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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА» 
 

1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ «КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА» 

Дисципліна  

«Казначейська система» 

Галузь знань,  

спеціальність, СВО 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 5 

Галузь знань –  

07 Управління та 

адміністрування 

Статус дисципліни: блок 

обов’язкових дисциплін, цикл 

професійної підготовки 

Мова навчання – українська 

Кількість залікових модулів – 4 

Спеціальність –  

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Рік підготовки: 

Денна – 4 

Заочна – 4 

Семестр: 

Денна – 7 

Заочна – 7-8 

Кількість змістових модулів – 2 
Освітньо-професійна 

програма – «Фінанси» 

Лекції: 

Денна –40 год. 

Заочна – 8 год. 

Практичні заняття: 

Денна – 26 год. 

Заочна – 4 год. 

Загальна кількість годин – 

150 год. 
 

Самостійна робота: 

Денна – 70 год. 

Заочна – 138 год. 

Тренінг, КПІЗ: 

Денна – 10 год. 

Індивідуальна робота: 

Денна – 4 год. 

Тижневих годин – 11,5 год. 

з них аудиторних – 5 год. 
 

Вид підсумкового контролю – 

Екзамен 

 

 

2. МЕТА Й ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА» 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

Метою дисципліни «Казначейська система» є формування цілісної 

системи знань студентів щодо сутності, принципів та механізмів 

функціонування казначейської системи, формування і реалізації державної 

політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та коштів 

інших клієнтів казначейства, взаємодії органів Державної казначейської служби 

України із органами законодавчої та виконавчої влади, іншими установами, 

формування у майбутніх фахівців практичних навиків та вмінь щодо 



проведення казначейських операцій. 

Предмет дисципліни – теоретичні та практичні аспекти функціонування 

казначейської системи, формування і реалізація державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів та коштів інших клієнтів 

казначейства, сукупність відносин, що виникають між органами Державної 

казначейської служби України із органами законодавчої та виконавчої влади, 

іншими установами,здійснення контролю за дотриманням норм бюджетного 

законодавства. 

 

2.2.Завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Казначейська система» є: 

– зрозуміти сутність та вивчити теоретичні й організаційно-правові 

основи функціонування казначейської системи; 

– ознайомитися із особливостями організації діяльності органів 

Державної казначейської служби України та їх бюджетними повноваженнями 

на стадіях бюджетного процесу; 

– оволодіти знаннями щодо організації роботи автоматизованої 

інформаційної системи казначейства та щодо захисту інформації у системі 

казначейства; 

– ознайомитися із основами функціонування внутрішньої платіжної 

системи Державної казначейської служби України та принципами проведення 

операцій у ній; 

– вивчити особливості функціонування єдиного казначейського рахунку 

та управління ним; 

– вивчити порядок казначейського обслуговування державного та 

місцевих бюджетів за доходами та видатками; 

– опанувати навики проведення операцій з касового виконання дохідної 

та видаткової частин державного та місцевих бюджетів; 

– оволодіти знаннями щодо особливостей організації роботи органів 

казначейства з обслуговування державних цільових фондів; 

– ознайомитися із вимогами щодо організації та ведення 

бухгалтерського обліку в органах Державної казначейської служби України; 

– набути навиків складання та аналізування звітності про виконання 

державного та місцевих бюджетів; 

– вивчити особливості формування вихідної оперативної інформації про 

касове виконання бюджетів; 

– розвинути навички щодо проведення контрольно-аналітичної роботи 

за надходженнями та цільовим використанням бюджетних ресурсів; 

– розвинути навички раціонально поєднання теоретичних положень із 

аналізом цифрового матеріалу; 

– оволодіти необхідною фінансовою термінологією; 

– набути навиків використання теоретичних знань на практиці. 

 

 



2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни 

У результаті вивчення дисципліни «Казначейська система» у студентів 

повинні сформуватися такі компетентності: 

– здатність застосовувати знання щодо здійснення операцій з касового 

виконання дохідної і видаткової частин державного та місцевих бюджетів, 

обслуговування державних цільових фондів у процесі обґрунтування 

професійних рішень. 

– здатність до відображення інформації про виконання державного і 

місцевих бюджетів та обслуговування державних цільових фондів у 

бухгалтерському обліку, її систематизації, узагальнення у звітності та 

правильної інтерпретації, проведення контрольно-аналітичної роботи за 

формуванням та використанням бюджетних ресурсів. 

 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни «Казначейська система» базується на знаннях з 

дисципліни «Бюджетна система». 

 

2.5.Програмні результати навчання 

У результаті вивчення дисципліни «Казначейська система» студенти 

повинні: 

– розуміти порядок проведення казначейських операцій з касового 

виконання державного та місцевих бюджетів за доходами і видатками, 

обслуговування державних цільових фондів, застосовувати набуті теоретичні 

знання для розв’язання практичних завдань та обґрунтування професійних 

рішень; 

– володіти методичним інструментарієм ведення бухгалтерського обліку 

виконання державного та місцевих бюджетів, обслуговування державних 

цільових фондів, здійснення контрольно-аналітичної функції за рухом 

бюджетних ресурсів, формувати та аналізувати звітність про виконання 

бюджетів. 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 

«КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА» 

 

Змістовий модуль 1. Організація казначейської справи в Україні 

Вступ  

«Казначейська система» як навчальна дисципліна, її значення та місце у 

навчальному процесі, роль у формуванні професійних навичок майбутніх 

фахівців. 

Зв’язок курсу з іншими навчальними дисциплінами. 

Предмет, мета та завдання курсу «Казначейська система». 

Склад, структура, логічна послідовність викладання курсу. 



Організація вивчення та контролю за якістю освоєння навчального 

матеріалу. 

 

Тема 1. Суть, особливості та розвиток казначейської справи 

Історичні умови започаткування інституту казначейства. Тлумачення 

казни в широкому і вузькому розумінні. Функції казначейства на різних етапах 

становлення та розвитку.  

Форми касового виконання бюджету. Переваги та недоліки форм 

касового виконання бюджету. Історія становлення і розвитку вітчизняної 

системи касового виконання бюджету: а) до 1917 року; б) в радянську добу; 

в) після відновлення незалежності Української держави. 

Необхідність і передумови створення казначейської системи в Україні.  

 

Тема 2. Організаційна структура та бюджетні повноваження органів 

Державної казначейської служби України 
Сутність діяльності Державної казначейської служби України. 

Законодавче і нормативне забезпечення діяльності Державної казначейської 

служби України. Положення про Державну казначейську службу України. 

Функції і завдання Державної казначейської служби України в контексті 

чинного законодавства. Права Державної казначейської служби України для 

реалізації своїх функцій.  

Організаційна структура Державної казначейської служби України. 

Діяльність та структура центрального апарату Державної казначейської служби 

України. Структура територіальних органів Державної казначейської служби 

України та їхні функціональні повноваження. Взаємодія центрального апарату 

Державної казначейської служби України з територіальними органами. 

Взаємовідносини структурних підрозділів територіальних органів казначейства. 

Взаємодія органів казначейства з іншими учасниками бюджетного 

процесу.  

 

Тема 3. Інформаційно-технічне забезпечення казначейської системи 

Автоматизована інформаційна система казначейства.  

Структура та складові автоматизованої інформаційної системи 

казначейства. Функціональна складова інформаційної системи казначейства. 

Структурна складова інформаційної системи казначейства. 

Організація роботи автоматизованої інформаційної системи казначейства. 

Автоматизація процесу казначейського обслуговування бюджетних 

коштів. 

Система дистанційного обслуговування клієнтів казначейства. 

Захист інформації в системі казначейства. 

 

Тема 4. Платіжна система виконання бюджетів 

Поняття платіжних систем. Складові платіжних систем. Види платіжних 

систем. Системи міжбанківських розрахунків. Внутрішньобанківські платіжні 

системи. Системи «клієнт-банк». Системи масових платежів.  



Сутність внутрішньої платіжної системи Державної казначейської служби 

України. Принципи проведення операцій у внутрішній платіжній системі 

казначейства.  

Економічний зміст, призначення та особливості функціонування єдиного 

казначейського рахунку. Принципи управління єдиним казначейським 

рахунком. 

Загальна характеристика рахунків, які відкриваються в органах 

Державної казначейської служби України. Порядок відкриття та закриття 

рахунків. 

Ознаки кодування та аналітичні параметри рахунків. 

 

Змістовий модуль 2. Казначейська система касового обслуговування 

бюджетів та державних цільових фондів  

Тема 5. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами  

Загальна характеристика доходів. Класифікація доходів.  

Організація касового виконання державного та місцевих бюджетів за 

доходами. Порядок зарахування платежів до бюджетів. 

Функціонування бюджетних рахунків для обслуговування виконання 

бюджетів за доходами. 

Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету. 

Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету. 

Операції за надходженнями до загального фонду місцевих бюджетів. 

Операції за надходженнями до спеціального фонду місцевих бюджетів. 

Операції за коштами від повернення бюджетних позичок та кредитів. 

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 по зарахуванню коштів на єдиний рахунок для сплати податків і 

зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та подальшого розподілу цих коштів. 

Операції за власними надходженнями бюджетних установ і організацій. 

Операції з повернення надмірно або помилково сплачених платежів до 

бюджетів. 

Облік і складання звітності про надходження коштів до державного та 

місцевих бюджетів. 

 

Тема 6. Казначейське обслуговування бюджетів за видатками  

Організація роботи органів казначейства з касового виконання бюджету 

за видатками. Класифікація видатків бюджетів згідно з чинним законодавством. 

Формування бази даних мережі розпорядників бюджетних коштів. 



Організація роботи щодо доведення обсягів бюджетних асигнувань. 

Облік бюджетних зобов’язань і контроль бюджетних повноважень. 

Організація роботи щодо відкриття (виділення) бюджетних асигнувань. 

Проведення операцій щодо відкриття асигнувань за загальним фондом 

бюджету.  

Здійснення касових видатків розпорядниками коштів. Оплата видатків 

бюджетних установ. Відмови в оплаті рахунків розпорядників і одержувачів 

бюджетних рахунків. 

Організація обміну інформацією про проведені процедури закупівлі і 

здійснення оплати за договорами про закупівлю в електронній формі між 

електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання 

публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської 

служби України. 

Особливості обслуговування місцевих бюджетів за видатками. 

 

Тема 7. Казначейське обслуговування державних цільових фондів 

Державні цільові фонди. Цільові бюджетні фонди. Державні 

позабюджетні фонди.  

Порядок зарахування коштів до державних цільових фондів. 

Єдиний соціальний внесок та його зарахування в системі казначейства. 

Здійснення видатків цільових фондів та інших клієнтів. 

 

Тема 8. Облік виконання бюджетів 

Зміст та значення обліку як невід’ємного елемента системи 

казначейського обслуговування бюджетів. 

План рахунків бухгалтерського обліку як засіб реєстрації операцій з 

виконання бюджетів. 

Структура Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного 

та місцевих бюджетів. Характеристика класів рахунків. 

Внутрішня будова та принципи кодування рахунків, що відкриваються в 

органах казначейства для здійснення обслуговування державного та місцевих 

бюджетів. Ведення аналітичного обліку виконання бюджетів.  

Види та класифікація бухгалтерських документів, які застосовуються у 

процесі казначейського обслуговування бюджетів. 

Особливості відображення операцій з виконання бюджетів на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

 

Тема 9. Фінансова та бюджетна звітність 

Фінансова та бюджетна звітність, що подається учасниками бюджетного 

процесу до органів Державної казначейської служби України. 

Склад і порядок заповнення фінансової та бюджетної звітності про 

виконання бюджетів. 

Звітність про виконання бюджетів.  

Складання звітності про виконання дохідної частини бюджету. 



Складання та подання звітності бюджетними установами. 

Складання органами казначейства звітності про виконання бюджетів за 

видатками.  

Терміни подання та порядок розгляду звітності про виконання бюджетів. 

Формування, перевірка і надання звітності органами ДКСУ іншим 

користувачам. 

 

Тема 10. Організація контролю в системі органів казначейства 

Сутність та призначення фінансового контролю.  

Види, форми, методи контролю. 

Повноваження Державної казначейської служби України щодо 

здійснення бюджетного контролю.  

Контроль бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень 

бюджету. 

Характеристика етапів здійснення казначейського контролю при 

обслуговуванні видаткової частини бюджетів. 

Контроль за веденням бухгалтерського обліку і складанням звітності. 

Внутрішній аудит як складова системи внутрішнього контролю в органах 

Державної казначейської служби України. 



4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ З ДИСЦИПЛІНИ 

«КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА» 

Денна форма навчання 
 

Тема 

Кількість годин 

Лекції 

Практи-

чні 

заняття 

СРС ІРС 
Тренінг,  

КПІЗ 

Контрольні 

заходи 

Змістовий модуль 1.  

Організація казначейської справи в Україні 

Тема 1. Суть, особливості 

та розвиток казначейської 

справи 

4 2 8 

1 4 
Поточне 

опитування 

Тема 2. Організаційна 

структура та бюджетні 

повноваження органів 

Державної казначейської 

служби України 

2 2 8 

Тема 3. Інформаційно-

технічне забезпечення 

казначейської системи 

4 2 6 

Тема 4. Платіжна система 

виконання бюджетів 
6 4 8 

Змістовий модуль 2.  

Казначейська система касового обслуговування бюджетів та  

державних цільових фондів 

Тема 5. Казначейське 

обслуговування бюджетів 

за доходами 

6 4 8 

1 

6 
Поточне 

опитування 

Тема 6. Казначейське 

обслуговування бюджетів 

за видатками 

6 4 8 

Тема 7. Казначейське 

обслуговування 

державних цільових 

фондів 

4 2 6 

1 

Тема 8. Облік виконання 

бюджетів 
2 2 6 

Тема 9. Фінансова та 

бюджетна звітність 
2 2 6 

1 Тема 10. Організація 

контролю в системі 

органів казначейства 

4 2 6 

Разом 40 26 70 4 10  

 



 

Заочна форма навчання 

Тема 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1.  

Організація казначейської справи в Україні 

Тема 1. Суть, особливості та розвиток казначейської 

справи 

4 2 

14 

Тема 2. Організаційна структура та бюджетні 

повноваження органів Державної казначейської служби 

України 

14 

Тема 3. Інформаційно-технічне забезпечення 

казначейської системи 
14 

Тема 4. Платіжна система виконання бюджетів 14 

Змістовий модуль 2.  

Казначейська система касового обслуговування бюджетів та  

державних цільових фондів 

Тема 5. Казначейське обслуговування бюджетів за 

доходами 

4 2 

15 

Тема 6. Казначейське обслуговування бюджетів за 

видатками 
15 

Тема 7. Казначейське обслуговування державних 

цільових фондів 
12 

Тема 8. Облік виконання бюджетів 12 

Тема 9. Фінансова та бюджетна звітність 14 

Тема 10. Організація контролю в системі органів 

казначейства 
14 

Разом 8 4 138 
 

 

 

5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
 

денна форма навчання  

Практичне заняття 1. 

Тема 1. Суть, особливості та розвиток казначейської справи 

Мета: Засвоїти знання про суть, особливості та розвиток казначейської 

справив Україні та за кордоном. 

Питання для обговорення: 

1. Історичні умови започаткування інституту казначейства.  

2. Системи касового виконання бюджету, їхні переваги та недоліки. 

3. Необхідність і передумови створення казначейської системи в Україні.  

4. Становлення та розвиток казначейської системи України. 



Практичне заняття 2. 

Тема 2. Організаційна структура та бюджетні повноваження органів 

Державної казначейської служби України 

1. Мета: Глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на 

лекційних заняттях та в процесі самостійної роботи щодо організаційної 

структури та бюджетних повноважень органів Державної казначейської служби 

України, взаємодії органів казначейства з іншими учасниками бюджетного 

процесу. 

Питання для обговорення: 

2. Організаційна структура та правовий статус Державної казначейської 

служби України. 

3. Завдання та функції органів казначейства України. 

4. Нормативно-правове та організаційне забезпечення діяльності 

Державної казначейської служби України.  

5. Взаємодія органів казначейства з іншими учасниками бюджетного 

процесу. 

 

Практичне заняття 3. 

Тема 3. Інформаційно-технічне забезпечення казначейської системи 

Мета: Глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на 

лекційних заняттях та в процесі самостійної роботи щодо інформаційно-

технічного забезпечення казначейської системи, захисту інформації в системі 

Казначейства. 

Питання для обговорення: 

1. Структура та складові інформаційно-технічного забезпечення 

казначейства. 

2. Система дистанційного обслуговування клієнтів казначейства. 

3. Захист інформації в системі Казначейства. 

 

Практичне заняття 4. 

Тема 4. Платіжна система виконання бюджетів 

Мета: Глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на 

лекційних заняттях та в процесі самостійної роботи щодо сутності та 

особливостей функціонування платіжних систем та особливостей проведення 

операцій у них, особливостей функціонування Єдиного казначейського 

рахунку. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття платіжних систем.  

2. Суть, призначення та складові елементи внутрішньої платіжної 

системи Державної казначейської служби України, її становлення і розвиток. 

3. Єдиний казначейський рахунок та його значення для касового 

виконання бюджету. 

 

 

 



Практичне заняття 5. 

Тема 4. Платіжна система виконання бюджетів 

Мета: Глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на 

лекційних заняттях та в процесі самостійної роботи щодо характеристики 

рахунків що відкриваються у платіжній системі казначейства, та особливостей 

їх відкриття. 

Питання для обговорення: 

4. Характеристика рахунків, які відкриваються в органах казначейства. 

5. Відкриття рахунків в органах казначейства. 

 5.1. Відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень. 

 5.2. Відкриття бюджетних рахунків для операцій клієнтів з 

бюджетним коштами. 

 5.3. Відкриття небюджетних рахунків. 

 5.4. Порядок відкриття та закриття рахунків. 

 

Практичне заняття 6. 

Тема 5. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами  

Мета: Глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на 

лекційних заняттях та в процесі самостійної роботи щодо організації процесу 

казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами. 

Питання для обговорення: 

1.Порядок обслуговування бюджетів за доходами органами казначейства. 

2.Відкриття та забезпечення функціонування рахунків для зарахування 

надходжень до бюджетів. 

3.Зарахування платежів на бюджетні рахунки за надходженнями. 

 

Практичне заняття 7 

Тема 5. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами  

Мета: Глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на 

лекційних заняттях та в процесі самостійної роботи щодо організації процесу 

казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами, 

повернення помилково та надміру зарахованих до бюджетів платежів, системи 

електронного адміністрування податку на додану вартість та єдиного рахунку 

для сплати платежів. 

Питання для обговорення: 

4.Повернення помилково та надміру зарахованих до бюджетів платежів. 

5. Система електронного адміністрування податку на додану вартість. 

6. Система електронного адміністрування єдиного рахунку для сплати 

податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. 

7. Облік доходів бюджетів та складання звітності про надходження 

коштів до бюджетів. 

 

 



Практичне заняття 8 

Тема 6. Казначейське обслуговування бюджетів за видатками 

Мета: Глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на 

лекційних заняттях та в процесі самостійної роботи щодо організації процесу 

казначейського обслуговування видаткової частини державного та місцевих 

бюджетів. 

 

Питання для обговорення: 
1. Порядок обслуговування бюджетів за видатками органами 

казначейства. 

2. Формування і ведення єдиної бази даних мережі розпорядників 

бюджетних коштів. 

3. Організація роботи щодо доведення обсягів бюджетних асигнувань. 

 

Практичне заняття 9 

Тема 6. Казначейське обслуговування бюджетів за видатками  

Мета: Глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на 

лекційних заняттях та в процесі самостійної роботи щодо організації процесу 

казначейського обслуговування видаткової частини державного та місцевих 

бюджетів. 

Питання для обговорення: 
4. Складання і виконання кошторисів бюджетних установ. 

5. Облік та консолідація інформації за зобов’язаннями розпорядників і 

одержувачів бюджетних коштів. 

6. Порядок відкриття (виділення) бюджетних асигнувань. 

7. Здійснення видатків розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів. 

 

Практичне заняття 10 

Тема 7. Казначейське обслуговування державних цільових фондів 

Мета: Глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на 

лекційних заняттях та в процесі самостійної роботи щодо організації 

казначейського обслуговування державних цільових фондів. 

Питання для обговорення: 
1. Характеристика державних цільових фондів. 

2. Операції казначейства з коштами єдиного соціального внеску. 

3. Обслуговування видатків фондів соціального страхування. 

4. Обслуговування органами казначейства інших клієнтів. 

 

Практичне заняття 11 

Тема 8. Обліку виконання бюджетів  

Мета: Глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на 

лекційних заняттях та в процесі самостійної роботи щодо особливостей ведення 

обліку виконання державного та місцевих бюджетів органами казначейства. 



Питання для обговорення: 

1. Облікова політика Державної казначейської служби України. 

2. Система бухгалтерського обліку виконання бюджету. 

3. Організація бухгалтерського обліку в органах Державної казначейської 

служби України. 

4. Загальна характеристика рахунків, які відкриваються в органах 

Казначейства. 

5. Структура та призначення плану рахунків бухгалтерського обліку 

виконання державного та місцевих бюджетів. 

6. Відображення операцій з виконання бюджетів на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

 

Практичне заняття 12 

Тема 9. Фінансова та бюджетна звітність 

Мета: Глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на 

лекційних заняттях та в процесі самостійної роботи щодо подачі учасниками 

бюджетного процесу до органів Державної казначейської служби України 

бюджетної та фінансової звітності, особливостей складання звітності про 

виконання державного та місцевих бюджетів та доведення її до зовнішніх 

користувачів. 

Питання для обговорення: 
1. Характеристика звітності про виконання бюджету. 

2. Фінансова та бюджетна звітність, що подається учасниками 

бюджетного процесу до органів Державної казначейської служби України. 

3. Звітність про виконання бюджетів.  

4. Формування, перевірка і надання звітності органами ДКСУ іншим 

користувачам. 

 

Практичне заняття 13 

Тема 10. Організація контролю в системі органів казначейства 

Мета: Глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на 

лекційних заняттях та в процесі самостійної роботи щодо особливостей 

організації казначейського контролю в процесі казначейського обслуговування 

державного та місцевих бюджетів, а також щодо внутрішнього контролю та 

аудиту в системі казначейства. 

Питання для обговорення: 
1. Суть та призначення фінансового контролю. 

2. Повноваження Державної казначейської служби України щодо 

здійснення бюджетного контролю. 

3. Система внутрішнього контролю. Інформація, комунікація, моніторинг. 

4. Внутрішній аудит як складова системи внутрішнього контролю в 

органах Державної казначейської служби України. 

 

 

 



заочна форма навчання  

Практичне заняття 1 

Тема 1. Суть, особливості та розвиток казначейської справи 

Мета: Засвоїти знання про суть, особливості та розвиток казначейської 

справив Україні та за кордоном. 

Питання для обговорення: 

1. Історичні умови започаткування інституту казначейства.  

2. Системи касового виконання бюджету, їхні переваги та недоліки. 

3. Необхідність і передумови створення казначейської системи в Україні.  

4. Становлення та розвиток казначейської системи України. 

 

Тема 2. Організаційна структура та бюджетні повноваження органів 

Державної казначейської служби України 

Мета: Глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на 

лекційних заняттях та в процесі самостійної роботи щодо організаційної 

структури та бюджетних повноважень органів Державної казначейської служби 

України, взаємодії органів казначейства з іншими учасниками бюджетного 

процесу. 

Питання для обговорення: 

1. Організаційна структура та правовий статус Державної казначейської 

служби України. 

2. Завдання та функції органів казначейства України. 

3. Нормативно-правове та організаційне забезпечення діяльності 

Державної казначейської служби України.  

4. Взаємодія органів казначейства з іншими учасниками бюджетного 

процесу. 

 

Тема 3. Інформаційно-технічне забезпечення казначейської системи 

Мета: Глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на 

лекційних заняттях та в процесі самостійної роботи щодо інформаційно-

технічного забезпечення казначейської системи, захисту інформації в системі 

Казначейства. 

Питання для обговорення: 

1. Структура та складові інформаційно-технічного забезпечення 

казначейства. 

2. Система дистанційного обслуговування клієнтів казначейства. 

3. Захист інформації в системі Казначейства. 

 

Тема 4. Платіжна система виконання бюджетів 

Мета: Глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на 

лекційних заняттях та в процесі самостійної роботи щодо сутності та 

особливостей функціонування платіжних систем та особливостей проведення 

операцій у них, особливостей функціонування Єдиного казначейського 

рахунку, характеристики рахунків що відкриваються у платіжній системі 

казначейства, та особливостей їх відкриття. 



Питання для обговорення: 

1. Поняття платіжних систем.  

2. Суть, призначення та складові елементи внутрішньої платіжної 

системи Державної казначейської служби України, її становлення і розвиток. 

3. Єдиний казначейський рахунок та його значення для касового 

виконання бюджету. 

4. Характеристика рахунків, які відкриваються в органах казначейства. 

5. Відкриття рахунків в органах казначейства. 

 5.1. Відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень. 

 5.2. Відкриття бюджетних рахунків для операцій клієнтів з 

бюджетним коштами. 

 5.3. Відкриття небюджетних рахунків. 

 5.4. Порядок відкриття та закриття рахунків. 

 

Практичне заняття 2 

Тема 5. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами  

Мета: Глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на 

лекційних заняттях та в процесі самостійної роботи щодо організації процесу 

казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами, 

повернення помилково та надміру зарахованих до бюджетів платежів, системи 

електронного адміністрування податку на додану вартість та єдиного рахунку 

для сплати платежів. 

Питання для обговорення: 

1.Порядок обслуговування бюджетів за доходами органами казначейства. 

2.Відкриття та забезпечення функціонування рахунків для зарахування 

надходжень до бюджетів. 

3.Зарахування платежів на бюджетні рахунки за надходженнями. 

4.Повернення помилково та надміру зарахованих до бюджетів платежів. 

5. Система електронного адміністрування податку на додану вартість. 

6. Система електронного адміністрування єдиного рахунку для сплати 

податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. 

7. Облік доходів бюджетів та складання звітності про надходження 

коштів до бюджетів. 

 

Тема 6. Казначейське обслуговування бюджетів за видатками 

Мета: Глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на 

лекційних заняттях та в процесі самостійної роботи щодо організації процесу 

казначейського обслуговування видаткової частини державного та місцевих 

бюджетів. 

Питання для обговорення: 
1. Порядок обслуговування бюджетів за видатками органами 

казначейства. 

2. Формування і ведення єдиної бази даних мережі розпорядників 



бюджетних коштів. 

3. Організація роботи щодо доведення обсягів бюджетних асигнувань. 

4. Складання і виконання кошторисів бюджетних установ. 

5. Облік та консолідація інформації за зобов’язаннями розпорядників і 

одержувачів бюджетних коштів. 

6. Порядок відкриття (виділення) бюджетних асигнувань. 

7. Здійснення видатків розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів. 

 

Тема 7. Казначейське обслуговування державних цільових фондів 

Мета: Глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на 

лекційних заняттях та в процесі самостійної роботи щодо організації 

казначейського обслуговування державних цільових фондів. 

Питання для обговорення: 
1. Характеристика державних цільових фондів. 

2. Операції казначейства з коштами єдиного соціального внеску. 

3. Обслуговування видатків фондів соціального страхування. 

4. Обслуговування органами казначейства інших клієнтів. 

 

Тема 8. Обліку виконання бюджетів  

Мета: Глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на 

лекційних заняттях та в процесі самостійної роботи щодо особливостей ведення 

обліку виконання державного та місцевих бюджетів органами казначейства. 

Питання для обговорення: 

1. Облікова політика Державної казначейської служби України. 

2. Система бухгалтерського обліку виконання бюджету. 

3. Організація бухгалтерського обліку в органах Державної казначейської 

служби України. 

4. Загальна характеристика рахунків, які відкриваються в органах 

Казначейства. 

5. Структура та призначення плану рахунків бухгалтерського обліку 

виконання державного та місцевих бюджетів. 

6. Відображення операцій з виконання бюджетів на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

 

Тема 9. Фінансова та бюджетна звітність 

Мета: Глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на 

лекційних заняттях та в процесі самостійної роботи щодо подачі учасниками 

бюджетного процесу до органів Державної казначейської служби України 

бюджетної та фінансової звітності, особливостей складання звітності про 

виконання державного та місцевих бюджетів, та доведення її до зовнішніх 

користувачів. 

Питання для обговорення: 
1. Характеристика звітності про виконання бюджету. 



2. Фінансова та бюджетна звітність, що подається учасниками 

бюджетного процесу до органів Державної казначейської служби України. 

3. Звітність про виконання бюджетів.  

4. Формування, перевірка і надання звітності органами ДКСУ іншим 

користувачам. 

 

Тема 10. Організація контролю в системі органів казначейства 

Мета: Глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на 

лекційних заняттях та в процесі самостійної роботи щодо особливостей 

організації казначейського контролю в процесі казначейського обслуговування 

державного та місцевих бюджетів, а також щодо внутрішнього контролю та 

аудиту в системі казначейства. 

Питання для обговорення: 

1. Суть та призначення фінансового контролю. 

2. Повноваження Державної казначейської служби України щодо 

здійснення бюджетного контролю. 

3. Система внутрішнього контролю. Інформація, комунікація, моніторинг. 

4. Внутрішній аудит як складова системи внутрішнього контролю в 

органах Державної казначейської служби України. 

 

 

6. КОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

Для студентів денної форм навчання особливе значення має виконання 

комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни 

«Казначейська система». Його суть полягає в оволодінні студентами 

методологічних та організаційних основ функціонування казначейської 

системи виконання бюджету, опанування ними теоретичних і практичних 

навичок здійснення операцій з виконання державного та місцевих бюджетів в 

системі казначейства.  

Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) виконується 

самостійно кожним студентом і охоплює всі основні теми дисципліни. 

Виконання КПІЗ студентами має на меті більш глибоке й повне засвоєння 

теоретичного матеріалу з основ касового виконання бюджетів, оволодіння 

навиками застосування набутих теоретичних знань на практиці. 

КПІЗ складається з чотирьох частин, і обов’язково має містити список 

використаних літературних джерел. При розв’язанні частини першої КПІЗ 

необхідно вставити ключову фразу (слово чи рік). У завданнях частини другої 

потрібно дати визначення термінів. У завданнях частини третьої висвітлити 

теоретичні основи запропонованої тематики та по можливості підкріпити 

аналітичним матеріалом, посиланнями на нормативно-правову базу. У 

завданнях частини четвертої розв’язати ситуаційне завдання з обов’язковим 

обґрунтуванням відповідей з посиланням на нормативно – правові та 

інструктивні матеріали. 



Виконання КПІЗ є одним із обов’язкових складових модулів залікового 

кредиту з дисципліни. Результати виконання та захисту КПІЗ враховуються при 

виставлені залікового модуля 3. 

 

 

7. ТРЕНІНГ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Проведення тренінгу дозволяє:  

 забезпечити засвоєння теоретичних знань, отриманих у процесі 

вивчення дисципліни «Казначейська система»;  

 розвинути у студентів навички пропонування обґрунтованих рішень, 

використання теоретичних знань для розв’язання практичних завдань та 

змістовного інтерпретування отриманих результатів. 

Тематика: Діагностика стану залишків коштів на Єдиному 

казначейському рахунку. 

Порядок проведення: 

1. Знайти інформацію про залишки коштів на Єдиному казначейському 

рахунку на офіційному сайті ДКСУ. 

2. Проаналізувати отриману інформацію в контексті управління 

залишками коштів на Єдиному казначейському рахунку. 

Тематика: Оформлення документів, що використовуються органами 

Державної казначейської служби України в процесі казначейського 

обслуговування державного та місцевих бюджетів. 

Порядок проведення: 

1. Заповнення бланків документів, що використовуються в процесі 

обслуговування бюджетів за доходами.  

2. Заповнення бланків документів, що використовуються в процесі 

обслуговування бюджетів за видатками.  

Тематика: Проведення аналізу показників виконання державного та 

місцевих бюджетів. 

1. На основі даних бухгалтерського обліку та сформованої звітності 

здійснення аналізу показників виконання бюджету за доходами. 

2. На основі даних бухгалтерського обліку та сформованої звітності 

здійснення аналізу показників виконання бюджету за видатками. 

 

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Для успішного вивчення і засвоєння дисципліни «Казначейська 

система» студенти повинні володіти значним обсягом інформації, частину якої 

вони отримують і опрацьовують шляхом самостійної роботи. Самостійна 

робота полягає в опрацюванні положень бюджетного законодавства та 

навчальної і наукової фахової літератури. 

 



№ 

теми 
Тематика 

К-сть год. 

Денна 

форма 
Заочна 

форма 

Тема 1. Суть, 

особливості та 

розвиток 

казначейської 

справи 

1. Історичні умови започаткування інституту 

казначейства. 

2. Традиції казначейства часів Київської Русі. 

3. Військова скарбниця Запорізької Січі. 

4. Становлення та розвиток казначейської системи 

касового виконання бюджетів в Україні. 

5. Світові моделі систем виконання бюджетів. 

6. Державна казначейська служба України: 

визначальні риси, функціональне значення та 

напрямки модернізації. 

8 14 

Тема 2. 

Організаційна 

структура та 

бюджетні 

повноваження 

органів 

Державної 

казначейської 

служби України 

1. Державна казначейська служби України як 

учасник бюджетного процесу. 

2. Оптимізація взаємодії органів казначейства з 

іншими учасниками бюджетного процесу під час 

виконання бюджету. 

3. Взаємодія органів казначейства та органів 

Державної податкової служби України в процесі 

виконання бюджетів. 

4. Розподіл повноважень між органами 

казначейства та органами Державної аудиторської 

служби України в процесі здійснення контролю за 

використанням бюджетних коштів. 

5. Бюджетні повноваження фінансових та 

казначейських органів у бюджетному процесі. 

6. Оптимізація взаємодії органів казначейства та 

органів грошово-кредитного регулювання у 

процесі касового виконання бюджетів. 

7. Організаційна структура та функції Державної 

казначейської служби України, їх розвиток у 

контексті здійснюваної адміністративно-

територіальної реформи. 

8. Нормативно - правова регламентація 

бюджетного процесу. 

8 14 

Тема 3. 

Інформаційно-

технічне 

забезпечення 

казначейської 

системи 

1. Інформаційно-технічне забезпечення 

казначейської системи та напрямки його 

вдосконалення. 

2. Система дистанційного обслуговування клієнтів 

казначейства. 

3. Інформаційні загрози, що спрямовані на 

часткову або повну зупинку робочих процесів в 

органах казначейства. 

4. Використання електронного цифрового підпису 

на етапах підготовки, обробки та виконання 

електронних документів в органах казначейства. 

6 14 



Тема 4. Платіжна 

система 

виконання 

бюджетів 

1. Державна казначейська служба України як 

орган оперативного управління фінансовими 

ресурсами держави. 

2. Управління фінансовими ресурсами держави за 

умови функціонування єдиного казначейського 

рахунка. 

3. Єдиний казначейський рахунок: суть і 

призначення. 

4. Оптимізація принципів управління єдиним 

казначейським рахунком у контексті вітчизняного 

та зарубіжного досвіду. 

5. Платіжна система виконання бюджетів як 

складова національної платіжної системи. 

6. Система електронних платежів НБУ та її роль у 

прискоренні розрахунків та виконанні бюджетів 

усіх рівнів. 

7. Перспективи розвитку системи електронних 

міжбанківських розрахунків. 

8 14 

Тема 5. 

Казначейське 

обслуговування 

бюджетів за 

доходами 

1. Еволюція систем касового виконання бюджету 

за доходами. 

2. Організація роботи органів казначейства з 

касового виконання державного бюджету за 

доходами та напрямки її вдосконалення. 

3. Оцінка складу і структури доходів державного 

бюджету. 

4. Аналіз надходження доходів до місцевих 

бюджетів. 

5. Принципи побудови та функціонування системи 

виконання місцевих бюджетів за доходами, роль і 

місце у ній органів казначейства. 

6. Оптимізація співпраці органів казначейства та 

інших учасників бюджетного процесу при 

виконанні місцевих бюджетів за доходами. 

7. Перспективи функціонування механізму 

зарахування коштів на єдиний рахунок для сплати 

податків і зборів, єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. 

8 15 



Тема 6. 

Казначейське 

обслуговування 

бюджетів за 

видатками 

1. Склад, структура та напрямки використання 

коштів державного бюджету. 

2. Аналіз видаткової частини місцевих бюджетів: 

оцінка динаміки.  

3. Взаємодія органів казначейства з 

розпорядниками та одержувачами коштів бюджету 

при виконанні бюджетів. 

4. Управління рухом коштів за видатками 

державного бюджету. 

5. Напрямки підвищення ефективності 

казначейського обслуговування видаткової 

частини державного  та місцевих бюджетів. 

6. Управління фінансовими ресурсами органів 

місцевого самоврядування. 

7. Облік зобов’язань розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів. 

8. Обмін інформацією про проведені процедури 

закупівлі і здійснення оплати за договорами про 

закупівлю.  

9. Казначейська система обслуговування місцевих 

бюджетів за видатками: переваги, недоліки та 

напрями вдосконалення. 

8 15 

Тема 7. 

Казначейське 

обслуговування 

державних 

цільових фондів 

1. Поняття державних цільових фондів: цільові 

бюджетні фонди та позабюджетні фонди. 

2. Зарахування коштів єдиного соціального внеску 

до фондів соціального страхування. 

3. Порядок проходження та розподілу страхових 

коштів. 

4. Виділення коштів на утримання фондів 

соціального страхування та проведення соціальних 

виплат. 

6 12 

Тема 8. Облік 

виконання 

бюджетів 

1. Облікова політика Державної казначейської 

служби України та напрями її вдосконалення. 

2. Особливості організації системи 

бухгалтерського обліку у бюджетній сфері. 

3. План рахунків бухгалтерського обліку як спосіб 

відображення в обліку операцій з бюджетними 

коштами. 

6 12 

Тема 9. Фінансова 

та бюджетна 

звітність 

1. Звітність у системі казначейства та напрямки її 

вдосконалення. 

2. Звітність розпорядників бюджетних коштів за 

виконанням кошторисів. 

3. Порядок складання та подання звітності про 

виконання бюджетів органами казначейства. 

4. Інформаційна база для складання звітності про 

виконання бюджетів. 

5. Затвердження звітів про виконання державного 

та місцевих бюджетів, їх  публікація та публічне 

представлення. 

6 14 



Тема 10. 

Організація 

контролю в 

системі органів 

казначейства 

1. Розподіл повноважень між суб’єктами контролю 

у бюджетному процесі на державному та 

місцевому рівні. 

2. Здійснення контролю за бюджетним процесом 

на місцевому рівні. 

3. Контрольні функції органів казначейства: реалії 

та перспективи розвитку. 

4. Організація внутрішнього аудиту та контролю в 

органах казначейства та напрямки його 

вдосконалення. 

5. Проблеми і напрямки вдосконалення роботи 

органів державного фінансового контролю. 

6 14 

Разом 70 138 

 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

У навчальному процесі застосовуються: лекції, практичні та 

індивідуальні заняття, консультації, самостійна робота, робота у групах, метод 

опитування, тестування, ділові ігри, реферування, виконання комплексного 

практичного індивідуального завдання (КПІЗ), есе, підготовка і презентація 

проектів. 

 

 

10. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ДЕМОНСТРУВАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

У процесі вивчення дисципліни «Казначейська система» 

використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування 

результатів навчання: 

- поточне тестування та опитування; 

-підготовка аналітичних звітів, рефератів, есе; 

- розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- екзамен; 

- інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

 

11. ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних 

завдань і проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. 

Перескладання модулів відбувається з дозволу дирекції факультету за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і 

електронних джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів 

заборонено.  



Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, карантин, 

воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може відбуватись в 

он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції 

факультету. 

 

 

12. КРИТЕРІЇ, ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ 
 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Казначейська 

система» визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги 

кожної складової залікового кредиту: 

 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2  Заліковий модуль 3  

Заліковий 

модуль 4 

(екзамен) 

Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

1.Усне 

опитування та 

тестування під 

час занять (1-4 

теми по 5 балів –

макс. 20 балів) 

2.Модульна 

контрольна робота–

макс. 80 балів 

1. Усне опитування 

та тестування під час 

занять (5-10 теми по 

5 балів –макс. 30 

балів) 

2. Модульна 

контрольна робота–

макс. 70 балів 

1.Підготовка КПІЗ – 

макс. 60 балів 

2.Захист КПІЗ – 

макс. 20 балів 

3.Виконання завдань 

під час тренінгу – 

макс. 20 балів 

1.Тестові 

завдання  

(10 тестів по 2 

бали за тест) 

– макс. 20 

балів. 

2.Теоретичні 

та ситуаційні 

завдання  – 

макс. 80 балів 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: 

 

За шкалою 

університету 
За національною шкалою За шкалою ECTS 

90 – 100 “відмінно” А (відмінно) 

85 – 89 
“добре” 

В (дуже добре) 

75 – 84 С (добре) 

65 – 74 
“задовільно” 

D (задовільно) 

60 – 64 E (достатньо) 

35 – 59 

“незадовільно” 

FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1 – 34 
F(незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

 



13. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

№ Найменування Номер теми 

1 Мультимедійний проектор  1-10 

2 Проєкційний екран  1-10 

3 
Комунікаційне програмне забезпечення (Internet Explorer, Google 

Chrome, Firefox)  

1-10 

4 Наявність доступу до мережі Інтернет  1-10 

5 Персональні комп’ютери  1-10 

6 
Комунікаційне програмне забезпечення (Zoom) для проведення 

занять у режимі он-лайн (за необхідності)  

1-10 

7 
Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для організації 

дистанційного навчання (за необхідності)  

1-10 

8 Програмне забезпечення: ОС Windows  1-10 

9 Інструменти Microsoft Office (Word; Excel; Power Point і т. і.)  1-10 
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