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1. Мета навчальної дисципліни
1.1
Мета вивчення навчальної дисципліни: набуття студентами
теоретичних знань та практичних навиків з казначейської справи при
здійсненні операцій з виконання бюджетів усіх рівнів за доходами і
видатками.
1.2
Компетентності, яких набувають студенти в процесі
вивчення навчальної дисципліни:
Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності

Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності

1.1.

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері
обліку, аудиту та оподаткування або в процесі навчання, що
передбачає застосування теорій та методів економічної науки і
характеризується комплексністю й невизначеністю умов
ЗК 01. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 03. Здатність працювати в команді.
ЗК 04. Здатність працювати автономно.
ЗК 08. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК 09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК 13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
СК 06. Здатність здійснення облікових процедур із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних
технологій.
СК 10. Здатність застосовувати етичні принципи під час
виконання професійних обов’язків.
СК 11. Здатність демонструвати розуміння вимог щодо
професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення
сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної,
соціальної, правової держави.
СК 13. Здатність до ведення бухгалтерського обліку
підприємств виробничої діяльності, сфери послуг, бюджетних
та банківських установ та формування
бухгалтерської,
статистичної та спеціальної звітності.
СК 14. Здатність аналізувати механізм взаємин користувачів
засобів з казначейською системою, управляти механізмом
перерахування бюджетних засобів через органи Державного
казначейства.

Програмні результати навчання:

Програмні
результати
навчання

ПР 31 Аналізувати бюджетні повноваження казначейства
властиві ринковій економіці, визначати учасників бюджетного
процесу, класифікувати доходи й витрати бюджету.
ПР 32 Знати сутність і призначення бюджетної класифікації,
умови обліку й звітності в системі казначейства.

2.
1.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників:
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1.1. Кількість кредитів – 5
1.2. Загальна кількість годин – 150
1.3. Кількість модулів – 1
1.4. Кількість змістових модулів – 2
1.5. Індивідуальне науково-дослідне завдання (назва) –
2. Характеристика навчальної дисципліни:
2.1. Форма навчання – очна (денна), заочна.
2.2. Статус
навчальної
дисципліни
(нормативна/навчальна
дисципліна самостійного вибору) – нормативна.
Передумови для вивчення дисципліни (перелік навчальних дисциплін, які
мають бути вивчені раніше, перелік раніше здобутих результатів навчання) –
ПР 04, ПР 07, ПР17, ПР 20, ПР 31, ПР 32, Бюджетна система, Фінанси, Облік
і звітність в бюджетних установах, Облік і звітність у фінансових установах .
3. Обсяг навчальної дисципліни

Змістовний модуль, тема та її короткий зміст

програмних
Шифри
навчання
результатів
здобувача вищої освіти

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Шифри компетентностей,
якими повинен оволодіти
здобувач вищої освіти

3.1.

Змістовний модуль 1. Теоретичні засади функціонування інституту Державного казначейства
Тема 1. Державне казначейство в системі органів управління
фінансами України.
Історичні умови започаткування казначейства. Суть і
необхідність створення Державного казначейства України.
Сутність діяльності та функції казначейства. Етапи створення і
розвитку Державного казначейства України. Передумови
створення Державної казначейської служби України.. Бюджетний
кодекс України про казначейське обслуговування бюджетних
коштів.
Державна казначейська служба України, як система органів
державної виконавчої влади. Організаційна структура державного
казначейства України. Розрахункові палати у системі
казначейства: суть та призначення. Зарубіжний досвід
казначейства розвинутих держав. Положення про Державну
казначейську службу в Україні затверджене постановою КМУ
від 15.04.2015 р. № 215.
Тема 2. Нормативно-правове регулювання казначейської
справи в Україні
Законодавчі та нормативні документи забезпечення діяльності
органів Державної казначейської служби України. Завдання,
права, функції органів Державної казначейської служби
України - повноважного учасника бюджетного процесу згідно

ЗК
02,
ЗК
07,
ЗК
12,
СУ
10,
СК
14.

01, ЗК ПР
31,
ЗК 03, ПР 32
04, ЗК .
ЗК 08,
09, ЗК
СК 06,
08, СК
СК 11,
13, СК

ЗК
02,
ЗК
07,
ЗК
12,

01,
ЗК
04,
ЗК
09,
СК

ЗК ПР
31,
03, ПР 32
ЗК .
08,
ЗК
06,

5
Положення про Державну казначейську службу України.
Нормативно – правові акти ДКСУ.
Місце Державного казначейства в Бюджетному кодексі.
Бюджетний кодекс України – законодавчий акт, що
регламентує відносини, що виникають на всіх стадіях
бюджетного процесу. Положення про головні управління
Державної казначейської служби України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
затверджене наказом МФУ від 12.10.2011 р. № 1280.
Тема 3. Роль Державної казначейської служби у бюджетному
процесі
Бюджетний процес та його учасники. Розпорядники та
одержувачі бюджетних коштів. Органи відповідальні за
виконання Державного бюджету. Принципи виконання
державного бюджету.
Бюджетні повноваження органів Державного казначейства в
процесі касового виконання бюджетів за доходами та видатками.
Складання, розгляд і прийняття Державного бюджету України.
Учасники бюджетного процесу.
Взаємодія Державної казначейської служби України та її
територіальних органів з міністерствами, банками, податковою
службою, місцевими фінансовими органами, органами державної
виконавчої влади. Порядок взаємодії МФУ як головного
розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних
виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного
процесу, затверджений наказом МФУ від 23.08.2012 р. № 939.
Тема 4. Платіжна система виконання бюджетів
Суть національної платіжної системи: принципи, норми та
правила проходження платежів. Елементи платіжної системи
виконання бюджету. Загальна характеристика рахунків, що
відкриваються в органах Державного казначейства та порядок їх
відкриття.
Порядок
відкриття
реєстраційних
рахунків.
Проведення операцій на реєстраційних рахунках. Порядок
відкриття спеціальних реєстраційних рахунків та проведення
операцій на них.
Сутність та призначення Єдиного казначейського рахунку.
Порядок відкриття рахунків, перелік документів, які подають до
органів ДКСУ розпорядники бюджетних коштів. Моделі
обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в
СЕП. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в
Україні” від 05.04.2001 р. № 2346-ІІІ. Положення про єдиний
казначейський рахунок, затверджений наказом ДКУ від
26.06.2002 року № 122.

СУ 08, СК
10, СК 11,
СК 13, СК
14.

ЗК
02,
ЗК
07,
ЗК
12,
СУ
10,
СК
14.

01, ЗК ПР
31,
ЗК 03, ПР 32
04, ЗК .
ЗК 08,
09, ЗК
СК 06,
08, СК
СК 11,
13, СК

ЗК
02,
ЗК
07,
ЗК
12,
СУ
10,
СК
14.

01, ЗК ПР
31,
ЗК 03, ПР 32
04, ЗК .
ЗК 08,
09, ЗК
СК 06,
08, СК
СК 11,
13, СК

ЗК
02,
ЗК
07,
ЗК
12,
СУ
10,
СК

01, ЗК ПР
31,
ЗК 03, ПР 32
04, ЗК .
ЗК 08,
09, ЗК
СК 06,
08, СК
СК 11,
13, СК

Змістовий модуль 2. Облік, контроль та виконання
бюджетів в органах Державного казначейства
Тема 5. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами.
Бюджетна класифікація Державного бюджету України та її
загальна характеристика. Склад та джерела доходів Державного
бюджету України. Операції за надходженнями до загального і
спеціального фондів державного бюджету. Наказ МФУ від
14.01.2011 р. № 11 «Класифікація доходів бюджету». Порядок
казначейського обслуговування доходів та інших надходжень
державного бюджету, затверджений наказом МФУ від 29.01.2013
р. № 43.
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Функції та повноваження Державної казначейської служби
України з виконання Державного бюджету за доходами.
Організація касового виконання державного бюджету за
доходами та порядок зарахування платежів. Відшкодування
податку на додану вартість і повернення надмірно та / або
помилково сплачених платежів. Операції з коштами від
повернення бюджетних позичок і кредитів, наданих під державні
гарантії за рахунок загального фонду. Контроль за повнотою
надходжень доходів до бюджету.
Тема 6. Казначейське обслуговування бюджетів за видатками
Видатки державного бюджету та їх класифікація.
Характеристика стадій виконання державного бюджету за
видатками. Бюджетна класифікація видатків. Порядок доведення
обсягів асигнувань і кошторисів видатків розпорядників коштів.
Відповідальність розпорядників коштів щодо правильності
оформлення розрахункових документів. Попередній контроль за
витрачанням коштів.
Здійснення касового виконання Державного бюджету за
видатками органами Державного казначейства. Розпорядники
бюджетних коштів та їх роль в бюджетному процесі. Відмови у
здійсненні видатків розпорядників та одержувачів бюджетних
коштів. Порядок казначейського обслуговування державного
бюджету за витратами, затверджений наказом МФУ від
24.12.2012 р. № 1407.
Тема 7. Обслуговування державних цільових фондів.
Сутність державних цільових фондів та їх призначення.
Характеристика державних цільових фондів. Необхідність
формування державних цільових фондів в сучасних умовах
ведення економіки.
Порядок відрахувань та розподілу єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування.
Казначейське обслуговування коштів від приватизації державного
майна. Порядок зарахування коштів до державних цільових
фондів.
Тема 8. Бухгалтерський облік і звітність про виконання
бюджетів.
Облікова політика Державного казначейства. Система
бухгалтерського обліку виконання бюджетів. Особливості
бухгалтерського обліку виконання бюджетів у державі. Завдання,
значення та організація обліку виконання бюджетів. Організація
синтетичного та аналітичного обліку з виконання бюджету.
Структура плану рахунків бухгалтерського обліку виконання
бюджету:
рахунки
бухгалтерського,
бюджетного
та
управлінського обліку. Характеристика звітності про виконання
бюджетів. Баланс виконання кошторису видатків. Бюджетний
кодекс України про бухгалтерський облік та звітність про
виконання бюджету України.
Склад, строки подання та розгляд звітності про виконання
бюджету органами ДКСУ про касове виконання державного
бюджету по доходах та видатках. Аналіз факторів, що впливають
на виконання Державного бюджету. Наказ ДКСУ від 07.02.2018 р.
№ 38
Про організацію роботи зі складання Державною
казначейською службою України бюджетної звітності про
виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету
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України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя
Тема 9. Контроль за дотриманням бюджетного
законодавства у системі казначейства
Суть та форми фінансового контролю. Принципи та методи
організації фінансового контролю в Україні. Органи державного
фінансового контролю, їх функції. Організація фінансового
контролю в системі казначейства. Внутрішній контроль в органах
Державного казначейства. Зміст Указу Президента України «Про
зміцнення
фінансової
дисципліни
та
запобігання
правопорушенням у бюджетній сфері» від 25.12.2001р.
Відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
Функції
Державного
казначейства
України
щодо
обслуговування
державного
боргу та контролю за ним.
Порядок здійснення платежів з погашення державного боргу.
Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства до
учасників бюджетного процесу. Державний фінансовий контроль
за виконанням бюджету.
Тема 10. Автоматизована система ДКСУ
Основи організації інформаційно-технічного забезпечення
державного
казначейства.
Автоматизація
процедур
обслуговування бюджетів. Захист фінансової інформації в системі
казначейства. Характеристика програмно-технічних засобів
казначейства. Вимоги до нормативно-довідкових матеріалів і
документів під час автоматизованого опрацювання інформації.
Склад і структура нормативно-довідкової інформації.
Трансакційна
автоматизована
система
казначейства.
Характеристика
автоматизованої
системи
«Казна».
Удосконалення
інформаційно-технічного
забезпечення
державного казначейства. Особливості формування нормативнодовідкової інформації у казначейському виконанні бюджетів.
Технічне забезпечення здійснення платежів.

ЗК 01, ЗК ПР
31,
02, ЗК 03, ПР 32
ЗК 04, ЗК .
07, ЗК 08,
ЗК 09, ЗК
12, ЗК 13,
СК 06, СУ
09, СК 10,
СК 11, СК
13, СК 14.

ЗК 01, ЗК ПР
31,
02, ЗК 03, ПР 32
ЗК 04, ЗК .
07, ЗК 08,
ЗК 09, ЗК
12, ЗК 13,
СК 06, СУ
09, СК 10,
СК 11, СК
13, СК 14.

3.2. Розподіл у годинах за формами організації освітнього процесу
та видами навчальних занять, програма навчальної дисципліни
3.2.1. Очна (денна)
1) Програма навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
ЗМ 1. Теоретичні засади
функціонування інституту Державного
казначейства
Тема 1. Державне казначейство в
системі органів управління фінансами
України.
Тема
2.
Нормативно-правове
регулювання казначейської справи в
Україні.
Тема
3.
Роль
Державної
казначейської служби у бюджетному
процесі.

Кількість годин
УСЬОГО

л

пр

сем

лаб

сам.в.

60

18

6

2

-

34

16

4

2

-

10

12

4

-

2

-

6

16

6

2

-

-

8

8
Назви змістових модулів і тем
Тема
4.
Платіжна
система
виконання бюджетів
ЗМ 2. Облік, контроль та виконання
бюджетів в органах Державного
казначейства
Тема 5. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами.
Тема 6. Казначейське обслуговування бюджетів за видатками.
Тема 7. Обслуговування державних
цільових фондів.
Тема 8. Бухгалтерський облік і
звітність про виконання бюджетів.
Тема 9. Контроль за дотриманням
бюджетного законодавства у системі
казначейства
Тема 10. Автоматизована система
ДКСУ
Підсумкове заняття
РАЗОМ

Кількість годин
УСЬОГО

л

пр

сем

лаб

сам.в.

16

4

2

-

-

10

90

27

4

8

-

51

20

4

2

2

-

12

18

4

2

2

-

10

8

4

-

-

-

4

18

6

-

2

-

10

9

4

-

-

-

5

16

4

-

2

-

10

1
150

1
45

10

10

-

85

2) Теми та короткий зміст лекційних занять
№
з/п
1

Назва теми
Тема 1.
Державне
казначейство в
системі органів
управління
фінансами
України.

2
Тема 2.
Нормативноправове
регулювання
казначейської
справи в
Україні.

3
Тема 3.

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Історичні
умови
започаткування
казначейства. Суть і необхідність створення
Державного казначейства України. Сутність
діяльності та функції казначейства.

Кількість
годин

Державна казначейська служба України, як
система органів державної виконавчої влади.
Організаційна
структура
державного
казначейства України. Розрахункові палати у
системі казначейства: суть та призначення.

2

Законодавчі та нормативні документи
забезпечення діяльності органів Державної
казначейської служби України.
Завдання,
права,
функції
органів
Державної казначейської служби України повноважного учасника бюджетного процесу
згідно
Положення
про
Державну
казначейську службу України. Бюджетний
кодекс України – законодавчий акт, що
регламентує відносини, що виникають на
всіх стадіях бюджетного процесу.
Бюджетний процес та його учасники.
Розпорядники та одержувачі бюджетних
коштів.

2

2

2

2

9
№
з/п

4

5

6

7

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Роль Державної
Бюджетні
повноваження
органів
казначейської
Державного казначейства в процесі касового
служби у
виконання бюджетів за доходами та
бюджетному
видатками. Складання, розгляд і прийняття
процесі.
Державного бюджету України.
Взаємодія
Державної
казначейської
служби України та її територіальних органів з
міністерствами,
банками,
податковою
службою, місцевими фінансовими органами,
органами державної виконавчої влади.
Суть національної платіжної системи:
принципи, норми та правила проходження
платежів. Елементи платіжної системи
виконання бюджету. Загальна характеристика
Тема 4.
рахунків, що відкриваються в органах
Платіжна
Державного казначейства та порядок їх
система
відкриття.
виконання
Сутність
та
призначення
Єдиного
бюджетів
казначейського рахунку. Порядок відкриття
рахунків, перелік документів, які подають до
органів ДКСУ розпорядники бюджетних
коштів.
Моделі
обслуговування
консолідованого кореспондентського рахунку
в СЕП.
Бюджетна класифікація
Державного
бюджету
України
та
її
загальна
Тема 5.
характеристика. Склад та джерела доходів
Казначейське
Державного бюджету України.
обслуговування
Функції та повноваження Державної
бюджетів за
казначейської служби України з виконання
доходами.
Державного
бюджету
за
доходами.
Організація касового виконання державного
бюджету за доходами та порядок зарахування
платежів.
Видатки державного бюджету та їх
Тема 6.
класифікація.
Характеристика
стадій
Казначейське
виконання
державного
бюджету
за
обслуговування видатками. Бюджетна класифікація видатків.
бюджетів за
Здійснення
касового
виконання
видатками.
Державного бюджету за видатками органами
Державного казначейства. Розпорядники
бюджетних коштів та їх роль в бюджетному
процесі
Сутність державних цільових фондів та їх
призначення. Характеристика державних
Тема 7.
цільових фондів.
Обслуговування
Порядок відрахувань та розподілу єдиного
державних
внеску на загальнообов’язкове державне
цільових фондів. соціальне
страхування.
Казначейське
обслуговування коштів від приватизації
державного майна.

Кількість
годин

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2
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№
з/п
8

Назва теми

Тема 8.
Бухгалтерський
облік і звітність
про виконання
бюджетів.

9
Тема 9.
Контроль за
дотриманням
бюджетного
законодавства у
системі
казначейства

10
Тема 10.
Автоматизована
система ДКСУ

11

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Облікова
політика
Державного
казначейства.
Система
бухгалтерського
обліку виконання бюджетів. Особливості
бухгалтерського обліку виконання бюджетів
у державі.
Структура плану рахунків бухгалтерського
обліку
виконання
бюджету:
рахунки
бухгалтерського,
бюджетного
та
управлінського
обліку.
Характеристика
звітності про виконання бюджетів.
Склад, строки подання та розгляд звітності
про виконання бюджету органами ДКСУ про
касове виконання державного бюджету по
доходах та видатках. Аналіз факторів, що
впливають
на
виконання
Державного
бюджету.
Суть та форми фінансового контролю.
Принципи та методи організації фінансового
контролю в Україні. Органи державного
фінансового контролю, їх функції.
Організація
фінансового контролю в
системі казначейства. Внутрішній контроль в
органах
Державного
казначейства.
Відповідальність за порушення бюджетного
законодавства.
Функції
Державного
казначейства України щодо обслуговування
державного
боргу та контролю за ним.
Порядок здійснення платежів з погашення
державного боргу.
Основи
організації
інформаційнотехнічного
забезпечення
державного
казначейства.
Автоматизація
процедур
обслуговування бюджетів. Захист фінансової
інформації в системі казначейства.
Трансакційна автоматизована система
казначейства.
Характеристика
автоматизованої системи «Казна». Удосконалення
інформаційно-технічного
забезпечення
державного казначейства.

Кількість
годин

Підсумкове
заняття

2

2

2

2

2

2

2

1

Всього

45
3) Теми та короткий зміст семінарських занять

№
з/п
1

Назва теми
Тема 1.
Державне
казначейство в
системі органів

Короткий зміст питань теми, що виносяться на Кількість
вивчення
годин
Суть і необхідність створення Державного
2
казначейства України. Сутність діяльності та
функції казначейства. Державна казначейська
служба України, як система органів державної

11
№
з/п

Назва теми
управління
фінансами.
Тема 2.
Нормативноправове
регулювання
казначейської
справи в
Україні.

2

Тема 5.
Казначейське
обслуговування
бюджетів за
доходами.

3

Тема 6.
Казначейське
обслуговування
бюджетів за
видатками.

4

Тема 8.
Бухгалтерський
облік і звітність
про виконання
бюджетів.

5

Тема 10.
Автоматизована
система ДКСУ

Короткий зміст питань теми, що виносяться на Кількість
вивчення
годин
виконавчої влади. Організаційна структура
державного казначейства України. Розрахункові
палати у системі казначейства: суть та
призначення.
Законодавчі
та
нормативні
документи
забезпечення діяльності органів Державної
казначейської служби України. Завдання, права,
функції
органів
Державної казначейської
служби. Бюджетний
кодекс
України
–
законодавчий акт, що регламентує відносини,
що виникають на всіх стадіях бюджетного
процесу.
Бюджетна класифікація Державного бюджету
2
України та її загальна характеристика. Склад та
джерела доходів Державного бюджету України.
Функції
та
повноваження
Державної
казначейської служби України з виконання
Державного бюджету за доходами. Організація
касового виконання державного бюджету за
доходами та порядок зарахування платежів.
Аналіз виконання бюджетів за доходами.
Видатки
державного
бюджету
та
їх
2
класифікація. Характеристика стадій виконання
державного бюджету за видатками. Бюджетна
класифікація видатків. Здійснення касового
виконання Державного бюджету за видатками
органами
Державного
казначейства.
Розпорядники бюджетних коштів та їх роль в
бюджетному процесі. Аналіз виконання бюджетів
за видатками.
Облікова політика Державного казначейства.
2
Система бухгалтерського обліку виконання
бюджетів. Особливості бухгалтерського обліку
виконання бюджетів у державі. Структура плану
рахунків бухгалтерського обліку виконання
бюджету: рахунки бухгалтерського, бюджетного
та управлінського обліку. Характеристика
звітності про виконання бюджетів. Аналіз
факторів, що впливають на виконання Державного
бюджету.
Основи організації інформаційно-технічного
2
забезпечення
державного
казначейства.
Автоматизація
процедур
обслуговування
бюджетів. Захист фінансової інформації в системі
казначейства.
Трансакційна
автоматизована
система казначейства. Характеристика автоматизованої системи «Казна». Удосконалення
інформаційно-технічного
забезпечення
державного казначейства.

Всього

10
4) Теми та короткий зміст практичних занять

12
№
з/п
1

2

3

4

5

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Тема 1. Державне Ознайомлення з нормативними документами
казначейство в
з питань системи державного казначейства в
системі органів Україні та періодів становлення і розвитку
управління
ДКСУ.
фінансами.
Тема 3. Роль
Бюджетний процес та його учасники.
Державної
Бюджетні повноваження органів Державного
казначейської
казначейства в процесі касового виконання
служби у
бюджетів за доходами та видатками.
бюджетному
Складання, розгляд і прийняття Державного
процесі.
бюджету України. Взаємодія Державної
казначейської служби України та її
територіальних органів з міністерствами,
банками, податковою службою, місцевими
фінансовими органами, органами державної
виконавчої влади.
Робота з нормативними документами, які
регулюють і забезпечують діяльність органів
Державної казначейської служби України та
виконання практичних завдань
Тема 4. Платіжна
Суть національної платіжної системи:
система
принципи, норми та правила проходження
виконання
платежів. Елементи платіжної системи
бюджетів
виконання бюджету. Сутність та призначення
Єдиного казначейського рахунку. Порядок
відкриття рахунків, перелік документів, які
подають до органів ДКСУ розпорядники
бюджетних коштів. Моделі обслуговування
консолідованого
кореспондентського
рахунку в СЕП.
Робота з нормативними документами з
питань платіжної системи
виконання
державного бюджету України
Тема 5.
Бюджетна класифікація
Державного
Казначейське
бюджету
України
та
її
загальна
обслуговування характеристика. Функції та повноваження
бюджетів за
Державної казначейської служби України з
доходами.
виконання
Державного
бюджету
за
доходами. Організація касового виконання
державного бюджету за доходами та порядок
зарахування платежів.
Тема 6.
Видатки державного бюджету та їх
Казначейське
класифікація.
Бюджетна
класифікація
обслуговування видатків. Здійснення касового виконання
бюджетів за
Державного бюджету за видатками органами
видатками.
Державного казначейства. Розпорядники
бюджетних коштів та їх роль в бюджетному
процесі.

Кількість
годин

Всього

2

2

2

2

2

10
5) Теми та короткий зміст лабораторних занять

13
№
з/п
1
2
Всього

6)
№
з/п
1

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення

Кількість
годин

Теми, що виносяться на самостійне опрацювання, їх короткий зміст
Назва теми
Тема 1.
Державне
казначейство в
системі органів
управління
фінансами
України.

2

Тема 2.
Нормативноправове
регулювання
казначейської
справи в Україні.

3

Тема 3. Роль
Державної
казначейської
служби у
бюджетному
процесі.

4

Тема 4. Платіжна
система
виконання
бюджетів

5

Тема 5.
Казначейське
обслуговування
бюджетів за
доходами.

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Етапи створення і розвитку Державного
казначейства
України.
Передумови
створення Державної казначейської служби
України.
Бюджетний кодекс України про казначейське
обслуговування
бюджетних
коштів.
Зарубіжний досвід казначейства розвинутих
держав.
Положення
про
Державну
казначейську
службу
в
Україні
затверджене постановою КМУ від 15.04.2015
р. № 215.
Нормативно – правові акти Державної
казначейської служби України. Місце
Державного казначейства в Бюджетному
кодексі. Положення про головні управління
Державної казначейської служби України в
Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, затверджене
наказом МФУ від 12.10.2011 р. № 1280.
Органи
відповідальні
за
виконання
Державного бюджету. Принципи виконання
державного бюджету Учасники бюджетного
процесу. Порядок взаємодії МФУ як
головного розпорядника коштів державного
бюджету та відповідальних виконавців
бюджетних програм на всіх стадіях
бюджетного процесу, затверджений наказом
МФУ від 23.08.2012 р. № 939.
Порядок відкриття реєстраційних рахунків.
Проведення операцій на реєстраційних
рахунках. Порядок відкриття спеціальних
реєстраційних рахунків та проведення
операцій на них.
Закон України «Про платіжні системи та
переказ грошей в Україні» від 05.04.2001 р.
№ 2346-ІІІ. Положення
про єдиний
казначейський
рахунок,
затверджений
наказом ДКУ від 26.06.2002 року № 122.
Операції за надходженнями до загального і
спеціального фондів державного бюджету
Наказ МФУ
від 14.01.2011 р. № 11
«Класифікація доходів бюджету». Порядок
казначейського обслуговування доходів та
інших надходжень державного бюджету,
затверджений наказом МФУ від 29.01.2013

Кількість
годин

10

6

8

10

12

14
№
з/п

Назва теми

6

Тема 6.
Казначейське
обслуговування
бюджетів за
видатками.

7

Тема 7.
Обслуговування
державних
цільових фондів.
Тема 8.
Бухгалтерський
облік і звітність
про виконання
бюджетів.

8

9

Тема 9.
Контроль за
дотриманням
бюджетного
законодавства у
системі
казначейства

10

Тема 10.
Автоматизована
система ДКСУ

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
р. № 43. Відшкодування податку на додану
вартість і повернення надмірно та / або
помилково сплачених платежів. Операції з
коштами від повернення бюджетних позичок
і кредитів, наданих під державні гарантії за
рахунок загального фонду. Контроль за
повнотою надходжень доходів до бюджету
Порядок доведення обсягів асигнувань і
кошторисів видатків розпорядників коштів.
Відповідальність розпорядників коштів щодо
правильності оформлення розрахункових
документів.
Попередній
контроль
за
витрачанням коштів.
Відмови у здійсненні видатків розпорядників
та одержувачів бюджетних коштів. Порядок
казначейського обслуговування державного
бюджету за витратами, затверджений
наказом МФУ від 24.12.2012 р. №1407.
Необхідність формування
державних
цільових фондів в сучасних умовах ведення
економіки. Порядок зарахування коштів до
державних цільових фондів.
Завдання, значення та організація обліку
виконання
бюджетів.
Організація
синтетичного та аналітичного обліку з
виконання бюджету. Баланс виконання
кошторису видатків. Бюджетний кодекс
України про бухгалтерський облік та
звітність про виконання бюджету України
(БКУ ст.. 56-62). Наказ ДКСУ від 07.02.2018
р. № 38 Про організацію роботи зі складання
Державною казначейською службою України
бюджетної
звітності
про
виконання
Зведеного бюджету України, Державного
бюджету України і місцевих бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя
Зміст Указу Президента України «Про
зміцнення
фінансової
дисципліни
та
запобігання правопорушенням у бюджетній
сфері» від 25.12.2001р. Заходи впливу за
порушення бюджетного законодавства до
учасників бюджетного процесу. Державний
фінансовий
контроль
за
виконанням
бюджету.
Характеристика програмно-технічних засобів
казначейства. Вимоги до нормативнодовідкових матеріалів і документів під час
автоматизованого опрацювання інформації.
Склад і структура нормативно-довідкової
інформації.
Особливості
формування
нормативно-довідкової
інформації
у

Кількість
годин

10

4

10

5

10

15
№
з/п

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
казначейському
виконанні
бюджетів.
Технічне забезпечення здійснення платежів.

Кількість
годин

Всього

85
3.2.2.Заочна
1) Програма навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
УСЬОГО

л

пр сем лаб сам.в.

Змістовний модуль 1. Теоретичні 46
засади функціонування інституту
Державного казначейства
Тема 1. Державне казначейство
14
в системі органів управління
фінансами України.
Тема 2. Нормативно-правове
10
регулювання казначейської справи
в Україні
Тема
3.
Роль
Державної
12
казначейської
служби
у
бюджетному процесі
Тема
4.
Платіжна
система
10
виконання бюджетів

4

-

2

2

Змістовий модуль 2. Облік,
контроль та виконання бюджетів
в
органах
Державного
казначейства
Тема 5. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами.
Тема 6. Казначейське обслуговування бюджетів за видатками
Тема 7. Обслуговування державних
цільових фондів.
Тема 8. Бухгалтерський облік і
звітність про виконання бюджетів.

104

5

14

2

Тема 9. Контроль за дотриманням
бюджетного
законодавства
у
системі казначейства
Тема 10. Автоматизована система
ДКСУ

21

РАЗОМ

10

2

10

10
-

2

2

-

97

10
10

2

20

20

20
1

20

17

150

-40

10

10
22

2

17

9

2

2

137

2).Теми та короткий зміст лекційних занять
№
з/п
1

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Тема
1.
Державне
Історичні умови започаткування
казначейство в системі казначейства. Суть і необхідність

Кількість
годин*
2

16
№
з/п

Назва теми
органів
управління
фінансами України.

2

Тема 2.
Нормативноправове
регулювання
казначейської справи в
Україні

3

Тема 3. Роль Державної
казначейської служби у
бюджетному процесі

4

Тема
4.
система
бюджетів

Платіжна
виконання

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
створення Державного казначейства
України. Сутність діяльності та
функції казначейства. Етапи створення
і розвитку Державного казначейства
України.
Передумови
створення
Державної
казначейської
служби
України.. Бюджетний кодекс України
про казначейське обслуговування
бюджетних коштів.
Державна
казначейська
служба
України, як система органів державної
виконавчої
влади.
Організаційна
структура державного казначейства
України. Розрахункові палати у
системі
казначейства:
суть
та
призначення.
Законодавчі
та
нормативні
документи забезпечення діяльності
органів
Державної
казначейської
служби України. Завдання,
права,
функції
органів
Державної
казначейської служби
України
повноважного учасника бюджетного
процесу згідно Положення про
Державну
казначейську
службу
України. Нормативно – правові акти
Державної
казначейської
служби
України.
Місце
Державного
казначейства в Бюджетному кодексі.
Бюджетний
процес
та
його
учасники. Розпорядники та одержувачі
бюджетних
коштів.
Органи
відповідальні
за
виконання
Державного
бюджету.
Принципи
виконання державного бюджету.
Бюджетні повноваження органів
Державного казначейства в процесі
касового виконання бюджетів за
доходами та видатками. Складання,
розгляд і прийняття Державного
бюджету
України.
Учасники
бюджетного процесу.
Взаємодія Державної казначейської
служби України та її територіальних
органів з міністерствами, банками,
податковою
службою,
місцевими
фінансовими
органами,
органами
державної виконавчої влади.
Суть
національної
платіжної
системи: принципи, норми та правила
проходження платежів. Елементи
платіжної
системи
виконання

Кількість
годин*

2

17
№
з/п

5

6

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
бюджету. Загальна характеристика
рахунків, що відкриваються в органах
Державного казначейства та порядок
їх відкриття. Порядок відкриття
реєстраційних рахунків. Проведення
операцій на реєстраційних рахунках.
Порядок
відкриття
спеціальних
реєстраційних рахунків та проведення
операцій на них.
Сутність та призначення Єдиного
казначейського рахунку. Порядок
відкриття
рахунків,
перелік
документів, які подають до органів
ДКСУ
розпорядники
бюджетних
коштів.
Моделі
обслуговування
консолідованого кореспондентського
рахунку в СЕП.
Тема 5. Казначейське
Бюджетна
класифікація
обслуговування
Державного бюджету України та її
бюджетів за доходами.
загальна характеристика. Склад та
джерела доходів Державного бюджету
України. Операції за надходженнями
до загального і спеціального фондів
державного бюджету.
Функції та повноваження Державної
казначейської служби України з
виконання Державного бюджету за
доходами.
Організація
касового
виконання державного бюджету за
доходами та порядок зарахування
платежів. Відшкодування податку на
додану вартість і повернення надмірно
та / або помилково сплачених
платежів. Операції з коштами від
повернення бюджетних позичок і
кредитів, наданих під державні
гарантії за рахунок загального фонду.
Тема 6. Казначейське
Видатки державного бюджету та їх
обслуговування
класифікація. Характеристика стадій
бюджетів за видатками
виконання державного бюджету за
видатками. Бюджетна класифікація
видатків. Порядок доведення обсягів
асигнувань і кошторисів видатків
розпорядників
коштів.
Відповідальність
розпорядників
коштів щодо правильності оформлення
розрахункових
документів.
Попередній контроль за витрачанням
коштів.
Здійснення касового виконання
Державного бюджету за видатками
органами Державного казначейства.

Кількість
годин*

2

18
№
з/п

Назва теми

7

Тема 7. Обслуговування
державних
цільових
фондів.

8

Тема 8. Бухгалтерський
облік і звітність про
виконання бюджетів.

9

Тема 9. Контроль за
дотриманням
бюджетного
законодавства у системі
казначейства

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Розпорядники бюджетних коштів та їх
роль в бюджетному процесі. Відмови у
здійсненні видатків розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів.
Сутність
державних
цільових
фондів
та
їх
призначення.
Характеристика державних цільових
фондів. Необхідність формування
державних цільових фондів в сучасних
умовах ведення економіки.
Порядок відрахувань та розподілу
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.
Облікова політика Державного
казначейства.
Система
бухгалтерського обліку виконання
бюджетів.
Особливості
бухгалтерського обліку виконання
бюджетів
у
державі.
Завдання,
значення
та
організація
обліку
виконання
бюджетів.
Організація
синтетичного та аналітичного обліку з
виконання бюджету.
Структура
плану
рахунків
бухгалтерського обліку виконання
бюджету: рахунки бухгалтерського,
бюджетного та управлінського обліку.
Характеристика
звітності
про
виконання
бюджетів.
Баланс
виконання
кошторису
видатків.
Бюджетний кодекс України про
бухгалтерський облік та звітність про
виконання бюджету України.
Склад, строки подання та розгляд
звітності про виконання бюджету
органами ДКСУ про касове виконання
державного бюджету по доходах та
видатках.
Аналіз
факторів,
що
впливають на виконання Державного
бюджету.
Суть
та
форми
фінансового
контролю. Принципи та методи
організації фінансового контролю в
Україні.
Органи
державного
фінансового контролю, їх функції.
Організація фінансового контролю в
системі казначейства.
Внутрішній
контроль в органах Державного
казначейства. Відповідальність за
порушення
бюджетного
законодавства. Функції Державного
казначейства
України
щодо

Кількість
годин*

2

1
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№
з/п

10

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
обслуговування державного боргу та
контролю за ним. Порядок здійснення
платежів з погашення державного
боргу. Заходи впливу за порушення
бюджетного
законодавства
до
учасників бюджетного процесу.
Тема 10. Автоматизована
Основи організації інформаційносистема ДКСУ
технічного забезпечення державного
казначейства. Автоматизація процедур
обслуговування бюджетів. Захист
фінансової інформації в системі
казначейства.
Характеристика
програмно-технічних
засобів
казначейства. Вимоги до нормативнодовідкових матеріалів і документів під
час автоматизованого опрацювання
інформації.
Склад
і
структура
нормативно-довідкової інформації.
Трансакційна автоматизована система
казначейства.
Характеристика
автоматизованої системи «Казна».
Удосконалення
інформаційнотехнічного забезпечення державного
казначейства.

Всього

Кількість
годин*

9

3) Теми та короткий зміст семінарських занять
№
з/п
1

2

Назва теми
Тема 1. Державне
казначейство
в
системі
органів
управління
фінансами України.

Тема 2.Нормативноправове
регулювання
казначейської
справи в Україні

Короткий зміст питань теми, що
Кількість
виносяться на вивчення
годин*
Історичні
умови
започаткування
казначейства. Суть і необхідність створення
2
Державного казначейства України. Сутність
діяльності та функції казначейства. Етапи
створення
і
розвитку
Державного
казначейства України. Передумови створення
Державної казначейської служби України..
Бюджетний кодекс України про казначейське
обслуговування бюджетних коштів.
Державна казначейська служба України, як
система органів державної виконавчої влади.
Організаційна
структура
державного
казначейства України. Розрахункові палати у
системі казначейства: суть та призначення.
Законодавчі та нормативні документи
забезпечення діяльності органів Державної
казначейської служби України. Завдання,
права,
функції
органів
Державної
казначейської служби
України
повноважного учасника бюджетного процесу
згідно Положення про Державну казначейську
службу України. Нормативно – правові акти
Державної казначейської служби України.

20
№
з/п

Назва теми

3

Тема
3.
Роль
Державної
казначейської
служби
у
бюджетному
процесі

4

Тема 4. Платіжна
система виконання
бюджетів

Всього

Короткий зміст питань теми, що
Кількість
виносяться на вивчення
годин*
Місце Державного казначейства в
Бюджетному кодексі України .
Бюджетний кодекс України – законодавчий
акт,
що
регламентує
відносини,
що
виникають на всіх стадіях бюджетного
процесу.
Бюджетний процес та його учасники.
Розпорядники та одержувачі бюджетних
коштів. Органи відповідальні за виконання
Державного бюджету. Принципи виконання
державного бюджету.
Бюджетні
повноваження
органів
Державного казначейства в процесі касового
виконання бюджетів за доходами та
видатками. Складання, розгляд і прийняття
Державного бюджету України. Учасники
бюджетного процесу.
Взаємодія Державної казначейської служби
України та її територіальних органів з
міністерствами,
банками,
податковою
службою, місцевими фінансовими органами,
органами державної виконавчої влади.
Суть національної платіжної системи:
принципи, норми та правила проходження
платежів. Елементи платіжної системи
виконання бюджету. Загальна характеристика
рахунків, що відкриваються в органах
Державного казначейства та порядок їх
відкриття. Порядок відкриття реєстраційних
рахунків.
Проведення
операцій
на
реєстраційних рахунках. Порядок відкриття
спеціальних реєстраційних рахунків та
проведення операцій на них.
Сутність
та
призначення
Єдиного
казначейського рахунку. Порядок відкриття
рахунків, перелік документів, які подають до
органів ДКСУ розпорядники бюджетних
коштів.
Моделі
обслуговування
консолідованого кореспондентського рахунку
в СЕП.
2

4) Теми та короткий зміст практичних занять
№
з/п

1

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що
Кількість
виносяться на вивчення
годин
Тема 5. Казначейське
Бюджетна класифікація Державного
2
обслуговування
бюджету України та її загальна
бюджетів за доходами. характеристика. Склад та джерела
доходів Державного бюджету України.
Операції
за
надходженнями
до
загального і спеціального фондів
державного бюджету. Наказ МФУ від
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2

Тема 6. Казначейське
обслуговування
бюджетів за видатками

3

Тема7. Обслуговування
державних
цільових
фондів.

4

Тема 8. Бухгалтерський
облік і звітність про
виконання бюджетів.

14.01.2011 р. № 11
«Класифікація
доходів
бюджету».
Порядок
казначейського обслуговування доходів
та інших надходжень державного
бюджету, затверджений наказом МФУ
від 29.01.2013 р. № 43.
Функції та повноваження Державної
казначейської
служби
України
з
виконання Державного бюджету за
доходами.
Організація
касового
виконання державного бюджету за
доходами та порядок зарахування
платежів. Відшкодування податку на
додану вартість і повернення надмірно
та / або помилково сплачених платежів.
Операції з коштами від повернення
бюджетних позичок і кредитів, наданих
під державні гарантії за рахунок
загального фонду.
Видатки державного бюджету та їх
класифікація. Характеристика стадій
виконання державного бюджету за
видатками. Бюджетна класифікація
видатків. Порядок доведення обсягів
асигнувань і кошторисів видатків
розпорядників коштів. Відповідальність
розпорядників
коштів
щодо
правильності
оформлення
розрахункових документів. Попередній
контроль за витрачанням коштів.
Здійснення
касового
виконання
Державного бюджету за видатками
органами Державного казначейства.
Розпорядники бюджетних коштів та їх
роль в бюджетному процесі. Відмови у
здійсненні видатків розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів.
Сутність державних цільових фондів
та їх призначення. Характеристика
державних
цільових
фондів.
Необхідність формування державних
цільових фондів в сучасних умовах
ведення економіки.
Порядок відрахувань та розподілу
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування.
Казначейське обслуговування коштів від
приватизації державного майна.
Облікова
політика
Державного
казначейства. Система бухгалтерського
обліку
виконання
бюджетів.
Особливості бухгалтерського обліку
виконання
бюджетів
у
державі.
Завдання, значення та організація обліку
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5

6

виконання
бюджетів.
Організація
синтетичного та аналітичного обліку з
виконання бюджету.
Структура
плану
рахунків
бухгалтерського
обліку
виконання
бюджету: рахунки бухгалтерського,
бюджетного та управлінського обліку.
Характеристика звітності про виконання
бюджетів. Баланс виконання кошторису
видатків. Бюджетний кодекс України
про бухгалтерський облік та звітність
про виконання бюджету України.
Склад, строки подання та розгляд
звітності про виконання бюджету
органами ДКСУ про касове виконання
державного бюджету по доходах та
видатках.
Аналіз
факторів,
що
впливають на виконання Державного
бюджету.
Тема 9. Контроль за
Суть
та
форми
фінансового
дотриманням
контролю.
Принципи
та
методи
бюджетного
організації фінансового контролю в
законодавства у системі Україні.
Органи
державного
казначейства
фінансового контролю, їх функції.
Організація фінансового контролю в
системі казначейства.
Внутрішній
контроль
в
органах
Державного
казначейства. Зміст Указу Президента
України «Про зміцнення фінансової
дисципліни
та
запобігання
правопорушенням у бюджетній сфері»
від 25.12.2001р.
Відповідальність
за
порушення
бюджетного законодавства. Функції
Державного
казначейства
України
щодо
обслуговування
державного
боргу та контролю за ним.
Порядок
здійснення платежів з погашення
державного боргу. Заходи впливу за
порушення бюджетного законодавства
до учасників бюджетного процесу.
Тема10.Автоматизована
Основи організації інформаційносистема ДКСУ
технічного забезпечення державного
казначейства. Автоматизація процедур
обслуговування
бюджетів.
Захист
фінансової
інформації
в
системі
казначейства.
Характеристика
програмно-технічних
засобів
казначейства. Вимоги до нормативнодовідкових матеріалів і документів під
час автоматизованого опрацювання
інформації.
Склад
і
структура
нормативно-довідкової інформації.
Трансакційна автоматизована система
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казначейства.
Характеристика
автоматизованої
системи
«Казна».
Удосконалення
інформаційнотехнічного забезпечення державного
казначейства.

Всього

2
5) Теми та короткий зміст лабораторних занять

№
з/п

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що виносяться на
вивчення

Кількість
годин

1
2
3
Всього
6) Теми, що виносяться на самостійне опрацювання, їх короткий зміст
№
з/п
1

2

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що
Кількість
виносяться на вивчення
годин
Тема 1. Державне Зарубіжний досвід казначейства розвинутих
10
казначейство
в держав.
Положення
про
Державну
системі
органів казначейську службу в Україні затверджене
управління
постановою КМУ від 15.04.2015 р. № 215.
фінансами України.
Тема
2. Бюджетний кодекс України – законодавчий
10
Нормативноакт, що регламентує відносини, що
правове
виникають на всіх стадіях бюджетного
регулювання
процесу. Положення про головні управління
казначейської
Державної казначейської служби України в
справи в Україні
Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, затверджене
наказом МФУ від 12.10.2011 р. № 1280
Тема
3.
Роль Порядок взаємодії МФУ як головного
10
Державної
розпорядника коштів державного бюджету та
казначейської
відповідальних
виконавців
бюджетних
служби
у програм на всіх стадіях бюджетного процесу,
бюджетному
затверджений наказом МФУ від 23.08.2012 р.
процесі
№ 939.
Тема 4. Платіжна Закон України «Про платіжні системи та
10
система виконання переказ грошей в Україні» від 05.04.2001 р. №
бюджетів
2346-ІІІ.
Положення
про
єдиний
казначейський
рахунок,
затверджений
наказом ДКУ від 26.06.2002 року № 122.
Тема5.Казначейське Наказ МФУ
від 14.01.2011 р. № 11
10
обслуговування
«Класифікація доходів бюджету». Порядок
бюджетів
за казначейського обслуговування доходів та
доходами.
інших надходжень державного бюджету,
затверджений наказом МФУ від 29.01.2013 р.
№ 43.
Тема
6. Відмови у здійсненні видатків розпорядників
10
Казначейське
та одержувачів бюджетних коштів. Порядок
обслуговування
казначейського обслуговування державного
.

3

4

5

6
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№
з/п

7

8

9

10

Всього

Назва теми
бюджетів
за
видатками
Тема 7.
Обслуговування
державних цільових
фондів.
Тема
8.
Бухгалтерський
облік і звітність про
виконання
бюджетів.
Тема 9. Контроль
за
дотриманням
бюджетного
законодавства
у
системі
казначейства
Тема
10.
Автоматизована
система ДКСУ

Короткий зміст питань теми, що
Кількість
виносяться на вивчення
годин
бюджету за витратами, затверджений наказом
МФУ від 24.12.2012 р. № 1407.
Казначейське обслуговування коштів від
20
приватизації державного майна. Порядок
зарахування коштів до державних цільових
фондів.
Наказ ДКСУ від 07.02.2018 р. № 38 Про
20
організацію роботи зі складання Державною
казначейською службою України бюджетної
звітності про виконання Зведеного бюджету
України, Державного бюджету України і
місцевих бюджетів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя
Зміст Указу Президента України «Про
20
зміцнення
фінансової
дисципліни
та
запобігання правопорушенням у бюджетній
сфері» від 25.12.2001р.
Державний
фінансовий
контроль
за
виконанням бюджету.
Особливості
формування
нормативно17
довідкової інформації у казначейському
виконанні бюджетів. Технічне забезпечення
здійснення платежів.
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4. Форми та методи викладання, навчання і оцінювання
4.1. Форми та методи викладання, навчання: студентоцентрований,
проблемно-орієнтований,
професійноорієнований,
комунікативний,
міждисциплінарний підходи до навчання.
Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять, семінарів,
роботи в малих групах, проведення індивідуальних занять, ділових ігор,
консультацій з викладачами, самонавчання в системі Moodle.
4.2. Форми та методи поточного контролю: тестування, вибіркове усне
опитування перед початком занять, перевірка домашнього завдання,
письмове опитування (розв’язування індивідуальних завдань), письмова
контрольна робота
4.3.Форми та методи підсумкового контроль: іспит.
5. Засоби діагностики результатів навчання
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів
навчання можуть бути:
•
екзамен;
•
стандартизовані тести;
•
реферати;
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•
•
•
•
•

презентації результатів виконаних завдань;
студентські презентації та виступи на наукових заходах;
розрахункові роботи;
творчі роботи.
інші види індивідуальних та групових завдань.
6. Розподіл балів, які отримують студенти

6.1.
Шкала оцінювання з навчальної дисципліни у балах за всі види
навчальної діяльності (шкала Коледжу), яка переводиться в оцінку за
шкалою ECTS та у чотирибальну національну (державну) шкалу:
Сума балів за
шкалою
Коледжу
90-100
82-89
75-81
65-74
60-64
35-59

1-34

Оцінка за шкалою
ECTS
А (відмінно)
В (дуже добре)
С (добре)
D (задовільно)
E (достатньо)
FX (незадовільно з
можливістю повторного
складання)
F (незадовільно з
обов’язковим
повторним курсом)

Оцінка за національною шкалою
Іспит
Залік
Відмінно
Добре

Зараховано

Задовільно
Незадовільно

Не зараховано

6.2. Розподіл вагових коефіцієнтів за змістовими модулями оцінювання
складових поточного та підсумкового контролю результатів навчальної
діяльності студентів з вивчення нормативних і вибіркових дисциплін:
6.2.1 Розподіл вагових коефіцієнтів для заліку/іспиту (для денної форми
навчання):
Іспит:
Змістовий модуль №1

Т1

20 %
Т2

Т3

Змістовий модуль № 2
Рейтингова (підсумкова)
оцінка за змістовий модуль 2,
враховуючи поточне
опитування)

Іспит

40 %
Т6

40 %

Т4

Т5

Т7

Рейтингова
(підсумкова)
оцінка з
навчальної
дисципліни
(100 балів)
100

Т8

6.2.2.Розподіл вагових коефіцієнтів для заліку/ екзамену (для заочної
форми навчання):
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Іспит:
Змістовий модуль
МКР та підсумкова оцінка за змістовий модуль, враховуючи
оцінку за захист навчального матеріалу, що виноситься на
самостійне вивчення

Іспит

60 %

40 %

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

7.
Критерії оцінювання
навчальної діяльності студента

Т6

Т7

Рейтингова
(підсумкова)
оцінка з
навчальної
дисципліни (100
балів)
100

Т8

складових

поточного

контролю

7.1 Компетенції (знання, уміння та навички), продемонстровані на
навчальних заняттях (враховуючи знання з тем, що виносяться на самостійне
опрацювання) оцінюються за 100-бальною системою.
Оцінка в
балах
(за 100бальною
шкалою) за
всі види
навчальної
діяльності
98-100

94-97

90-93

Критерії оцінювання

Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі
здібності у навчальній діяльності; використовує широкий арсенал
засобів для обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні
проблемні завдання; схильний до системно-наукового аналізу та
прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно
здобувати і використовувати інформацію; займається науководослідною роботою; логічно та творчо викладає матеріал в усній та
письмовій формі; розвиває свої здібності й нахили; використовує
різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних
умовах.
Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни,
аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє
знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати
проблеми,
застосовувати
вивчений
матеріал
для
власних
аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, круглі
столи тощо); спроможний за допомогою викладача підготувати виступ
на студентську наукову конференцію; самостійно вивчити матеріал;
визначити програму своєї пізнавальної діяльності; оцінювати
різноманітні явища, процеси; займає активну життєву позицію.
Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у
нестандартних ситуаціях; може визначати тенденції та суперечності
різних процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює
сучасні тенденції, факти, явища, процеси; самостійно визначає мету
власної діяльності; розв’язує творчі завдання; може сприймати іншу
позицію як альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує
знання, аналізуючи різні явища, процеси.
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Оцінка в
балах
(за 100бальною
шкалою) за
всі види
навчальної
діяльності
86-89

81-85

75-80

70-74

65-69

60-64

50-59

35-49

1-34

Критерії оцінювання

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо
змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію,
робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у
власній аргументації; чітко тлумачить поняття, категорії, нормативні
документи; формулює закони; може самостійно опрацьовувати
матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані типові
навички.
Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал
у стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь
повна, логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє
самостійно працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його
положення.
Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує
базовими теоріями і фактами, встановлює причинно-наслідкові зв’язки
між ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок,
застосовувати
теоретичні знання у стандартних ситуаціях; за
допомогою викладача може скласти план реферату, виконати його і
правильно оформити; самостійно користуватися
додатковими
джерелами; правильно використовувати
термінологію; скласти
таблиці, схеми.
Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може
поверхнево аналізувати події, ситуації, робить певні висновки;
відповідь може бути правильною, проте недостатньо осмисленою;
самостійно відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати
знання під час розв’язування розрахункових завдань за алгоритмом,
користуватися додатковими джерелами.
Студент розуміє сутність навчальної дисципліни, може дати
визначення понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє
працювати з підручником, самостійно опрацьовувати
частину
навчального матеріалу; робить прості розрахунки за алгоритмом, але
окремі висновки не логічні, не послідовні.
Студент володіє початковими знаннями, здатний провести за зразком
розрахунки; орієнтується у поняттях, визначеннях; самостійне
опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.
Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і
навичок; виявляє окремі властивості; робить спроби виконання вправ,
дій репродуктивного характеру; за допомогою викладача робить прості
розрахунки за готовим алгоритмом.
Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності,
робить спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте
відповідає лише за допомогою викладача на рівні «так» чи «ні»; може
самостійно знайти в підручнику відповідь.
Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих
термінів, фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які
потребують відповіді «так» чи «ні».
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7.2. Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання
здійснюється за 100-бальною системою.
7.3. Оцінювання модульних контрольних робіт здійснюється за 100бальною системою.
7.4. Оцінювання захист навчального матеріалу, що виноситься на
самостійне вивчення для студентів заочної форми навчання здійснюється
за 100-бальною системою.
7.5. Оцінювання іспиту здійснюється за 100-бальною системою.
8. Інструменти, обладнання, програмне, методичне забезпечення
навчальної дисципліни
Робоча програма (розглянута та схвалена на засіданнях кафедри).
Плани занять, конспекти лекцій. Перелік основної та додаткової літератури.
Навчально-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо. Комплекс
контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань, з дисципліни,
завдань для обов’язкових контрольних робіт. Електронний підручник.
Методичні розробки для проведення окремих занять.
9. Рекомендовані джерела інформації
9.1. Нормативно-правова база:
1. Конституція
України
від
28.06.1996
р.
N
2222-IV.:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.;
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-УІ.:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17;
3. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади:
Указ
Президента
України
від
09.12.2010
р.
№1085.:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010
4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон
України від 16.07.1999 р. № 996-XIV.: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/99614;
5. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від
05.04.2001 р. № 2346-ІІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234614/ed20030627;
6. Про затвердження Положення Державну казначейську службу
України: постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015р. № 215.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-п;
7.
Про утворення територіальних органів Державної казначейської
служби: постанова КМУ від 15.06.2011 р. № 651.
URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-2011-п;
8. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: постанова
КМУ від 28.02.2002 року № 228. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2282002-п;
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9. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування
державного бюджету за витратами: наказ Міністерства фінансів України від
24.12.2012 року №1407. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0130-13;
10. Про затвердження положень про територіальні органи Державної
казначейської служби: наказ МФУ від 12.10.2011 року № 1280. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1236-11;
11. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування
місцевих бюджетів, наказ МФУ від 23.08.2012 р. № 938. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1569-12;
12. Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України
як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних
виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу: наказ
МФУ від 23.08.2012 р. № 939. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z180912;
13. Про затвердження Інструкції про статус відповідальних виконавців
бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі: наказ
Міністерства фінансів України від 14.12.2001 N 574. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0003-02;
14. Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського
обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів в органах
Державної казначейської служби України: наказ МФУ від 21.10.2013 року №
885. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1915-13;
15. Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у
національній валюті в органах Державної казначейської служби України:
наказ МФУ від 22.06.2012 року № 758.: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z
1206-12;
16. Про бюджетну класифікацію: наказ МФУ від 14.01.2011 р. № 11.:
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11;
17. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів
та інших надходжень державного бюджету: наказ МФУ від 29.01.2013 р. №
43. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0291-13;
18. Про затвердження Порядку перерахування до бюджетів коштів,
одержаних від приватизації державного майна: спільний наказ Міністерства
фінансів України та Фонду державного майна України від 30.12.2015 року №
1271/2065. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0139-16;
19. Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної
звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності
фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного
страхування: наказ МФУ від 24.01.2012 року № 44. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12;
20. Про затвердження Положення про єдиний казначейський
рахунок:
наказ
ДКУ
від
26.06.2002
року
№
122.:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0594-02;
21. Про затвердження Порядку відкриття аналітичних рахунків для
операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби
України: наказ ДКСУ від 27.12.2013 року № 217.: http://www.treasury.gov.ua;
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9.2 Основна література:
22. Галушка Є.О. Казначейська справа: підручник, Чернівці: Книги – ХХІ,
2008, 463 с..
23. Юрій С.І. Казначейська справа: підручник, Тернопіль: Карт-бланш,
2002, 590 с..
24. Стоян В.І. Казначейська справа: підручник, Київ «Центр учбової
літератури», 2014, 834 с.
25. Осипчук Л.Л. Основи казначейської справи: навчальний посібник, Київ
МАУП – 2003, 152 с.
26. Попова Л.М. Казначейська справа: навчальний посібник, Київ «Центр
учбової літератури», 2011, 168 с.
9.3 Додаткова література:
27. Желюк Л.О. Бухгалтерський облік виконання бюджетів: навчальний
посібник, Тернопіль: «Економічна думка», 2006, 306 с.
28. Булгакова С. О., Колодій О. Т. Історія казначейської справи:
навчальний посібник, Київ: нац. торгово-економічний університет, 2002, 138
с..
29. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: навчальний посібник –
Київ: Знання-Прес, 2008, 670 с.
9.4 Інформаційні ресурси
https://zakon2.rada.gov.ua/ - Верховна Рада України;
http://www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України;
https://mon.gov.ua/ - Міністерство освіти і науки;
https://www.treasury.gov.ua/ - Державна казначейська служба України;
http://vobu.ua/ukr/ - «Все про бухгалтерський облік» - всеукраїнська
професійна бухгалтерська газета;
6. http://www.balance.ua/ - Видавничо-консалтингова компанія БалансКлуб;
7. https://www.pfu.gov.ua/ - офіційний веб-портал Пенсійного фонду
України;
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