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1 Мета опанування дисципліни: полягає у поглиблені і 

розширені теоретичних знань щодо організації роботи Державного 

казначейства України та його територіальних органів у процесі виконання 

бюджетів, технології контролю за бюджетними коштами та забезпеченні 

підтримки системи управління державними фінансами. 

2 Завдання: полягає у набутті теоретичної і практичної підготовки 

здобувачів ВО у сфері казначейського обслуговування державного і місцевих 

бюджетів, організацією фінансового контролю у системі казначейства. 

3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни: знання і розуміння: 

 організаційної структури Державного казначейства України і його 

основні функції; 

 бюджетних повноважень казначейства властиві ринковій економіці; 

 касового виконання Державного бюджету по доходах і витратам; 

 сутності і призначення бюджетної класифікації, умов обліку й 

звітності в системі казначейства; 

 класифікації платіжної системи виконання бюджету, організації 

контролю в системі казначейства, порядку обслуговування державного 

боргу; 

застосування знань і розумінь: 

- аналізувати бюджетні повноваження казначейства властивій 

ринковій економіці, визначати учасників бюджетного процесу; 

- здійснювати керівництво, контроль та оцінку роботи підвідомчих 

казначейських відділень; 

- управляти казначейською інформаційною системою всіх 

казначейських органів; 

- управляти механізмом перерахування бюджетних коштів через 

органи Державного казначейства;  

- відстежувати та враховувати міжнародний досвід, а також 

перспективні можливості розвитку Державного казначейства України; 
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- вирішувати проблемні ситуаційні завдання у професійній 

діяльності, генерувати ідеї з урахуванням світового досвіду;  

- володіти прийомами пошуку та використання наукової інформації, 

використовувати при цьому технічні засоби збору та обробки інформації, 

працювати на персональному комп’ютері. 

4 Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Сутність казначейської системи України 

Тема 1. Становлення й розвиток державного казначейства України.  

Тема 2. Основи й правовий статус діяльності державного казначейства 

України.  

Тема 3. Державне казначейство України - повноважний учасник 

бюджетного процесу.  

Тема 4. Бюджетна класифікація.  

Тема 5. Платіжна система виконання бюджетів.  

Тема 6. Інформаційно-технічне забезпечення казначейської системи 

виконання бюджетів. 

Змістовий модуль 2. Організація діяльності Державного 

казначейства по виконанню бюджетів 

Тема 7. Казначейське виконання державного бюджету по витратах.  

Тема 8. Касове виконання державного бюджету по доходах.  

Тема 9. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів.  

Тема 10. Казначейське обслуговування позабюджетних фондів 

Тема 11. Бухгалтерський облік як основа інформаційного забезпечення 

виконання бюджетів.  

Тема 12. Звітність про виконання бюджетів.  

Тема 13. Контроль у системі державного казначейства.  

Тема 14. Керування державним боргом.  

Тема 15. Казначейство закордонних країн 
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