
КАЗНАЧЕЙСЬКА СПРАВА 

 

Мета курсу – формування цілісної системи знань студентів щодо теорії та 
практики організації й функціонування казначейства, взаємодії казначейства з 
фінансовими службами держави, дослідження значення та ролі Державного 
казначейства України у системі державних та місцевих фінансів, здійсненні 
економічної політики держави та суб’єктів господарювання при управлінні 
державними та місцевими фінансами; надання студентам знань про сутність, 
принципи та механізм функціонування казначейської системи України; 
формування у майбутніх фахівців практичних навиків та вмінь щодо 
проведення казначейських операцій. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: 
Макроекономіка, Державне регулювання економіки, Місцеві фінанси, 
Бюджетна система, Податкова система, Бюджетний менеджмент, Фінанси, 
Бюджетна система тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: 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; здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; здатність працювати в 
команді та автономно; знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності; здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово; здатність проведення досліджень на відповідному рівні; здатність 
здійснення облікових процедур із застосуванням спеціалізованих інформаційних 
систем і комп’ютерних технологій; здатність застосовувати етичні принципи під час 
виконання професійних обов’язків; здатність демонструвати розуміння вимог щодо 
професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку 
України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави; здатність до 
ведення бухгалтерського обліку підприємств виробничої діяльності, сфери послуг, 
бюджетних та банківських установ та формування бухгалтерської, статистичної та 
спеціальної звітності; здатність аналізувати механізм взаємин користувачів засобів з 
казначейською системою, управляти механізмом перерахування бюджетних засобів 
через органи Державного казначейства; здатність опановувати та усвідомлювати 
інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку казначейської системи; 
здатність проводити платежі в процесі казначейського обслуговування бюджетів за 
доходами та видатками; здатність виконувати контрольні функції органів 
казначейства у процесі касового виконання державного та місцевих бюджетів; 
здатність складати та аналізувати звітність про виконання державного та місцевих 
бюджетів; здатність аналізувати бюджетні повноваження казначейства властиві 



ринковій економіці, визначати учасників бюджетного процесу, класифікувати 
доходи й витрати бюджету. 

Програмні результати навчання: 
знати: сутність і форми прояву державних фінансових відносин; категоріальний 
та понятійний апарат курсу «Казначейська справа»; роль Державного 
казначейства України у забезпеченні виконання Державного бюджету України; 
організацію фінансових відносин на мікро- і макрорівні; закономірності 
розвитку державних фінансів; засади проведення фінансової політики держави і 
управління фінансами; сутність та теоретичні й організаційно-правові основи 
функціонування казначейської системи касового виконання бюджетів; порядок 
організації діяльності органів Державної казначейської служби України та їх 
бюджетні повноваження на стадіях бюджетного процесу; порядок організації 
діяльності органів казначейства щодо касового виконання державного та 
місцевих бюджетів; особливості функціонування єдиного казначейського 
рахунку та управління ним; вимоги до організації та ведення бухгалтерського 
обліку в органах Державної казначейської служби України;  
вміти: узагальнювати тенденції і закономірності розвитку фінансів макрорівня; 
швидко опановувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці Державного 
казначейства України; аналізувати сутнісні характеристики фінансових 
процесів; досліджувати фінансові явища у ринковій економіці; об’єктивно 
оцінювати фінансові та економічні процеси; складати та аналізувати звітність 
про виконання державного та місцевих бюджетів; формувати вихідну 
оперативну інформацію про касове виконання бюджету; проводити контрольно-
аналітичну роботу за надходженнями та цільовим використанням бюджетних 
ресурсів; раціонально поєднувати теоретичні положення з аналізом цифрового 
матеріалу; зіставляти, аналізувати, узагальнювати досліджуваний матеріал; 
володіти: знаннями щодо організації роботи автоматизованої інформаційної 
системи казначейства та щодо захисту інформації у системі казначейства, 
особливостей організації роботи органів казначейства з обслуговування 
державних цільових фондів; навичками проведення операцій з касового 
виконання дохідної та видаткової частин державного та місцевих бюджетів; 
необхідною фінансовою термінологією.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ОРГАНІЗАЦІЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ. Вступ. «Казначейська 
справа» 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 справа». Склад, структура, логічна послідовність викладання 
курсу. Організація вивчення та контролю за якістю освоєння навчального 
матеріалу. 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. 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. 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. Захист інформації в системі 
казначейства. 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 державного казначейства. 
Порядок відкриття та закриття рахунків. Ознаки кодування та аналітичні 
параметри рахунків. 
КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ТА 
ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ. 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 за власними надходженнями 
бюджетних установ і організацій. Зарахування платежів, що справляються 
митними органами. Операції з повернення надмірно або помилково сплачених 
платежів до бюджетів. Облік і складання звітності про надходження коштів до 
державного та місцевих бюджетів. Казначейське обслуговування бюджетів за 
видатками. Класифікація видатків бюджетів згідно з чинним законодавством. 
Організація роботи органів казначейства з касового виконання бюджету за 
видатками. 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. 
Особливості обслуговування місцевих бюджетів за видатками. Облік і 
складання звітності про виконання бюджетів за видатками. 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. Казначейське обслуговування коштів від приватизації 
державного майна. Казначейське обслуговування бюджетного Фонду України 
соціального захисту інвалідів. Здійснення видатків цільових фондів. 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. Формування 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. Склад і порядок заповнення фінансової та 
бюджетної звітності про виконання бюджетів. Терміни подання та порядок 
розгляду звітності про виконання бюджетів. Організація казначейського 
контролю у процесі касового виконання бюджетів. Сутність та призначення 
фінансового контролю. Види, форми, методи контролю. Органи фінансового 
контролю та реалізація контрольних функцій. Повноваження Державної 
казначейської служби України щодо здійснення бюджетного контролю. 
Характеристика етапів здійснення казначейського контролю за виконанням 
бюджету за видатками. Внутрішній контроль у системі казначейства. Основні 
завдання, функції служби внутрівідомчого контролю. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 150 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних занять і 90 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


