
 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ої 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 Декан 

____________________  доц. А.В. Стасишин  

28 серпня 2020 р. 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
„Казначейська система” 

(назва навчальної дисципліни) 

галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

освітня програма: «Фінанси, митна та податкова справа» 

 

освітній ступінь бакалавр 

форма навчання: денна 
                                   (денна, заочна) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ 2020 

КК
АА

ФФ
ЕЕ

ДД
РР

АА
  
ФФ

ІІ
НН

АА
НН

СС
ОО

ВВ
ОО

ГГ
ОО

  
ММ

ЕЕ
НН

ЕЕ
ДД

ЖЖ
ММ

ЕЕ
НН

ТТ
УУ

  



Робоча програма з навчальної дисципліни «Казначейська система» для студентів, які 

навчаються за галуззю знань  07 «Управління та адміністрування» спеціальності: 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня бакалавр денної форми 

навчання – 20 с. 

 

 

Розробник: 
Ватаманюк-Зелінська У.З. – професор кафедри фінансового менеджменту, д.е.н., доцент  

 

 

Розглянуто  на  засіданні  кафедри  

Протокол №1 від 27.08.2020 р. 

 

 

Завідувач кафедри фінансового менеджменту 

                                                                 

_______________                                                                         проф. Ситник Н.С. 

 

 

Затверджено  Вченою радою факультету управління фінансами та бізнесу 
Протокол №1 від 28.08.2020 р. 

 

 

 

ЗМІНИ 

до робочої програми навчальної дисципліни 

         
Навчальний 

рік 

Дата засідання 

кафедри  

(перезатвердження робочої програми) 

Номер 

протоколу 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

2020-2021 Відповідно до регламенту організації 

освітнього процесу в дистанційному 

режимі від 31.08.2020р., починаючи з 

01.09. 2020р. лекції з навчальної 

дисципліни «Казначейська система» 

проводяться  онлай із використанням 

технологій дистанційного навчання – 

хмарного середовища Office 365 

27.08.2020р. 

№ 1 

 

2020-2021 Відповідно до розпорядження Про 

організацію освітнього процесу на 

факультеті управління фінансами та 

бізнесу із застосуванням дистанційних 

технологій у 1-му семестрі 2020-2021 

навчального року від 16.09.2020р.  з 21 

вересня 2020 року по 31 жовтня 2020р. 

лекційні та семінарські (практичні) 

заняття з навчальної дисципліни 

«Казначейська система» проводяться в 

дистанційному режимі із застосуванням 

технологій дистанційного навчання – 

хмарного середовища Office 365 

Розпорядження 

від 

16.09.2020р.  

№ 141-р 

 

 

© Ватаманюк-Зелінська У.З.,  2020 рік 

© ЛНУ імені Івана Франка, 2020 рік 



 

 
2 

РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 

Операції з виконання дохідної та видаткової частини державного і місцевих бюджетів  
 

Мета навчальної дисципліни 

Набуття студентами теоретичних знань та практичних навиків з казначейської справи при 

здійсненні операцій з виконання бюджетів усіх рівнів за доходами і видатками. 
 

Основні завдання 
- вивчення історичних процесів зародження, становлення та розвитку казначейської 

справи в Україні та в окремих зарубіжних державах; 
- засвоєння теоретичних основ щодо організації казначейського обслуговування 

дохідної та видаткової частини державного та місцевих бюджетів; 

- поєднання теоретичних знань та практичних навичок щодо застосування базових 

технологій казначейського обслуговування; 

- формування теоретичних знань і практичних навиків щодо управління 

державними фінансовими ресурсами. 
 

1.1.Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Фінанси Фінансовий аналіз 

Бюджетна система Місцеві фінанси 

Податкова система Облік і оподаткування за видами ек.д-ті 

Митна справа Аналіз банківської діяльності 
 

1.2.Компетентності та результати навчання за дисципліною: 

Компетентності  Результати навчання 

Здатність   досліджувати   тенденції   

розвитку казначейської системи 

обслуговування бюджетних коштів, 

оцінювати його ефективність 

Знати і розуміти теоретичні основи та 
принципи фінансової науки, особливості 
функціонування вітчизняної казначейської 
системи 

Розуміння особливостей функціонування 

сучасних зарубіжних  та  національної 

системи казначейського обслуговування 

бюджетних коштів 

Визначати особливості функціонування 

сучасних зарубіжних та національної системи 
казначейського обслуговування  

Здатність здійснювати аналіз системи 

казначейського обслуговування: доходів, 

видатків, державних цільових фондів, 

державного боргу 

Знати механізм функціонування державних 

фінансів, у т.ч. системи казначейського 

обслуговування бюджетних коштів  

Володіння базовими знаннями  

законодавства у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів 

Розуміти принципи, методи та інструменти 

державного та ринкового регулювання 

діяльності в сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів 
Навички застосування сучасного 

інформаційного та програмного 

забезпечення для отримання та обробки 

даних у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів 

Ідентифікувати джерела та розуміти 
методологію визначення і методи отримання 
економічних даних, збирати та аналізувати 
необхідну фінансову інформацію, 
розраховувати показники, що характеризують 
стан розрахунків з бюджетами 

Уміння складати та аналізувати  

фінансово-бюджетну звітність 

Формувати і аналізувати фінансову звітність 

та правильно інтерпретувати отриману 

інформацію 
Спроможність виконувати контрольні 

функції у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів 

Виявляти навички самостійної роботи, 

гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань 
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РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

„КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА”   

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

теми 

Назва теми 

1.  Становлення Державної казначейської служби України та роль Державної 

казначейської служби у бюджетному процесі 

2.  Правові взаємовідносини учасників бюджетного процесу 

3.  Управління фінансовими ресурсами в системі казначейства 

4.  Казначейське обслуговування бюджетів усіх рівнів за доходами 

5.  Казначейське обслуговування видаткової частини державного і місцевих бюджетів 

6.  Управління державним боргом. Казначейське обслуговування державних цільових 

фондів 

7.  Автоматизована система Казначейства України 

8.  Облікова політика казначейства. Контроль за дотриманням бюджетного 

законодавства у системі Державної казначейської служби України 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі знань: 

07 «Управління та адміністрування» 

 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

нормативна навчальна дисципліна  циклу 

професійної та практичноїпідготовки 

Код та назва спеціальності: 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

Освітній  ступінь: 

бакалавр 

Освітня програма: 

«Фінанси, митна та податкова справа» 
 

Курс:   4 

Семестр: 7 

Методи навчання:  Навчальні дискусії, лекції-

візуалізації, робота в малих групах, семінари-

дискусії, мозковий штурм, імітаційна ділова гра, 

захист кейсів 
 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторн

их годин 

Лек-

ції 

Семінари, 

практичні 

 

Заліки по 

модулях 

(контро-

льні 

роботи) 

Самостій

на робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуа

льна 

робота 

студента 

(ІР) 

3 90 48 32 16 - 30 12 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість 

змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контроль-

них робіт 

Вид контролю 

Л-2; С-1 8 - екзамен 
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РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Становлення Державної казначейської служби України та роль 

Державної казначейської служби у бюджетному процесі 

Передумови та основні етапи розвитку. Традиції Державного казначейства. 

Необхідність впровадження казначейської системи виконання Державного та місцевих 

бюджетів. Місце і роль Державного казначейства в системі органів центральної 

виконавчої влади. Основні засади діяльності Державної казначейської служби. Завдання 

ДКСУ. Зарубіжний досвід функціонування казначейства 

Казначейства України в реалізації державної політики у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів. Організаційна структура казначейської системи 

України. Функції органів Казначейства. Бюджетні повноваження органів Державного 

казначейства.  

 

Тема 2. Правові взаємовідносини учасників бюджетного процесу 

Розмежування повноважень між органами казначейства та іншими учасниками 

бюджетного процесу у процесі управління бюджетними коштами. Взаємодія фінансових 

органів та органів ДКСУ. Співпраця державного казначейства і органів податкової і 

митної служби у процесі виконання бюджетів: формування рахунків за надходженнями; 

передача відомостей про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за 

надходженнями; звірка надходжень платежів. Взаємодія органів Державного казначейства 

з органами Державної аудиторської служби. Розподіл повноважень між органами ДКСУ 

та фінансовими  органами в процесі управління бюджетними коштами: опрацювання заяв 

платників та формування електронних висновків; опрацювання даних про повернення 

надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб та формування 

реєстру їх повернення; інформаційна взаємодія територіальних органів ДПС та місцевих 

фінансових органів у процесі погодження електронного висновку та електронного 

повідомлення; інформаційна взаємодія ДФС та Казначейства у процесі повернення 

платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та 

пені. 

 

Тема 3. Управління фінансовими ресурсами в системі казначейства 
Управління фінансовими ресурсами в системі казначейства. Розпорядники та 

одержувачі бюджетних коштів. Головні розпорядники бюджетних коштів та їх основні 

функції. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня. Сутність та призначення 

бюджетної класифікації. Загальна характеристика рахунків, які відкриваються в органах 

Державної казначейської служби  України. Порядок відкриття та закриття рахунків в 

органах ДКСУ. Ознаки кодування та аналітичні параметри рахунків.  Відкриття та 

забезпечення функціонування рахунків для зарахування надходжень до бюджетів.  

 

Тема 4. Казначейське обслуговування бюджетів усіх рівнів за доходами 

Сутність внутрішньої платіжної системи Державного казначейства. Поняття та 

функції єдиного казначейського рахунку. Положення про єдиний казначейський рахунок. 

Структура ЄКР та принципи управління ним. Казначейство як учасник системи 

електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ). Стандарт IBAN. 

Управління ліквідності та казначейських операцій Державної казначейської служби 

України: завдання та функції. Управління платіжних систем Державної казначейської 

служби України: завдання та функції. 

Загальні положення з організації роботи органів ДКСУ в процесі казначейського 

обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами. Формування 

розрахункових документів та здійснення повернення коштів помилково або надміру 

зарахованих до бюджетів. Порядок відшкодування ПДВ та формування розрахункових 

документів. Здійснення перерахування дотацій вирівнювання відповідним місцевим 

бюджетам. Розподіл платежів між загальним та спеціальним фондами державного 

https://pidruchniki.com/1821071264072/finansi/poryadok_obslugovuvannya_byudzhetiv_dohodami#27
https://pidruchniki.com/1821071264072/finansi/poryadok_obslugovuvannya_byudzhetiv_dohodami#27
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бюджету, між державним і місцевими бюджетами та фондами загальнообов’язкового 

державного соціального страхування і перерахування за належністю розподілених коштів. 

Здійснення операцій з власними надходженнями бюджетних установ, які поступають до 

спеціального фонду державного бюджету.  

 

Тема 5. Казначейське обслуговування видаткової частини державного і місцевих 

бюджетів 

Загальні положення з організації виконання бюджетів за видатками. Порядок 

формування єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів 

бюджетних коштів. Порядок відкриття та закриття рахунків у національній валюті для 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Основні документи, що застосовуються 

в процесі виконання видаткової частини державного та місцевих бюджетів. Порядок 

казначейського обслуговування державного бюджету за витратами та місцевих бюджетів 

за видатками. Реєстрація та облік бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів в органах ДКСУ. Здійснення платежів відповідно до взятих 

зобов’язань та затверджених кошторисних призначень. Законність та підстави здійснення 

платежів. Відмови в оплаті видатків.  

 

Тема 6. Управління державним боргом. Казначейське обслуговування державних 

цільових фондів. 

Економічна сутність і причини виникнення державного боргу. Порядок 

відображення операцій за борговими зобов'язаннями держави. Особливості управління 

державним боргом. Порядок здійснення платежів з погашення та обслуговування 

державного боргу. Управління внутрішнім державним боргом Управління зовнішнім 

державним боргом. Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими інституціями. 

Напрями розвитку взаємодії України з міжнародними фінансовими інститутами 

Характеристика державних цільових фондів. Джерела формування та напрямки 

використання коштів фондів соціального страхування. Здійснення видатків фондами 

соціального страхування. Здійснення соціальних виплат платникам страхових внесків. 

Проходження коштів на здійснення видатків позабюджетними фондами. Казначейське 

обслуговування руху коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на рахунках, відкритих в Державній казначейській службі України. Облік та 

звітність по ЄСВ.  

 

Тема 7. Автоматизована система Казначейства України 

Основи організації та функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної 

системи внутрішньої платіжної системи. Внутрішня платіжна система ДКСУ (ВПС). 

Характеристика та використання програмних комплексів, АС Є-КАЗНА. Система 

дистанційного обслуговування та система подання електронної звітності розпорядниками 

та одержувачами бюджетних коштів і державними цільовими фондами (АС «Є-Звітність») 

Захист інформації яка обробляється органами ДКСУ. 

 

Тема 8. Облікова політика казначейства. Контроль за дотриманням 

бюджетного законодавства у системі Державної казначейської служби України 

Облікова політика казначейства. Система бухгалтерського обліку виконання 

бюджетів Організація бухгалтерського обліку в органах казначейства Відображення 

операцій з виконання бюджетів на рахунках бухгалтерського обліку. Характеристика 

звітності про виконання бюджетів. Вимоги до підготовки та надання форм фінансової та 

бюджетної звітності. Складання та подання звітності бюджетними установами.  Порядок 

заповнення форм фінансової та бюджетної звітності. Складання звітності про виконання 

державного та місцевих бюджетів органами казначейства. Терміни подання та порядок 

розгляду звітності про виконання бюджетів. 

 Організація фінансового контролю у системі ДКСУ. Контрольні функції ДКСУ. 

Внутрішній казначейський контроль, його види, елементи. Контроль бюджетних 

https://pidruchniki.com/1414011364123/finansi/sistema_buhgalterskogo_obliku_vikonannya_byudzhetiv#18
https://pidruchniki.com/1414011364123/finansi/sistema_buhgalterskogo_obliku_vikonannya_byudzhetiv#18
https://pidruchniki.com/2000031564140/finansi/skladannya_podannya_zvitnosti_byudzhetnimi_ustanovami#67
https://pidruchniki.com/1899100964142/finansi/poryadok_zapovnennya_form_finansovoyi_byudzhetnoyi_zvitnosti#43
https://pidruchniki.com/1899100964142/finansi/poryadok_zapovnennya_form_finansovoyi_byudzhetnoyi_zvitnosti#43
https://pidruchniki.com/1109032464143/finansi/skladannya_zvitnosti_pro_vikonannya_derzhavnogo_mistsevih_byudzhetiv_organami_kaznacheystva#14
https://pidruchniki.com/1109032464143/finansi/skladannya_zvitnosti_pro_vikonannya_derzhavnogo_mistsevih_byudzhetiv_organami_kaznacheystva#14
https://pidruchniki.com/1335102264148/finansi/termini_podannya_poryadok_rozglyadu_zvitnosti_pro_vikonannya_byudzhetiv#97
https://pidruchniki.com/1335102264148/finansi/termini_podannya_poryadok_rozglyadu_zvitnosti_pro_vikonannya_byudzhetiv#97
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повноважень. Попередній контроль на стадії прийняття зобов’язань. Контроль на етапі 

оплати прийнятих зобов’язань. Контроль перед здійсненням платежу. Наступний 

контроль – контроль після здійснення видатків. Застосування заходів впливу органами 

ДКСУ за порушення бюджетного законодавства. Відповідальність органів ДКСУ за 

бюджетні правопорушення. Перелік повноважень та функцій за невиконання яких несуть 

відповідальність органи ДКСУ відповідно до норм Бюджетного кодексу України.   

 

 

 

РОЗДІЛ 5.  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Основна література 
 

1. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010  № 2456-VI // Офіційний сайт 

Верховної Ради України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?user=a&find=1&typ=21 

2. Конституція України: №254к/96ВР Прийнята на V сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 року // Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0. 

3. Наказ Державного казначейства України від 26.06.2002 № 122 «Про затвердження 

Положення про єдиний казначейський рахунок» URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0594-02 

4. Наказ Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119 "Про затвердження 

інструктивної бази (Плану рахунків, Інструкції по застосуванню Плану рахунків 

бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, Про створення 

внутрішньої платіжної системи Державного казначейства)». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0119506-00 

5. Наказ Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52 

"Про затвердження Інструкції про складання органами Державної казначейської служби 

України звітності про виконання державного бюджету"  URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/DKU1188?an=1 

6. Наказ Державної казначейської служби України від 29 квітня 2013 року № 68 

"Про затвердження Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів для 

реєстрації бюджетних зобов'язань та проведення платежів"  URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/DKU1283?an=6 

7. Наказ Державної казначейської служби України від 29.04.2013 № 68 "Про 

затвердження Методичних рекомендації щодо переліку підтвердних документів для 

реєстрації бюджетних зобов’язань та проведення платежів». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0068840-13 

8. Наказ Державної казначейської служби України від 29.12.2012 № 394. «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку застосування органами Державної 

казначейської служби України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства». 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va394840-12 

9. Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012  № 309 «Про затвердження 

Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та 

одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України». 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0419-12 

10. Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2019 №60 «Про затвердження 

Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її 

територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних 

органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків 

помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0370-19 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0594-02
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0119506-00
http://www.treasury.gov.ua/main/file/link/137650/file/NAK_330.rar
http://www.treasury.gov.ua/main/file/link/137650/file/NAK_330.rar
http://www.treasury.gov.ua/main/file/link/137650/file/NAK_330.rar
http://www.treasury.gov.ua/main/file/link/137650/file/NAK_330.rar
http://www.treasury.gov.ua/main/file/link/137650/file/NAK_330.rar
http://www.treasury.gov.ua/main/file/link/137650/file/NAK_330.rar
http://www.treasury.gov.ua/main/file/link/137650/file/NAK_330.rar
https://ips.ligazakon.net/document/view/DKU1283?an=6
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va394840-12


 

 
7 

11. Наказ Міністерства фінансів України від 12.02.2016 № 54 "Про затвердження 

Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0330-16 

12. Наказ Міністерства фінансів України від 13.07.2016 № 606 "Про затвердження 

форм документів, що використовуються у процесі відшкодування сум податку на додану 

вартість». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1069-16 

13. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011  № 11 «Про бюджетну 

класифікацію». URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11/ed20181204/sp:side 

14. Наказ Міністерства фінансів України від 18.07.2016 № 621 "Про затвердження 

Порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної 

фіскальної служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за 

доходами та іншими надходженнями". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1115-16 

15. Наказ Міністерства фінансів України від 21.07.2014 № 770 "Про затвердження 

Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів» URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0928-14 

16. Наказ Міністерства фінансів України від 21.10.2013  № 885 «Про затвердження 

Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного 

та місцевих бюджетів в органах Державної казначейської служби України» URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1915-13 

17. Наказ Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758 «Про затвердження 

Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної 

казначейської служби України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-12 

18. Наказ Міністерства фінансів України від 22.12.2012  № 1691 «Про затвердження 

Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів 

бюджетних коштів». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0033-12 

19. Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 "Про затвердження 

Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів". URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1569-12 

20. Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012  № 44 "Про затвердження 

Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів" URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12  

21. Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012  № 1407 «Про затвердження 

Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0130-13 

22. Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2004  N 42 «Про затвердження 

Порядку відображення операцій, пов'язаних з державним та гарантованим державою 

боргом, при плануванні та виконанні державного бюджету» URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0228-04 

23. Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2013  № 43 «Про затвердження 

Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного 

бюджету» URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0291-13 

24. Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2015  № 1219 «Про затвердження 

деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі» URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16 

25. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. №2755-VI. URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 378 "Про 

затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету 

розвитку та власних надходжень бюджетних установ установах банків державного 

сектору» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/378-2015-%D0%BF 

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. № 228 “Про затвердження 

Порядку складання, розгляду та затвердження, та основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ” URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-

%D0%BF 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1069-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1115-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0928-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1915-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0033-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1569-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0130-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0291-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/378-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-%D0%BF


 

 
8 

28. Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 460/2011. «Про Положення 

про Державну казначейську службу України». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/460/2011 

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 215 «Про 

затвердження Положення про Державну казначейську службу України». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-%D0%BF#Text 

 
Додаткова література 

 

30. Казначейська система: навчальний посібник / [П.Ю. Буряк, У.З. Ватаманюк-

Зелінська, Н.В. Шевчук, Ю.О. Голинський]. Львів : РВВ НЛТУ України. 2014. 236 с. 

31. Казначейська система: підручник для студентів ВНЗ / Віра Іванівна Стоян, 

Олександр Степанович Даневич, Михайло Йосипович Мац ; Терноп. нац. економ. ун-т. 3-

тє вид, змін. й допов. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 867 с. 

32. Стоян, В. І. Казначейська система виконання бюджету [Електронний ресурс]: 

навч. посіб. / В. І. Стоян, В. М. Русін. Тернопіль: Астон, 2015. – 372 с.  

33. Попова Л.М., Попова С.М., Успаленко В.І. Казначейська справа. Навч. посіб. К.: 

Центр учбової літератури, 2011. 164 с. 

34. Форкун І.В., Фролова Н.Л. Основи казначейської справи: навчальний посібник. 

Львів: Новий Світ - 2000, 2011. 477 с. 

35. Галушка Е.О. Казначейська справа: Підручник. 2-е вид. Львів: Магнолія 2006, 

2018. 520 с.  

36. Ватаманюк-Зелінська У.З. Удосконалення системи казначейського 

обслуговування у сфері управління коштами Державного бюджету України / У.З. 

Ватаманюк-Зелінська, Н.В. Устюжанінова // Інноваційна економіка. 2018. №7-8. С. 10-16. 

37. Ватаманюк-Зелінська У. З., Руденко Г.Б. Удосконалення програмно-технічних 

комплексів Державної казначейської служби України на сучасному етапі її становлення  

Економіка і фінанси. 2017. №3. С. 13-20. 

38. Ватаманюк-Зелінська У.З., Романів І.Б., Дідулко Н.Я. Казначейське 

обслуговування державного бюджету України за доходами: реалії та напрями 

вдосконалення. Сталий розвиток економіки. 2015. № 2’2015 (27). С. 39-45. 

39. Ватаманюк-Зелінська У.З., Буряк П.Ю. Аналітична оцінка ролі Державної 

казначейської служби України у реалізації заходів впливу за порушення підприємством 

бюджетного законодавства. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 

2014. Вип. ІІІ (55). С. 211-220. 

 

ІНТЕРНЕТ САЙТИ 
 

40. Бюджетний моніторинг: Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень. 

URL: 

http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Monitoring%20Quarter%202015/KV_IV_2015_Monitori

ng_ukr.pdf. 

41. Офіційний сайт Президента України. URL: http://www.president.gov.ua/ 

42. Офіційний сайт Верховної Ради України URL: http://www.zakon.rada.gov.ua/ 

43. Офіційний сайт Комітету Верховної Ради України з питань бюджету URL: 

http://www.budget.rada.gov.ua/ 

44. Офіційний сайт Урядового порталу URL: http://www.kmu.gov.ua/ 

45. Офіційний сайт Міністерства фінансів України URL: http://www.minfin.gov.ua/ 

46. Офіційний сайт Віртуального університету Міністерства фінансів України URL: 

http://edu.minfin.gov.ua/Pages/Default.aspx 

47. Офіційний сайт Академії фінансового управління Міністерства фінансів України 

URL: http://ndfi.minfin.gov.ua/ 

48. Офіційний сайт Державної казначейської служби України URL: 

http://treasury.gov.ua/main/uk/index  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/460/2011
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2/%D0%9A%D0%B0%D1%84%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BD%20%D0%92.%D0%9C/book/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2/%D0%9A%D0%B0%D1%84%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BD%20%D0%92.%D0%9C/book/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf
http://www.president.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.budget.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://edu.minfin.gov.ua/Pages/Default.aspx
http://ndfi.minfin.gov.ua/


 

 
9 

49. Офіційний сайт Державної служби статистики України URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

50. Офіційний сайт для працівників бюджетної сфери URL: https://buhgalter.com.ua/ 

51. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

52. Офіційний сайт Львівської національної бібліотеки України ім. В. Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua/ 

53. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України. URL: 

http://www.sdfm.gov.ua/. 

54. Офіційний сайт Державної аудиторської служби України. URL: 

http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index. 

55. Офіційний сайт Державної податкової служби України. URL: https://tax.gov.ua/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.lsl.lviv.ua/
http://www.sdfm.gov.ua/
http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index


 

 
10 

 

РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ  

ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

розділу, 

теми 

(змістові 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  ОПП Розподіл аудиторних годин 

в
сь

о
г
о
 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
и

/ 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і,
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

і 

за
л

ік
и

 п
о

 

м
о

д
у

л
я

х
, 

(к
о

н
т
р

о
л

ь
н

і 

р
о

б
о

т
и

) 

аудиторні 
СРС/ 

ІР  

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

1.  

Становлення Державної 

казначейської служби 

України та роль 

Державної казначейської 

служби у бюджетному 

процесі 

12 6 4 4 2  

2.  

Правові взаємовідносини 

учасників бюджетного 

процесу 

12 6 

 

4 4 2  

3.  

Управління фінансовими 

ресурсами в системі 

казначейства 

12 6 

 

4 4 2  

4.  

Казначейське 

обслуговування бюджетів 

усіх рівнів за доходами 

12 6 

 

4 4 2  

5.  

Казначейське 

обслуговування 

видаткової частини 

державного і місцевих 

бюджетів 

12 6 

 

 

4 4 2  

6.  

Управління державним 

боргом. Казначейське 

обслуговування 

державних цільових 

фондів 

12 6 

 

 

4 4 2  

7.  
Автоматизована система 

Казначейства України 

9 6 3 

 
4 2  

8.  

Облікова політика 

казначейства. Контроль 

за дотриманням 

бюджетного 

законодавства у системі 

Державної казначейської 

служби України 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

3 4 2  

Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання (ІНДЗ) 
  12    

Разом годин 90 48 30/12 32 16 - 
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РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7.1.  Календарно-тематичний план лекційних занять 

№ 

занятт

я 

Тема лекційного заняття 
Кількість 

годин 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1  

1.  
Становлення Державної казначейської служби України та роль 

Державної казначейської служби у бюджетному процесі 
4 

2.  Правові взаємовідносини учасників бюджетного процесу 4 

3.  Управління фінансовими ресурсами в системі казначейства 4 

4.  Казначейське обслуговування бюджетів усіх рівнів за доходами 4 

5.  
Казначейське обслуговування видаткової частини державного і 

місцевих бюджетів 
4 

6.  
Управління державним боргом. Казначейське обслуговування 

державних цільових фондів 
4 

7.  Автоматизована система Казначейства України 4 

8.  

Облікова політика казначейства. Контроль за дотриманням 

бюджетного законодавства у системі Державної казначейської служби 

України 

4 

Разом годин 32 

 

 
7.2.  Календарно-тематичний план семінарських/практичних  

(лабораторних) занять, заліків по модулях, контрольних робіт 

 

№ 

заняття 

Тема семінарського (практичного) заняття.  

Контрольні роботи (заліки по модулях) 

Кількість 

годин  

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1  

1.  
Становлення Державної казначейської служби України та роль 

Державної казначейської служби у бюджетному процесі 
2 

2.  Правові взаємовідносини учасників бюджетного процесу 2 

3.  Управління фінансовими ресурсами в системі казначейства 2 

4.  Казначейське обслуговування бюджетів усіх рівнів за доходами 2 

5.  
Казначейське обслуговування видаткової частини державного і 

місцевих бюджетів 
2 

6.  
Управління державним боргом. Казначейське обслуговування 

державних цільових фондів 
2 

7.  Автоматизована система Казначейства України 2 

8.  

Облікова політика казначейства. Контроль за дотриманням 

бюджетного законодавства у системі Державної казначейської служби 

України 

2 

Разом  практичних (семінарських, лабораторних) занять 16 

Разом контрольні роботи, заліки по модулях (ЗМ) - 

Разом годин 16 
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7.3.  Графік  консультацій 

 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1. 

Консультація з організації та виконання самостійної роботи студентів; 

організації індивідуальної навчально-дослідної роботи студентів. 

Обговорення тем науководослідних робіт та методів наукових досліджень 

2 

2. 
Консультація з підготовки до семінарських та практичних занять; 

опрацювання рекомендованої літератури 

3 

Разом годин 5 

 

 

РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 

1. Місце і роль ДКСУ в системі органів центральної виконавчої влади. 

2. Організаційна структура ДКСУ.  

3. Завдання, права та обов’язки діяльності ДКСУ. 

4. Внутрішня платіжна система ДКСУ (ВПС). 

5. ДКС України – учасник системи електронних платежів Національного банку 

України (СЕП НБУ). 

6. Зміст повноважень ДКС як банківської установи. 

7. Контрольні функції ДКС України. 

8. Зарубіжний досвід функціонування казначейства. 

9. Поняття та функції єдиного казначейського рахунку. 

10. Правила відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій з виконання  

бюджетів в системі ДКСУ. 

11. Відкриття рахунків для зарахування доходів бюджетів. 

12. Відкриття рахунків розпорядникам коштів державного бюджету; одержувачам 

коштів та іншим клієнтам ДКСУ. 

13. Порядок доведення даних про територіальне розташування мережі установ та 

організацій. 

14. Порядок доведення планів асигнувань та кошторисів. 

15. Порядок обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету в органах ДКСУ. 

16. Суть казначейського виконання загального та спеціального фондів Державного 

бюджету за витратами. 

17. Зміст платіжних документів (платіжних доручень та інших розрахункових 

документів), які є підставою для здійснення видатків.  

18. Причини відмов у здійсненні видатків розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів. Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства. 

19. Порядок виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів, одержувачам 

коштів Державного бюджету та іншим клієнтам. 

20. Здійснення видатків за рахунок коштів спеціального фонду державного 

бюджету.  

21. Казначейське обслуговування позабюджетних фондів. 

22. Правила зарахування доходів до Державного бюджету.  
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23. Правила проходження платежів за поверненнями платникам надмірно 

(помилково) сплачених доходів.    

24. Операції за надходженнями до загального і спеціального фонду Державного   

бюджету. 

25. Управління державним боргом. 

26. Операції за платежами до загального і спеціального фонду місцевих бюджетів. 

27. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету 

місцевим бюджетам. 

28. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання 

Державного та місцевих бюджетів.   

29. Облікова політика ДКСУ. Основні функції служби бухгалтерського обліку. АС 

“Є-Казна”. Основні функції роботи АС “Є-Казна”. 

 

РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види занять, 

які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, семінарські, 

практичні заняття, а також виконання ІНДЗ та самостійної роботи. 

Основним нормативним документом, що визначає  оцінювання сформованих 

компетентностей у студентів є Положення «Про контроль та оцінювання навчальних 

досягнень студентів Львівського національного університету імені Івана Франка» від 

01.03.2013р. із змінами, затвердженими наказом ректора від 01.07.2015р. № О-96. 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною системою (за шкалою ECTS та національною 

шкалою). Відповідно до Положення контрольні заходи включають: 

- поточний контроль знань та компетентностей студентів включає оцінку роботи 

студентів за всіма видами аудиторної роботи (лекції, семінарські / практичні заняття), 

оцінку роботи студентів за самостійну та індивідуальну науково-дослідну роботу, 

здійснюється впродовж семестру і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 

50 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту здавати екзамен – 21 бал). 

- підсумковий контроль знань та компетентностей студентів у вигляді 

семестрового екзамену, який проводиться відповідно до графіку навчального процесу. 

Оцінювання рівня знань та компетентностей студентів на семінарських та 

практичних заняттях, оцінка роботи студентів за самостійну та індивідуальну науково-

дослідну роботу проводиться за п'ятибальною системою (від 1 до 5 балів). 

 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

● практичні (семінарські)/самостійні/модулі 50% семестрової оцінки. Максимальна 

кількість – 50 балів.  

● екзамен: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість – 50 балів 

Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. 
Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни «Казначейська система» здійснюється на підставі проведення семестрового 
екзамену, завданням якого є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в 
цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого 
використання накопичених знань, вміння формулювати своє ставлення до певної 
проблеми навчальної дисципліни тощо. 

Результат семестрового екзамену оцінюється в балах (максимальна кількість – 50 
балів).  

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку – 20% від визначених балів 

за даний вид роботи. Студенти виконують декілька видів письмових робіт (есе, вирішення 

кейсу, тестові завдання). Перескладання (модулів, контрольних робіт) відбувається із 

дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, довідки про стан здоров’я). 
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Політика щодо академічної доброчесності: списування під час контрольних робіт 

та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати повинні 

мати коректні текстові посилання на використану літературу. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять (лекцій, практичних, 

семінарських занять курсу) є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування, індивідуальний графік, карантин ) навчання може відбуватись в 

он-лайн формі. Студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.  

 
 

9.1.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 Б
а
л

и
 

р
ей

т
и

н
г
у
 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 

б
а
л

ів
 

1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських, практичних, заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 
6*5= 

30 

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання; 

 повний перелік необхідних для розкриття змісту питання категорій та 

законів; 

 правильне розкриття змісту категорії та законів, механізму їх 

взаємозв’язку і взаємодії; 

 здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, 

підходів та самостійно робити логічні висновки і узагальнення, знання 

історії створення таких теорій та еволюції поглядів їх представників; 

 уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, 

процесів і характеризувати їх риси та форми виявлення; 

 демонстрація здатності висловлення та аргументування власного 

ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 

 використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів 

останніх подій в економічній та фінансовій сфері в країні та за її межами; 

 знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, 

міжнародних та міждержавних угод, обов’язкове посилання на них під час 

розкриття питань; 

 активна участь в обговоренні дискусійних і проблемних питань теми 

семінару. 

5 

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б 

одного-двох пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного 

розкриття питання); 

 при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними 

вимогами все ж таки студентом допущені помилки під час використання 

цифрового матеріалу, посилання на конкретні історичні періоди та факти, 

неточності у формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою 

викладача він швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді; 

 студент не бере участі в обговоренні проблемних питань семінару. 

4 

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття трьох чи 

більше пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного 
3 



 

 
15 

розкриття питання); 

 одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які окремо 

характеризують критерії оцінки ”задовільно”; 

  у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені висновки не 

відповідають загальноприйнятим, хибні; 

 характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно 

зрозумів суть питання чи не знає правильної відповіді; 

 допущені грубі помилки і студент не може їх виправити. 

2 

 студент відсутній на занятті; 

 студент не приймав участь в обговоренні питань семінару. 
0-1 

2.  Практична робота студентів 

Критерії оцінювання 5 балів 2*5=10 

 практична робота виконана у зазначений термін (за розкладом), у 

повному обсязі, без помилок і зарахована 
5 

 практична робота виконана у зазначений термін (за розкладом), у 

повному обсязі, зарахована, але має незначні зауваження 
4 

 практична робота виконана у неповному обсязі, та (або) при наявності 

значних помилок, і зарахована при умові її доопрацювання, та (або) 

повторне виконання не зарахованої практичної роботи 

 практична робота виконана з порушенням терміну з поважних причин у 

повному обсязі без помилок 

3 

 

 практична робота виконана з порушенням терміну з поважних причин у 

повному обсязі, але має незначні зауваження 
2 

 практична робота виконана з порушенням терміну без поважних причин  1 

3.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; 

 опрацювання необхідних законів і нормативних матеріалів України, 

міжнародних та міждержавних угод, обов’язкове посилання на них під час 

розкриття питань; 

 повний перелік необхідних для розкриття змісту питань категорій та 

законів; 

 використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів 

останніх подій в економічній та фінансовій сфері в країні та за її межами; 

 використання матеріалів періодичної преси; 

 посилання на опрацьовані джерела при висвітленні питань семінарського 

заняття; 

 проведений опис об’єктів; 

 використані матеріали з практики роботи фінансових органів; 

 акуратні і змістовні записи в зошиті 

5 

 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено розкриття 

двох пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного 

розкриття питання) 

4 

 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено розкриття 

трьох і більше з пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для 

вичерпного розкриття питання); 

 робота студента малообгрунтована, неповна; 

 студент не опрацював законодавчі матеріали, матеріали періодичної 

преси; 

 студент не використав опрацьовані матеріали на семінарському занятті; 

3 
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 робота студента малообгрунтована, неповна; 

 використані матеріали лише підручника; 

 студент не використав опрацьовані матеріали на семінарському занятті; 

2-1 

 самостійна робота не виконана 0 

 

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

▪ глибоке розкриття проблем, відображення власної позиції, опрацювання 

додаткових джерел літератури, використання практичних матеріалів, 

виступ перед групою 
5 

▪ глибоке розкриття проблем, відображення власної позиції, опрацювання 

додаткових джерел літератури, використання практичних матеріалів 
4 

▪ робота суто компілятивного рівня 3 

▪ робота подана невчасно. Робота студента не відповідає означеним 

вимогам, зміст роботи не відповідає обраній темі дослідження 
2-1 

▪ не виконано 0 

5. Екзамен  

Критерії оцінювання 50 балів 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень (завдання 1) – завдання із вибором відповіді – тестові 

завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в 

картці тестування записана правильна відповідь.  

15 балів 

2. Другий рівень (завдання 2) – завдання з короткою відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо 

студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. 
20 балів 

3. Третій рівень (завдання 3) – практичні завдання з повним 

поясненням одержаних відповідей. Потрібно проілюструвати розв’язання 

завдання схемами, графіками, таблицями. 
15 балів 

 

9.2  Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 
Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 
незадовільно  

(без права перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни за цією шкалою відображається у  

відомості обліку успішності та іншвй академічній документації. 

 

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчально-методичне та наукове забезпечення системи організації навчального 
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процесу з навчальної дисципліни „Казначейська система” включає: 

 державні стандарти освіти;  

 навчальні та робочі навчальні плани; 

 програму навчальної дисципліни; 

 робочу програму навчальної дисципліни; 

 плани семінарських і практичних занять та методичні рекомендації з їх 

проведення;  

 завдання та методичні матеріали до виконання самостійної роботи (СРС); 

 завдання для проведення проміжного контролю (тестові завдання); 

 законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

 опорний конспект лекцій. 

 

РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

Тема заняття. 

Методики активізації процесу навчання 

ПРОБЛЕМНІ ЛЕКЦІЇ Проблемні питання: 

Проблемні лекції направлені на 

розвиток логічного мислення 

студентів, коло питань теми 

обмежується двома-трьома 

ключовими моментами, 

використовується досвід 

зарубіжних навчальних закладів. 

Студентам під час лекцій 

роздається друкований матеріал, 

виділяються головні висновки з 

питань, що розглядаються. 

При читанні лекцій студентам 

даються питання для самостійного 

розмірковування, на які лектор 

відповідає сам, не чекаючи 

відповідей студентів 

Тема 1. Становлення Державної казначейської 

служби України. Роль Державної казначейської 

служби України у бюджетному процесі. 

1. Що було передумовою створення Державного 

казначейства України? 

2. Переваги казначейського виконання Державного 

бюджету. 
 

Проблемні питання: 

1. Потреба підвищення ефективності управління 

фінансовими ресурсами держави. 

2. Необхідність удосконалення системи 

казначейського обслуговування бюджетних коштів 

в сучасних умовах.  
 

Тема 3. Управління фінансовими ресурсами в 

системі казначейства 

Проблемні питання: 

1. Необхідність створення системи електронних 

міжбанківських розрахунків нового покоління. 

2. Забезпечення захисту від несанкціонованого 

доступу до інформаційно-обчислювальної мережі 

та платіжних систем. 

Тема 5. Казначейське обслуговування видаткової 

частини державного і місцевих бюджетів  

Проблемні питання: 

1. Оплата видатків розпорядників коштів. 

2. Казначейське обслуговування одержувачів 

бюджетних коштів 

Семінари-дискусії передбачають 

обмін думками і поглядами 

учасників з приводу даної теми, а 

також розвивають мислення, 

допомагають формувати погляди і 

переконання, виробляють вміння 

формулювати думки й 

 

Тема 2. Правові взаємовідносини учасників 

бюджетного процесу 
1. Співпраця державного казначейства і органів 

податкової служби у процесі виконання бюджетів. 

2. Співпраця державного казначейства і органів 

митної служби у процесі виконання бюджетів. 
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висловлювати їх, вчать оцінювати 

пропозиції інших людей, критично 

підходити до власних поглядів 

Кейс-метод –  метод аналізу 

конкретних ситуацій, який дає 

змогу наблизити процес навчання 

до реальної практичної діяльності 

спеціалістів і передбачає розгляд 

виробничих, управлінських та 

інших ситуацій, складних конфлік-

тних випадків, проблемних 

ситуацій, інцидентів у процесі 

вивчення навчального матеріалу 

Тема 4. Казначейське обслуговування бюджетів 

усіх рівнів за доходами 

1. Підготовка платіжного доручення при отриманні 

готівкових коштів клієнтом казначейства 

 

Тема 6. Казначейське обслуговування видаткової 

частини державного і місцевих бюджетів  

1. Операції з проведення видатків бюджетної 

установи по виплаті заробітної плати працівникам 

(документальне оформлення) 

Презентації – виступи перед 

аудиторією, що 

використовуються; для 

представлення певних; досягнень, 

результатів роботи групи, звіту 

про виконання індивідуальних 

завдань тощо 

Тема 3. Управління фінансовими ресурсами в 

системі казначейства  

1. Використання ЕЦП в системі казначейського 

обслуговування клієнтів 

2. АК «Клієнт Казначейства-Казначейство 
 

Тема 5. Казначейське обслуговування бюджетів 

усіх рівнів за доходами 

Презентація ІНР: 

1. Операції за надходженнями до загального 

фонду державного бюджету і місцевих бюджетів 

(схематичне зображення і опис). 

2. Операції за надходженнями до спеціального 

фонду державного бюджету і місцевих бюджетів 

(схематичне зображення і опис). 

 

РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Ресурси мережі Інтернет 

 із законодавства України 

Ресурси мережі 

Факультету 

з навчальної 

дисципліни 

1. Бюджетний моніторинг: Інститут бюджету та 

соціально-економічних досліджень. URL: 

http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Monitoring%20Quarter

%202015/KV_IV_2015_Monitoring_ukr.pdf. 

2. Офіційний сайт Президента України. URL: 

http://www.president.gov.ua/ 

3. Офіційний сайт Верховної Ради України URL: 

http://www.zakon.rada.gov.ua/ 

4. Офіційний сайт Комітету Верховної Ради України 

з питань бюджету URL: http://www.budget.rada.gov.ua/ 

5. Офіційний сайт Урядового порталу URL: 

http://www.kmu.gov.ua/ 

6. Офіційний сайт Міністерства фінансів України 

URL: http://www.minfin.gov.ua/ 

7. Офіційний сайт Віртуального університету 

Міністерства фінансів України URL: 

http://edu.minfin.gov.ua/Pages/Default.aspx 

▪ Програма навчальної 

дисципліни  

▪ Робоча програма 

навчальної дисципліни  

▪ Плани семінарських та 

практичних занять та 

методичні рекомендації 

до їх проведення 

▪ завдання для 

самостійної роботи 

студента і методичні 

рекомендації щодо їх 

виконання 

▪ Завдання для 

індивідуальної роботи 

студента (індивідуальні 

навчально-дослідні 

http://www.president.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.budget.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://edu.minfin.gov.ua/Pages/Default.aspx
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8. Офіційний сайт Академії фінансового управління 

Міністерства фінансів України URL: 

http://ndfi.minfin.gov.ua/ 

9. Офіційний сайт Державної казначейської служби 

України URL: http://treasury.gov.ua/main/uk/index  

10. Офіційний сайт Державної служби статистики 

України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

11. Офіційний сайт для працівників бюджетної сфери 

URL: https://buhgalter.com.ua/ 

12. Офіційний сайт Національної бібліотеки України 

ім. В.І. Вернадського URL: http://www.nbuv.gov.ua/ 

13. Офіційний сайт Львівської національної бібліотеки 

України ім. В. Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua/ 

14. Офіційний сайт Державної служби фінансового 

моніторингу України. URL: http://www.sdfm.gov.ua/. 

15. Офіційний сайт Державної аудиторської служби 

України. URL: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index. 

16. Офіційний сайт Державної податкової служби 

України. URL: https://tax.gov.ua/  

 

завдання) і методичні 

рекомендації щодо їх 

виконання;  

▪ Засоби діагностики 

знань студентів з 

навчальної дисципліни 

▪ Опорний конспект 

лекцій  

▪ Силабус навчальної 

дисципліни 

▪ Анотація навчальної 

дисципліни 

 

 
 

http://ndfi.minfin.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.lsl.lviv.ua/
http://www.sdfm.gov.ua/
http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index
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