
 

 

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

‟КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА”  
вибіркова дисципліна 

циклу професійної та практичної підготовки 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Операції з касового 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 касового 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. 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі 

Вивчення навчальної дисципліни ‟Казначейська система” ґрунтується на знанні  таких 

навчальних дисциплін як ‟Політична економія”, ‟Мікроекономіка”, ‟Макроекономіка”, ‟Гроші і 

кредит”, ‟Фінанси”, ‟Фінанси підприємств”, і передує таким навчальним дисциплінам як 

‟Бюджетна система”, ‟Податкова система”, ‟Страхування”, ‟Місцеві фінанси”, ‟Державний 

фінансовий контроль”. 

 

Вимоги до знань та умінь 
а) знати: основні принципи, положення з організації роботи, обліку та звітності виконання 

бюджетів.  

б) уміти: застосовувати чинне законодавство, самостійно вирішувати проводити операції з 

касового виконання бюджетів усіх рівнів за доходами та видатками.  

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Становлення Державної казначейської служби України 

Тема 2. Роль Державної казначейської служби у бюджетному процесі 

Тема 3. Правові взаємовідносини учасників бюджетного процесу 

Тема 4. Управління фінансовими ресурсами в системі казначейства  

Тема 5. Казначейське обслуговування бюджетів усіх рівнів за доходами 

Тема 6. Казначейське обслуговування державного і місцевих бюджетів за видатками 

Тема 7. Автоматизована система Казначейства України 

Тема 8. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства у системі Державної казначейської 

служби України 

 

Кафедра: Державних та місцевих фінансів 

Мова викладання: українська 

Форма організації навчального процесу: лекції, семінарські заняття, практичні заняття 

Форма підсумкового контролю: залік 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: д.е.н., доцент Ватаманюк-Зелінська У.З. 
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