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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТА
Метою СРС є активізація засвоєних знань, розвиток умінь та набуття навичок з навчальної
дисципліни “Казначейська система” для подальшого їх використання на практиці. При вивченні
навчальної дисципліни самостійна робота здійснюється в основному в позаурочний час.
Перший вид СРС реалізується у формі обов'язкових аудиторних занять та індивідуальних
консультацій. У цьому випадку діяльність викладача носить спрямовуючий, консультативний і
контролюючий характер.
Другий вид СРС – вивчення теоретичних і практичних питань з використанням навчальнометодичної літератури, законодавчих, інструктивних та нормативних матеріалів в позаурочний час
і своєчасне здавання викладачу виконаних завдань.
Позааудиторна робота включає три етапи:
- теоретичний, який передбачає самостійне опрацювання текстів лекцій, конспектування
відповідного матеріалу тощо;
- науково-дослідний – підготовка та участь студентів у наукових семінарах, студентських
конференціях, підготовка до виконання дипломного проекту.
СРС може носити пошуковий, дослідницький характер, що стимулює творчу наукову
роботу.
При виконанні СРС необхідно дотримуватися наступних правил:
Виконання самостійної роботи студентами заключається у підготовці ними рефератів по
заданій тематиці, в обсязі 10-15 сторінок друкованого тексту, або презентацій. Це передбачає:
- самостійне вивчення окремих питань або розділів навчальної дисципліни;
- опрацювання рекомендованої літератури;
- аналіз явищ, ситуацій;
- побудові структурно-логічних схем, рисунків і т.п.
Вимоги щодо оформлення самостійної роботи студентами:
- перед виконанням СРС необхідно скласти план, або виконувати за планом,
рекомендованим викладачем при аналізі використовувати статистичні і звітні дані із
заданих за 2-3 останні роки;
- оформлення має бути акуратним, без скорочень, друк тексту шрифтом Times New Roman
№14, інтервал – полуторний, поля: праве – 3 см, ліве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см;
- сторінки повинні бути пронумеровані в правому верхньому куті;
- необхідно в кінці роботи подати список використаної літератури (послідовність джерел – у
порядку, якому вони використовуються в процесі відповідей на питання).
Перед виконанням теоретичного завдання рекомендується скласти його план або
виконувати за планом, запропонованим викладачем. При цьому дозволяється прикладати
інформацію з актуальних питань, що стосуються казначейського обслуговування бюджетних
коштів, використану з періодичних видань.
Захист реферату, попередньо перевіреного викладачем, відбувається на семінарському
занятті, тема якого відповідає тематиці проведеного дослідження або позааудиторно, під час
консультацій. Можливий захист завдання шляхом презентації студента результатів виконаної
роботи (до 10 хв.). Слайди розробляються і виконуються у програмі Microsoft PowerPoint,
кількість яких залежить від теми, але повинна складати не менше ніж 12, включаючи вступ та
висновки.
Виконання самостійної роботи є необхідною передумовою для отримання екзаменаційної
оцінки з навчальної дисципліни. Самостійна робота передбачає: написання пошукових або
дослідницьких рефератів; підготовку презентацій; участь в науково-практичних заходах;
публікацію результатів.
Основна форма контролю СРС з навчальної дисципліни “Казначейська система” –
перевірка отриманих знань студента шляхом усного або письмового опитування на семінарських і
практичних заняттях.

РОЗДІЛ 2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
№
теми
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назва розділу, теми
Становлення Державної казначейської служби
України та роль Державної казначейської
служби у бюджетному процесі
Правові взаємовідносини учасників бюджетного
процесу
Управління фінансовими ресурсами в системі
казначейства
Казначейське обслуговування бюджетів усіх
рівнів за доходами
Казначейське
обслуговування
видаткової
частини державного і місцевих бюджетів
Управління державним боргом. Казначейське
обслуговування державних цільових фондів
Автоматизована система Казначейства України
Облікова політика казначейства. Контроль за
дотриманням бюджетного законодавства у
системі Державної казначейської служби
України
Разом годин самостійної роботи студента

Кількість
годин
СРС

Форма
контролю

Термін
виконання
СРС
1 тиждень

4
2 тиждень
4
3 тиждень
4
4 тиждень
4

СЗ, ПЗ,
екзамен

5 тиждень

4
6 тиждень
4
3
3

7 тиждень
8 тиждень

30

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ
Тема 1. Становлення Державної казначейської служби України та роль Державної
казначейської служби у бюджетному процесі
1. Структура ДКСУ. Розрахункові палати у системі казначейства: сутність та призначення.
2. Функції та завдання Державного казначейства Франції
3. Функції та завдання Державного казначейства США
4. Функції та завдання Державного казначейства Великобританії
Рекомендована література:
Законодавчі та нормативні акти: 1-29.
Основна та допоміжна література: 30-39.
Інтернет-ресурси: 40-55.

Тема 2. Правові взаємовідносини учасників бюджетного процесу
1. Співпраця державного казначейства і органів податкової і митної служби у процесі виконання
бюджетів.
2. Взаємодія органів Державного казначейства з органами Державної аудиторської служби
3. Розподіл повноважень між органами ДКСУ та фінансовими органами в процесі управління
бюджетними коштами
4. Зміст і стадії бюджетного процесу на місцевому рівні, їх виконавці

Рекомендована література:
Законодавчі та нормативні акти: 1-29.
Основна та допоміжна література: 30-39.
Інтернет-ресурси: 40-55.

Тема 3. Управління фінансовими ресурсами в системі казначейства
1. Використання електронного цифрового підпису в органах державної влади
2. Характеристика банківського дня у СЕП
3. Стандарт IBAN.
Рекомендована література:
Законодавчі та нормативні акти: 1-29.
Основна та допоміжна література: 30-39.
Інтернет-ресурси: 40-55.
Тема 4. Казначейське обслуговування бюджетів усіх рівнів за доходами
1. Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету. Операції за
надходженнями від повернення до загального фонду державного бюджету бюджетних позичок,
фінансової допомоги та кредитів
2. Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету Операції за
надходженнями від повернення до спеціального фонду державного бюджету бюджетних
позичок, фінансової допомоги та кредитів
3. Операції за платежами, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами державного
бюджету Операції за платежами до бюджету, які розподіляються між державним та місцевими
бюджетами. Операції за коштами, тимчасово віднесеними до доходів державного бюджету, що
підлягають розподілу Операції з іншими платежами, які тимчасово віднесені до доходів
державного бюджету
4. Операції за власними надходженнями бюджетних установ
5. Операції із зарахування до державного бюджету платежів в іноземній валюті
6. Порядок зарахування митних платежів
Рекомендована література:
Законодавчі та нормативні акти: 1-29.
Основна та допоміжна література: 30-39.
Інтернет-ресурси: 40-55.

Тема 5. Казначейське обслуговування видаткової частини державного і місцевих бюджетів
1. Оформлення змін планових показників, що виникають у процесі виконання державного
бюджету
2. Складання і виконання кошторисів бюджетних установ
3. Операції за взаємними розрахунками місцевих бюджетів
4. Здійснення операцій з надання кредитів за рахунок коштів державного бюджету місцевим
бюджетам
5. Бюджетні запозичення місцевих бюджетів
Рекомендована література:
Законодавчі та нормативні акти: 1-29.
Основна та допоміжна література: 30-39.
Інтернет-ресурси: 40-55.

Тема 6. Управління державним боргом. Казначейське обслуговування державних цільових
фондів.
1. Управління державним боргом
2. Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими інституціями, напрями розвитку
3. Джерела формування та напрямки використання коштів фондів соціального страхування.
Здійснення соціальних виплат платникам страхових внесків.
4. Облік та звітність по ЄСВ.
Рекомендована література:
Законодавчі та нормативні акти: 1-29.
Основна та допоміжна література: 30-39.
Інтернет-ресурси: 40-55.

Тема 7. Автоматизована система Казначейства України
1. Автоматизація процесу казначейського обслуговування бюджетних коштів
2. Технологія обробки інформації в АБС "БАРС-Millennium"
3. Підбір кадрів та управління персоналом казначейства
4. Взаємовідносини Державного казначейства України з банківською системою
5. Казначейство як учасник системи електронних платежів Національного банку України (СЕП
НБУ)
6. Особливості міжбанківського переказу у СЕП у режимі реального часу
Рекомендована література:
Законодавчі та нормативні акти: 1-29.
Основна та допоміжна література: 30-39.
Інтернет-ресурси: 40-55.

Тема 8. Облікова політика казначейства. Контроль за дотриманням бюджетного
законодавства у системі Державної казначейської служби України.
1. Відображення операцій з виконання бюджетів на рахунках бухгалтерського обліку.
2. Характеристика звітності про виконання бюджетів.
3. Складання та подання звітності бюджетними установами.
4. Складання звітності про виконання державного та місцевих бюджетів органами казначейства.
5. Терміни подання та порядок розгляду звітності про виконання бюджетів.
6. Фінансовий контроль в системі казначейства
7. Відповідальність учасників бюджетного процесу за порушення бюджетного законодавства
8. Повноваження органів Державного казначейства в частині контролю за дотриманням
законодавства у сфері держзакупівель
9. Контрольні повноваження ДКСУ щодо обслуговування боргових зобов’язань держави
Рекомендована література:
Законодавчі та нормативні акти: 1-29.
Основна та допоміжна література: 30-39.
Інтернет-ресурси: 40-55.
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РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Результати самостійної роботи оцінюються викладачем
згідно з чинною шкалою
оцінювання:
Критерії оцінювання
 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
 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено розкриття двох
пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання)
 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;
 робота студента малообгрунтована, неповна;
 використані матеріали лише підручника;
 студент не використав опрацьовані матеріали на семінарському занятті;
 самостійна робота не виконана
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