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РОЗДІЛ 1.  ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Індивідуальна науково-дослідна робота з навчальної дисципліни „Казначейська 

система” стимулює студентів до наукової й творчої праці, є формою організації 

навчального процесу, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації 

творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, 

науково-дослідну роботу і творчу діяльність.  

ІНДЗ передбачає безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень та 

інших творчих завдань. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом 

позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчально-дослідницького 

характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчальної 

дисципліни. 

Метою ІНДЗ є поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти 

отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці та розвиток 

навичок самостійної роботи. 

Зміст ІНДЗ. ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах 

навчальної програми дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, 

отриманих у процесі лекційних, семінарських занять, охоплює одну тему (декілька тем) 

або зміст навчальної дисципліни в цілому. 

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладача. 

Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. Завдання 

можуть мати комплексний характер і тоді до їх виконання можуть залучатися кілька 

студентів. 

З навчальної дисципліни «Казначейська система» ІНДЗ включає такі види: 

написання пошукових або дослідницьких рефератів, наукових статей та участь в науково-

практичних конференціях, круглих столах, наукових семінарах. 

 
 

РОЗДІЛ 2.  ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ І 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

 

Тема 1. Становлення Державної казначейської служби України 

1. Визначити особливості виконання бюджетів у Франції та Україні 

2. Проаналізувати функції державного казначейства США та України 

 

Рекомендована література: 

Законодавчі та нормативні акти:  1-29. 

Основна та допоміжна література: 30-41. 

Інтернет-ресурси: 43-59. 

 

 

Тема 2. Роль Державної казначейської служби у бюджетному процесі 

1. Повноваження ДКСУ в контексті реалізації положень Бюджетного кодексу 

2. Нормативно-законодавче забезпечення діяльності ДКСУ 

3. Напрями діяльності ДКСУ у сфері підвищення ефективності управління фінансовими 

ресурсами держави 

 

Рекомендована література: 

Законодавчі та нормативні акти:  1-29. 

Основна та допоміжна література: 30-41. 

Інтернет-ресурси: 43-59. 
 

 



  

Тема 3. Платіжна система виконання бюджетів 

1. Напрями діяльності ДКСУ у сфері підвищення ефективності управління фінансовими 

ресурсами держави 

2. Структура ЄКР та принципи управління ним. Взаємовідносини ДКСУ з банківською 

системою 

 

Рекомендована література: 

Законодавчі та нормативні акти:  1-29. 

Основна та допоміжна література: 30-41. 

Інтернет-ресурси: 43-59. 

 

 

Тема 4. Управління фінансовими ресурсами в системі казначейства  

1. Використання ЕЦП в системі казначейського обслуговування клієнтів 

2. Особливості міжбанківського переказу у СЕП у режимі реального часу 

3. Відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень та здійснення видатків 

 

Рекомендована література: 

Законодавчі та нормативні акти:  1-29. 

Основна та допоміжна література: 30-41. 

Інтернет-ресурси: 43-59. 

 

 

Тема 5. Казначейське обслуговування бюджетів усіх рівнів за доходами 

1. Операції за платежами, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами 

державного бюджету (відобразити схематично) 

2. Операції за платежами до бюджету, які розподіляються між державним та місцевими 

бюджетами (відобразити схематично) 

3. Операції за коштами, тимчасово віднесеними до доходів державного бюджету, що 

підлягають розподілу Операції з іншими платежами, які тимчасово віднесені до доходів 

державного бюджету (відобразити схематично) 

 

Рекомендована література: 

Законодавчі та нормативні акти:  1-29. 

Основна та допоміжна література: 30-41. 

Інтернет-ресурси: 43-59. 

 

 

Тема 6. Казначейське обслуговування видаткової частини державного і місцевих 

бюджетів  

1. Особливості здійснення видатків за державними програмами соціального захисту 

населення за рахунок субвенцій з державного бюджету (відобразити схематично) 

2. Операції із зарахування бюджетних коштів на реєстраційні та спеціальні реєстраційні 

рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки одержувачів бюджетних коштів.  

3. Порядок отримання місцевими бюджетами позики на покриття тимчасових касових 

розривів місцевих бюджетів.  

4. Операції з обслуговування місцевих бюджетів під час здійснення процедур з 

добровільного об'єднання територіальних громад 

 

Рекомендована література: 

Законодавчі та нормативні акти:  1-29. 

Основна та допоміжна література: 30-41. 

Інтернет-ресурси: 43-59. 

 



  

Тема 7. Управління державним боргом 

1. Сутність управління державним боргом. Класифікація боргу.  

2. Кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій.  

3. Міжнародний валютний фонд. Група Світового банку. Європейський банк 

реконструкції та розвитку.  

4. Державні кредити, отримані від зарубіжних країн і зарубіжних приватних банків.  

5. Заборгованість держави за емітованими цінними паперами. 

 

Рекомендована література: 

Законодавчі та нормативні акти:  1-29. 

Основна та допоміжна література: 30-41. 

Інтернет-ресурси: 43-59. 

 

 

Тема 8. Казначейське обслуговування державних цільових фондів 

1. Призначення та джерела формування державних цільових фондів 

2. Порядок зарахування коштів до державних, цільових фондів (відобразити схематично) 

3. Адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування (відобразити схематично) 

 

Рекомендована література: 

Законодавчі та нормативні акти:  1-29. 

Основна та допоміжна література: 30-41. 

Інтернет-ресурси: 43-59. 

 

 

Тема 9. Облікова політика казначейства 
1. Інформаційна база для складання звіту про виконання Державного бюджету.  

2. Звіт про виконання кошторису видатків установи.  

3. Аналіз факторів, що вплинули на виконання Державного бюджету попереднього року  

4. Порядок складання річного звіту про касове виконання Державного бюджету за 

доходами та видатками. 

5. Облік та складання звітності про виконання місцевих бюджетів 

 

Рекомендована література: 

Законодавчі та нормативні акти:  1-29. 

Основна та допоміжна література: 30-41. 

Інтернет-ресурси: 43-59. 

 

 

Тема 10. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства у системі Державної 

казначейської служби України 

1. Побудувати та проаналізувати схему етапів  здійснення казначейського контролю за 

виконанням державного бюджету за видатками 

2. Проблема забезпечення ефективності казначейського контролю при здійсненні 

видатків 

 

Рекомендована література: 

Законодавчі та нормативні акти:  1-29. 

Основна та допоміжна література: 30-41. 

Інтернет-ресурси: 43-59. 

 

 

Тема 11. Автоматизована система Казначейства України 



  

1. Структура автоматизованої системи Казначейства України 

2. АС “Казна Є”: характеристика, основні функції роботи 

3. Актуальні питання розвитку інформаційних технологій в Державній казначейській 

службі 

4. Взаємодія системи електронних платежів та системи термінових переказів 

 

Рекомендована література: 

Законодавчі та нормативні акти:  1-29. 

Основна та допоміжна література: 30-41. 

Інтернет-ресурси: 43-59. 
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РОЗДІЛ 4.  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 
 

1. ІНДЗ із навчальної дисципліни “Казначейська система” виконується на одну із 

запропонованих вище тем. Тема індивідуального науково-дослідного завдання 

вибирається відповідно до номера студента у списку академічної групи. Звіт про 

виконання ІНДЗ подається у вигляді скріпленого (зшитого) реферату з титульною 

сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій 

змісту завдання (за обсягом 15-20 аркушів формату А4). 

Структура індивідуальних науково-дослідних завдань (орієнтовна): 

вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення; 

теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, 

принципів, тощо, на основі яких виконується завдання; 

основні результати роботи та їх обговорення – подаються статистичні або якісні 

результати роботи, схеми, малюнки, схеми, моделі, описи, систематизована 

реферативна інформація та її аналіз тощо; 

практичне обґрунтування – практичне значення отриманих результатів дослідження;   

висновки - мають відповідати визначеним автором завданням дослідження; 

список використаної літератури - обов'язковими є посилання на першоджерела у 

квадратних дужках. 

2. Вимоги до оформлення: за обсягом - 15 – 20 сторінок (формат А4). Текст має 

бути набраний шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1,5 інтервали. Поля: верхнє, 

нижнє, ліве – 2 см, праве – 1,5 см.  

1. Оцінка за ІНДЗ виставляється на останньому занятті (практичному, 
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семінарському) з навчальної дисципліни на основі попереднього ознайомлення викладача 

зі змістом ІНДЗ. Можливий захист завдання шляхом усного звіту студента про виконану 

роботу на семінарському занятті, відповідно до його теми. ІНДЗ може виконуватись 

шляхом публікації статей чи тез за результатами участі у конференціях, круглих столах, 

наукових семінарах тощо. 

 

 

РОЗДІЛ 4.  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Результати ІНДЗ оцінюються викладачем  згідно з чинною шкалою оцінювання: 

Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

▪ глибоке розкриття проблем, відображення власної позиції, опрацювання 

додаткових джерел літератури,  використання практичних матеріалів, 

виступ перед групою, публікація результатів наукових досліджень  
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


