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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 Знати і розуміти теоретичні основи та принципи
розвитку
казначейської
системи фінансової науки, особливості функціонування
обслуговування бюджетних коштів, вітчизняної казначейської системи
оцінювати його ефективність
Розуміння особливостей функціонування Визначати особливості функціонування сучасних
сучасних зарубіжних та національної зарубіжних та національної системи казначейського
системи казначейського обслуговування обслуговування
бюджетних коштів
Здатність здійснювати аналіз системи Знати механізм функціонування державних фінансів,
казначейського обслуговування: доходів, у т.ч. системи казначейського обслуговування
видатків, державних цільових фондів, бюджетних коштів
державного боргу
Володіння
базовими
знаннями Розуміти принципи, методи та інструменти
законодавства у сфері казначейського державного та ринкового регулювання діяльності в
обслуговування бюджетних коштів
сфері казначейського обслуговування бюджетних
коштів
Навички
застосування
сучасного Ідентифікувати джерела та розуміти методологію
інформаційного
та
програмного визначення і методи отримання економічних даних,
забезпечення для отримання та обробки збирати та аналізувати необхідну фінансову
розраховувати
показники,
що
даних
у
сфері
казначейського інформацію,
характеризують стан розрахунків з бюджетами
обслуговування бюджетних коштів
Уміння
складати
та
аналізувати Формувати і аналізувати фінансову звітність та
фінансово-бюджетну звітність
правильно інтерпретувати отриману інформацію
Спроможність виконувати контрольні Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого
функції
у
сфері
казначейського мислення, відкритості до нових знань
обслуговування бюджетних коштів

РОЗДІЛ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Номер
теми
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назва 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
РОЗДІЛ 3. 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 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 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.
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