
Силабус дисципліни 

Назва дисципліни, обсяг 
у кредитах ЄКТС 

Казначейська справа (150 год/5 кредити ЄКТС) 

Загальна інформація про 
викладача 

Якимова А. М., к.е.н., доцент, доцент кафедри «Фінанси та економічна безпека», (050) 
480 69 35. allayakymova@gmail.com 

Курс та семестр, у 
якому можливе 
(планується) вивчення 
дисципліни 

4 курс, 8 семестр для бакалаврів 

Факультети, студентам 
яких пропонується 
вивчити дисципліну 

Студентам ЕГ факультету, ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»  

Перелік 
компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. 1. Готовність використовувати понятійно-
категоріальний апарат з казначейської справи. 2. Здатність розробляти і впроваджувати 
фінансову і статистичну звітності; складання фінансових звітів. 3. Демонструвати вміння 
використовувати професійно-профільовані знання та навички при обслуговувані місцевих 
бюджетів та позабюджетних фондів, при касовому виконанні державного бюджету за доходами 
та видатками, при проведенні розрахунково-касового обслуговування розпорядників 
бюджетних коштів. 4. Здатність оцінити порядок формування доходів та фінансування видатків 
бюджету. 5. Здатність аналізувати концептуальні основи казначейства зарубіжних країн. 6. 
Демонструвати основні базові знання про казначейство України. 7. Володіння методиками 
опрацювання наукової інформації з системи Державного казначейства. 8. Демонструвати 
вміння контролювати правильність зарахування і перерахування коштів за відповідними 
кодами бюджетної класифікації. 9. Використання професійно-профільованих знань та навичок 
при інформаційному забезпеченні казначейської системи виконання бюджетів. 10. 
Демонструвати знання правових основ і законодавства України в галузі економіки. 11. 
Здатність спілкуватися з експертами в даній галузі та розв’язувати конкретні проблеми щодо 
державного бюджету. 
Результати навчання. Оволодіння теоретичними знаннями в галузі касового виконання 
бюджету держави органами Державного казначейства. Набуття практичних навичок щодо 
аналізу бюджетних показників, обліку надходження та використання бюджетних коштів, 
ведення бази даних розпорядників бюджетних коштів, складання звітності про виконання 
бюджету тощо. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для 
вивчення дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни є дисципліни «Економічна теорія», 
«Фінанси  (спецкурс)», «Податкова система», «Бюджетна система», «Державні фінанси». 

Основні теми 
дисципліни  

32 години лекцій та 32 години практичних занять 
Основні теми лекцій: Тема 1 Місце і роль казначейства у здійсненні бюджетного процесу. 
Тема 2. Бюджетні повноваження Державного казначейства України (ДКУ). Бюджетна 
класифікація. Тема 3. Платіжна система виконання бюджетів. Тема 4. Касове виконання 
Державного бюджету за доходами. Тема 5. Касове виконання Державного бюджету за 
видатками. Тема 6. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів  та позабюджетних 
фондів в Україні. Тема 7. Звітність про виконання бюджетів в Україні. Тема 8. Контроль в 
системі Державного казначейства.  
Основні теми практичних занять: 
1. Місце і роль казначейства у здійсненні бюджетного процесу. 2. Бюджетна класифікація. 3. 
Платіжна система виконання бюджетів. 4. Касове виконання Державного бюджету за 
доходами.  5. Касове виконання Державного бюджету за видатками. 6. Казначейське 
обслуговування місцевих бюджетів. 7. Казначейське обслуговування позабюджетних фондів. 8. 
Контроль в системі Державного казначейства.   
Самостійна робота: опрацювання нормативно-правових актів, підручників, навч. посібників; 
робота в  

Мова викладання українська 
Список основної та 
додаткової                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
літератури 

1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 №2542-ІІІ. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. 
2. Постанова ВРУ від 12.07.1996 №327/96-ВР «Про структуру бюджетної класифікації 
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3. Положення про Державну казначейську службу України, затверджене Постановою КМУ 
від 15.04.2015р. № 215. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-
%D0%BF. 
4. Стоян В. І. Казначейська система виконання бюджету: навчальний посібник / В. І. Стоян, В. 
М. Русін. – Тернопіль : Астон, 2015. – 372 с. 
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