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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вивчення курсу “Казначейська справа” базується на знаннях таких
дисциплін, як “Фінанси”, “Бюджетна система України”, “Податки та
оподаткування”, “Бухгалтерський облік у бюджетних установах”.
Програма відображає специфіку касового виконання державного
та місцевих бюджетів за доходами і видатками.
Предмет вивчення курсу становить діяльність органів Державного
казначейства України та його територіальних відділень.
Головна мета вивчення курсу — ознайомитись із системою Державного казначейства України, порядком касового виконання державного та місцевих бюджетів за доходами і видатками, порядком обліку
доходів і видатків державного бюджету, контролю за його виконанням.
Курс передбачає теоретичну і практичну підготовку студентів спеціальності “Фінанси” з таких питань:
• організаційні засади функціонування казначейства;
• структура Державного казначейства України;
• функції Державного казначейства України;
• завдання територіальних управлінь Державного казначейства
України;
• касове виконання державного бюджету за видатками;
• касове виконання державного бюджету за доходами;
• платіжна система виконання державного бюджету;
• казначейське обслуговування місцевих бюджетів.
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Змістовий модуль І. Теоретичні концепції державного
казначейства. Державний бюджет України
Тема 1. Становлення та розвиток Державного казначейства
України
Передумови створення та проблеми становлення казначейства
України. Державне казначейство як система органів державної виконавчої влади. Організаційна структура Державного казначейства України. Відділення Державного казначейства в районах. Права органів


Державного казначейства. Взаємодія Державного казначейства та
його територіальних органів з міністерствами, банками, податковою
службою, місцевими фінансовими органами, органами державної виконавчої влади.
Література [І — 1–3; ІІ — 7; 8; 12; 14; 15; 37]
Тема 2. Державне казначейство як учасник бюджетного
процесу
Бюджетний процес та його сутність. Принципи бюджетного процесу. Повноваження учасників бюджетного процесу.
Участь Державного казначейства у виконанні Державного бюд
жету України. Відповідальність посадових осіб Державного казна
чейства України за управління бюджетом. Порядок введення в дію
Державного бюджету України. Бюджетні асигнування та їх вико
ристання. Контроль за надходженнями та видатками бюджету. Звіт
ність Державного казначейства України щодо виконання бюджету.
Література [І — 1; 3; ІІ — 8–11; 13; 17; 34; 35]
Тема 3. Бюджетна класифікація
Сутність і призначення бюджетної класифікації. Організаційне значення бюджетної класифікації. Правове значення бюджетної
класифікації. Класифікація доходів. Функціональна класифікація
видатків. Економічна класифікація видатків. Відомча класифікація
видатків. Програмна класифікація. Класифікація фінансування та
боргу бюджету.
Література [І — 1–3; ІІ — 8–10; 14; 17; 19; 20; 30]
Тема 4. Платіжна система виконання Державного бюджету
України
Сутність національної платіжної системи. Платіжна система
виконання Державного бюджету України як складова національної
платіжної системи. Законодавчо-нормативна база регулювання
платіжної системи.
Елементи платіжної системи. Система норм і правил проходження
платежів. Сутність казначейського виконання Державного бюджету
за доходами і видатками. Сутність і призначення Єдиного казначейського рахунка. Можливості його функціонування. Структура Єдиного казначейського рахунка.


Реєстраційні рахунки та їх сутність. Порядок відкриття реєстраційних рахунків. Реєстрація розпорядників коштів. Особові рахунки,
їх сутність. Технічне забезпечення здійснення платежів. Застосування
сучасних інформаційно-обчислювальних технологій. Автоматизація
інформаційно-обчислювальних процедур. Єдина державна система передавання даних.
Література [І — 1–3; ІІ — 8; 10; 14; 16; 19–22; 24; 30]
Змістовий модуль ІІ. Казначейська система виконання
державного бюджету
Тема 5. Казначейське обслуговування Державного бюджету
за доходами
Склад доходів Державного бюджету України. Порядок касового виконання Державного бюджету за доходами. Функції Державного казначейства з виконання Державного бюджету за доходами. Документи,
що є підставою для зарахування платежів. Ставки платників платежів.
Реєстр доходів — основний документ для здійснення аналітичного і
синтетичного обліку надходжень до Державного бюджету. Аналітичний облік податків і неподаткових надходжень до Державного бюджету. Взаємодії Державного казначейства з Державною податковою
адміністрацією та установами уповноважених банків. Порядок зарахування платежів. Операції за надходженнями до загального фонду
Державного бюджету.
Операції з платежами, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету. Операції з платежами до бюджету,
які розподіляються між державним і місцевим бюджетами. Операції з власними надходженнями бюджетних установ та організацій.
Поняття та сутність нез’ясованих надходжень до бюджету. Розпо
діл загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів
між бюджетами. Звіти про доходи державного бюджету. Зобов’язання
установ банків при казначейській формі виконання Державного бюджету за доходами.
Звітність за доходами Державного бюджету. Контроль за повнотою надходжень доходів до бюджету.
Література [І — 1; 3; ІІ — 8–14; 20; 23; 24]



Тема 6. Казначейське обслуговування Державного бюджету
за видатками
Сутність казначейського обслуговування Державного бюджету
за видатками. Порядок касового виконання державного бюджету за
видатками. Розпорядники коштів. Організація роботи з касового
виконання Державного бюджету за видатками. Порядок доведення
обсягів асигнувань і кошторисів видатків розпорядників коштів.
Зведений кошторис доходів і видатків. Облік зобов’язань та оплата
рахунків розпорядників і одержувачів бюджетних коштів. Організація
роботи Державного казначейства у процесі касового виконання Дер
жавного бюджету за видатками. Здійснення видатків за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету.
Оплата витрат розпорядників коштів. Відповідальність розпоряд
ників коштів щодо правильності оформлення розрахункових документів. Попередній контроль за витрачанням коштів. Оформлення
розрахункових документів на оплату. Видача готівки. Документи на отримання готівки.
Відмови у здійсненні видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.
Література [І — 2; 3; ІІ — 8–10; 13; 14; 22; 25; 27; 36]
Тема 7. Управління державним боргом
Сутність управління державним боргом. Класифікація боргу.
Кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій.
Міжнародний валютний фонд. Група Світового банку. Європейський
банк реконструкції та розвитку. Державні кредити, отримані від
зарубіжних країн і зарубіжних приватних банків. Заборгованість
держави за емітованими цінними паперами. Правові засади та
напрями управління державним боргом. Розробка стратегії та борго
вої політики держави. Функції Державного казначейства щодо
управління та обслуговування державного внутрішнього та зовніш
нього боргу. Погашення боргу.
Література [І — 1–3; ІІ — 8–10; 13—15; 35; 37]
Тема 8. Звітність про виконання Державного бюджету
Основні принципи складання фінансової звітності. Порядок
подання звітів виконання Державного бюджету за доходами та
видатками. Встановлення строку подання зведених річних звітів


підприємницькими структурами. Строки подання зведених річних
звітів нижчими органами Державного казначейства.
Інформаційна база для складання звіту про виконання Державного бюджету. Баланс виконання кошторису видатків. Звіт про виконання кошторису видатків установи. Аналіз факторів, що вплинули
на виконання Державного бюджету. Порядок звіряння з органами
Державної податкової адміністрації щодо надходження доходів до
Державного бюджету в розрізі доходів. Порядок складання річного
звіту про касове виконання Державного бюджету за доходами та видатками.
Література [І — 1; 3; ІІ — 17–23; 25; 30; 33–35]
Тема 9. Контроль у системі Державного казначейства
України
Державний фінансовий контроль в Україні. Суб’єкт та об’єкт
фінансового контролю. Контроль зовнішній і внутрішній. Контроль
за дотриманням бюджетного законодавства. Відповідальність за
бюджетні правопорушення. Етапи контролю. Фінансовий контроль
у процесі виконання державного та місцевих бюджетів. Контроль на
етапі прийняття зобов’язань. Контроль на етапі перевірки. Контроль
на етапі оплати прийнятих зобов’язань. Попередній контроль на стадії
прийняття зобов’язань. Контроль перед здійсненням платежу. Конт
роль після здійснення видатків.
Перспективи розвитку казначейського фінансового контролю в
Україні.
Література [І — 1–3; ІІ — 9; 10; 13; 14; 36; 37]
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Історичні умови започаткування казначейства.
2. Передумови і основні етапи створення Державного казначейства
України.
3. Організаційна структура і функції Державного казначейства України.
4. Бюджетний процес в Україні та його вдосконалення.
5. Бюджетні повноваження Державного казначейства України.
6. Взаємовідносини Державного казначейства України з банківською системою.



7. Взаємодія Державного казначейства з органами податкової служби.
8. Сутність, структура та призначення бюджетної класифікації.
9. Платіжна система виконання Державного бюджету.
10. Реєстраційні рахунки розпорядників коштів.
11. Розрахункова палата Державного казначейства.
12. Внутрішня платіжна система Державного казначейства України.
13. Облік спеціальних коштів у системі казначейства.
14. Управління наявними коштами та вдосконалення системи управління готівкою.
15. Єдиний казначейський рахунок і перспективи його розвитку.
16. Порядок фінансування розпорядників коштів та його вдосконалення.
17. Державні доходи, їх сутність і структура.
18. Касове виконання бюджету за доходами.
19. Фінансовий аналіз надходжень до Державного бюджету.
20. Облік казначейських операцій з касового виконання бюджету за
доходами.
21. Фінансове планування та прогнозування надходжень до Державного бюджету.
22. Планування податкових надходжень до бюджету.
23. Управління рухом коштів за доходами бюджету.
24. Державні видатки, їх сутність і класифікація.
25. Касове виконання бюджету за видатками.
26. Облік казначейських операцій з касового виконання бюджету за
видатками.
27. Система бухгалтерських книг казначейства.
28. Управління рухом коштів за видатками Державного бюджету.
29. Регулювання взаєморозрахунків державного і місцевого бюджетів.
30. Планування податкових надходжень до місцевого бюджету.
31. Фінансове планування та прогнозування надходжень до місцевого
бюджету.
32. Фінансовий аналіз надходжень до місцевого бюджету.
33. Управління фінансовими ресурсами місцевих органів самоврядування.
34. Казначейське виконання місцевого бюджету та її вдосконалення.
35. Економічна сутність, класифікація та причини виникнення державного боргу.
36. Організація обслуговування державного боргу.
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Звітність у системі казначейства та її вдосконалення.
Управління зовнішнім державним боргом.
Звітність про доходи та видатки бюджету.
Звітність про виконання бюджетів та її вдосконалення.
Комп’ютерне та програмне забезпечення казначейських операцій.
Інформаційна система управління та контролю за виконанням
бюджету.
Система електронних платежів Національного банку України.
Характеристика системи “клієнт — банк”.
Фінансовий контроль за використанням державних коштів.
Контрольні повноваження Державного казначейства та їх обґрунтування.
Контроль за надходженням і використанням державного (місцевого) цільового фонду.
Організація контролю за станом і достовірністю бухгалтерського
обліку і звітності в органах місцевого самоврядування.
Розробка системи попереднього контролю за використанням
коштів Державного бюджету.
Підготовка звітів про виконання бюджету та її вдосконалення.
Організаційна структура Державного казначейства.
Сутність бюджетного процесу.
Порядок введення в дію Державного бюджету України.
Сутність національної платіжної системи.
Елементи платіжної системи виконання бюджету.
Сутність касового принципу виконання Державного бюджету.
Сутність і призначення Єдиного казначейського рахунка.
Загальний і спеціальний фонди Державного бюджету.
Робота з касового виконання Державного бюджету за доходами.
Порядок розподілу коштів між державним і місцевими бюджетами.
Особливості казначейського обслуговуванні місцевих бюджетів.
Сутність касового виконання місцевого бюджету за доходами.
Функції органів Державного казначейства з казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками.
Функції Державного казначейства з обслуговування державного
боргу.
Сутність казначейського обслуговування Державного бюджету за
видатками.

66. Операції з платежами, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету.
67. Єдина державна система передавання даних.
68. Функціональна та економічна класифікація видатків.
69. Контроль за надходженнями та видатками бюджету.
70. Порядок подання звітів виконання Державного бюджету за доходами та видатками.
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Варіант 1
1. Становлення та розвиток Державного казначейства України.
2. Облік виконання Державного бюджету.
3. Державні фінансові органи, що беруть участь у виконанні бюджету.
Варіант 2
1. Історичні умови започаткування казначейства.
2. Характеристика розпорядників бюджетних коштів.
3. Фінансова звітність про виконання бюджету.
Варіант 3
1. Характеристика доходів бюджету: загальний і спеціальний фонди Державного бюджету.
2. Інформаційна база для складання звітів про виконання бюджету.
3. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства.
Варіант 4
1. Здійснення видатків за рахунок коштів спеціального фонду.
2. Взаємодія Державного казначейства з органами ДПА.
3. Платіжна система виконання Державного бюджету України.
Варіант 5
1. Основні положення про організацію роботи з касового виконання Державного бюджету за доходами.
2. Характеристика видатків бюджету.
3. Бюджетна класифікація.
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Варіант 6
1. Взаємодія органів Державного казначейства і органів ДПА у
процесі виконання бюджету за доходами.
2. Власні надходження бюджетних установ та організацій.
3. Звітність про використання коштів Державного бюджету.
Варіант 7
1. Рахунки в банках для зарахування платежів.
2. Характеристика єдиного казначейського рахунка.
3. Взаємодія Державного казначейства з органами ДКРС.
Варіант 8
1. Державне казначейство як учасник бюджетного процесу.
2. Перерахування коштів для здійснення видатків виконавчих органів влади.
3. Річний звіт про виконання бюджету: структура та головні елементи.
Варіант 9
1. Розпорядники бюджетних коштів.
2. Особливості казначейського обслуговуванні місцевих бюджетів.
3. Функції Державного казначейства з обслуговування державного боргу.
Варіант 10
1. Функціональна та економічна класифікація видатків.
2. Порядок розподілу коштів між державним і місцевими бюджетами.
3. Порядок подання звітів виконання Державного бюджету за доходами та видатками.
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