
 

Дисципліна Казначейська справа 

Рівень ВО перший (бакалаврський)  

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Дисципліна «Казначейська справа» тісно пов’язана з іншими 

економічними дисциплінами: «Макроекономіка», «Державне 

регулювання економіки», «Гроші і кредит», «Фінансова думка 

України», «Податкова система», «Фінанси», «Фінанси 

підприємств», «Фінансово-кредитні системи зарубіжних країн», 

«Фінанси місцевого самоврядування» тощо. 

Що буде вивчатися 

Становлення та розвиток Державного казначейства України. 

Організаційні умови та правовий статус діяльності Державного 

казначейства України. Державне казначейство України як 

повноважний учасник бюджетного процесу. Бюджетна 

класифікація. Платіжна система виконання бюджетів. 

Інформаційно-технічне забезпечення казначейської системи 

виконання бюджетів. Казначейське виконання Державного 

бюджету за видатками. Касове виконання Державного бюджету за 

доходами. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів. 

Казначейське обслуговування позабюджетних фондів 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Оволодіння матеріалом курсу сприяє засвоєнню процесів: 

планування фінансової діяльності підприємств; виявлення 

напрямів оптимізації фінансової роботи на підприємствах; 

розробки пропозицій щодо формування і вдосконалення 

фінансової, бюджетної, податкової політики держави з 

урахуванням необхідності ефективного використання фінансових 

ресурсів. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Програмними результатами вивчення дисципліни є: знання 

особливостей функціонування та напрямів вдосконалення 

функціонування фінансової системи України; знання способів 

формалізації й побудови моделей фінансової діяльності, 

технології розробки та реалізації управлінських рішень щодо 

управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання; 

уміння використовувати в роботі необхідні інформаційні 

технології; розробляти напрями вдосконалення функціонування 

фінансової системи України; здійснювати пошук та формування 

фінансових ресурсів суб'єктів господарювання, планувати 

фінансову діяльність підприємств; здійснювати планування, 

формування та виконання дохідної та видаткової частини 

місцевих і державного бюджетів, контролювати виконання 

бюджетів різних рівнів бюджетної системи України; здійснювати 

аналіз фінансової, операційної та інвестиційної діяльності 

суб'єктів господарювання, виявляти напрями оптимізації 

фінансової роботи на підприємствах; розробляти пропозиції щодо 

формування і вдосконалення фінансової, бюджетної, податкової 

політики держави з урахуванням необхідності ефективного 

використання фінансових ресурсів; уміння враховувати вплив 

факторів зовнішнього середовища підприємства прямої та 

непрямої дії на результативність виробничо-господарської 

діяльності підприємства (установи, організації); володіння 

різноманітними практичними навичками щодо комп’ютерного 



збору і обробки інформації; навички взаємодії з іншими людьми, 

уміння працювати в групах, управління конфліктами та стресами. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

Знання особливостей функціонування та напрямів вдосконалення 

функціонування фінансової системи України;  

Знання способів формалізації й побудови моделей фінансової 

діяльності, технології розробки та реалізації управлінських рішень 

щодо управління фінансовими ресурсами суб’єктів 

господарювання;  

Уміння використовувати в роботі необхідні інформаційні 

технології; розробляти напрями вдосконалення функціонування 

фінансової системи України; здійснювати пошук та формування 

фінансових ресурсів суб'єктів господарювання, планувати 

фінансову діяльність підприємств; здійснювати планування, 

формування та виконання дохідної та видаткової частини 

місцевих і державного бюджетів, контролювати виконання 

бюджетів різних рівнів бюджетної системи України; здійснювати 

аналіз фінансової, операційної та інвестиційної діяльності 

суб'єктів господарювання, виявляти напрями оптимізації 

фінансової роботи на підприємствах; розробляти пропозиції щодо 

формування і вдосконалення фінансової, бюджетної, податкової 

політики держави з урахуванням необхідності ефективного 

використання фінансових ресурсів;  

Уміння враховувати вплив факторів зовнішнього середовища 

підприємства прямої та непрямої дії на результативність 

виробничо-господарської діяльності підприємства (установи, 

організації); 

Володіння різноманітними практичними навичками щодо 

комп’ютерного збору і обробки інформації; 

Навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах, 

управління конфліктами та стресами. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять 

та самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані 

для розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, 

онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 
Лекційні та практичні заняття 

Семестровий 

контроль 
іспит 

 

 

 
 


