
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КАЗНАЧЕЙСЬКІ ОПЕРАЦІЇ» 

 

Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ВПП 2.1.3.2 

2.2. Назва. Казначейські операції. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс. 

2.6. Семестр. ІІ. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 5. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Пилипенко К. А. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях економічних систем. 

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, 

податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері 

соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств. 

ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової 

систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, 

вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах. 

ПР017. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти 

лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних 

принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття. 

ПР20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог 

соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та 

управляти часом. 

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Історія розвитку та становлення казначейства в Україні. Державне 

казначейство України. Управління Державного казначейства у Полтавській 

області. Порядок взаємодії структурних підрозділів органів Державного 

казначейства України та розпорядників коштів при запровадженні обліку 

зобов’язань. Державне регулювання, основні засади та принципи 

організації бухгалтерського обліку і звітності в органах Державного 

казначейства. План рахунків бухгалтерського обліку виконання 

державного та місцевих бюджетів. Бухгалтерський облік операцій з 

виконання бюджетів за доходами. Бухгалтерський облік операцій з 

виконання бюджетів за видатками. Фінансова звітність про виконання 

бюджетів. Контроль у системі казначейства. 



2.11. Рекомендована література. 

1. Бюджетний кодекс України:  Закон України від 08 липня 2010 р. 

за № 2456-VI. Відомості Верховної Ради України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 12.06.2019). 

2. Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у 

національній валюті в органах Державної казначейської служби України: 

Наказ Міністерства фінансів України від 18 липня 2012 р. за № 1206. 

Відомості Верховної Ради України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-12/ed20180701/conv (дата 

звернення: 16.06.2019). 

3. Петрашко П. Г., Чучаліна О.О., Александров В.Т., Булгакова С.О., 

Огданській К.М., Назарчук О.І., Сушко Н.І. Казначейська справа. У 2-х т. 

Т.2. Київ: НВП «АВТ», 2004. 496с. 

4. Петрашко П. Г., Чучаліна О.О., Александров В.Т., Булгакова С.О., 

Огданській К.М., Назарчук О.І., Сушко Н.І. Казначейська справа. У 2-х т. 

Т.1. Київ: НВП «АВТ», 2004. 288с. 

5. Юрій С. І., Стоян В. І., Даневич О. С. Казначейська система: 

підручник. 2-ге вид. змін. й доп. Тернопіль: Карт-бланш, 2006. 818 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; опитування; 

розв’язування задач та ситуацій; написання рефератів; виконання 

індивідуальних та домашніх завдань; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-12/ed20180701/conv
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-12/ed20180701/conv

