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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. У сучасних умовах фінансово-економічної кризи, 

рецесії, значних валютних коливань, а також прямих загроз національній (і в 

тому числі фінансовій) безпеці країни, надзвичайно важливим є забезпечення 

надійності та стабільності виконання основного фінансового плану – 

Державного бюджету України. Даний процес є складним та багатогранним, а 

визначальну роль у ньому відіграє Державна казначейська служба України.  

Казначейська система є невід’ємною частиною функціонально-правового 

механізму регулювання фінансових потоків на загальнонаціональному рівні. 

Якість прийняття управлінських рішень на політичному рівні в бюджетній 

сфері залежить від швидкості та якості інформації щодо виконання раніше 

прийнятих. Справедливо стверджувати, що жодна інша система виконання 

бюджету, крім казначейської, не дає можливості швидко надавати інформацію 

про касове виконання бюджету в розрізі різноманітних класифікацій. У свою 

чергу, це дає підстави вважати, що можливості вдосконалення процесу 

обслуговування бюджету не вичерпані. 

За сучасних умов органи Державної казначейської служби України є 

важливими учасниками процесу управління загальнодержавними та 

регіональними фінансами. Питання оцінки та аналізу процесів обслуговування 

бюджетів всіх рівнів є одними із найскладніших та найактуальніших 

економічних проблем. Крім того, очевидно, що якісне обслуговування 

бюджетів всіх рівнів є обов’язковою умовою розвитку державних фінансів та 

економіки загалом. Відтак, це обумовлює актуальність обраної теми 

дисертаційного дослідження, а також його об’єкт, предмет, завдання та мету. 

Дослідженням організації казначейського обслуговування бюджетів та 

вдосконаленню бюджетної системи присвятили свої праці іноземні та 

вітчизняні вчені, зокрема І. Г. Акперов, С. О. Булгакова, О. І. Барановський, 

І. З. Сторонянська, О. Д. Василик., О. А. Біттер, К. В. Павлюк, О. С. Даневич, 

О. Ю. Демидов, П. М. Боровик, В. Г. Дем'янишин, І. К. Дрозд, Я. Я. Дьяченко, 

Т. П. Загорська, Е. І. Курганська, Ю. В. Пасічник, С. Е. Прокоф’єв, 

В. І. Ракитський, А. В. Панкевич, Н. І. Сушко, Б. Н. Терябиленко, 

О. О. Чечуліна, С. І. Юрій, В. І. Стоян, Р. Т. Макуцький та інші. У той же час, 

низка дискусійних питань залишається відкритою і недослідженою. Зокрема, 

йдеться про різницю між поняттями «виконання бюджету» і «касового 

виконання бюджету», про сучасну роль органів казначейства в цих процесах, 

про механізм казначейського обслуговування бюджетів, про чинники і ризики, 

що впливають на його ефективність. Не до кінця дослідженими є окремі 

переваги міжнародної практики казначейського обслуговування бюджетів. 

Потребують подальших досліджень та вдосконалення практичні підходи та 

методика аналізу виконання бюджетів, шляхи покращення касового планування 

грошових потоків, є потреба в удосконаленні внутрішнього контролю в системі 

казначейства, а також у реформуванні організації казначейського 

обслуговування в контексті адміністративно-територіальної реформи та 

модернізації інформаційної системи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні 

положення та висновки дисертаційної роботи отримані в процесі виконання 
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науково-дослідницьких робіт кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів 

Львівської державної фінансової академії в межах бюджетних тем «Фінансова 

безпека держави в умовах глобалізації» (2011-2013 рр.) (номер державної 

реєстрації – 0111U006431) та «Конкурентоспроможність країни в умовах 

глобалізації» (номер державної реєстрації – 0114U002793) (2014-2017 рр.). 

Особисто автором обґрунтовано значення якісного та ефективного 

обслуговування бюджетів органами Казначейства України для забезпечення 

фінансової безпеки держави та його роль у підвищенні 

конкурентоспроможності країни в умовах євроінтеграції та глобалізації. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка та 

обґрунтування теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення процесу обслуговування бюджетів органами Державної 

казначейської служби України. 

Дана мета обумовила необхідність послідовного вирішення таких 

завдань: 

— з’ясувати економічну сутність понять «обслуговування бюджетів», 

«виконання бюджетів» і «касове виконання бюджетів» та роль органів 

Казначейства України в даних процесах; 

— окреслити чинники та ризики, що впливають на ефективність 

казначейської системи обслуговування бюджетів; 

— узагальнити міжнародну практику казначейського обслуговування 

бюджетів і визначити конкретні можливості її використання в Україні; 

— дати оцінку сучасного стану виконання бюджетів органами Державної 

казначейської служби України; 

— визначити особливості механізму казначейського обслуговування 

бюджетів в Україні; 

— розробити напрями вдосконалення казначейської системи 

обслуговування бюджетів; 

— сформувати шляхи покращення касового обслуговування грошових 

потоків органами Казначейства України; 

— обґрунтувати заходи з удосконалення внутрішнього контролю в 

системі казначейства; 

—  розробити напрями реформування організації казначейського 

обслуговування в контексті адміністративно-територіальної реформи та 

модернізації інформаційної системи. 

Об’єктом дослідження є процес обслуговування бюджетів органами 

Казначейства України та інструментарій, що використовується його 

учасниками. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні аспекти 

організації казначейського обслуговування бюджетів в умовах реформування 

державних фінансів в Україні. 

Методи дослідження. Методичною базою дисертаційного дослідження є 

діалектичний метод наукового пізнання взаємозв’язків і проблем внутрішньої 

та зовнішньої взаємодії органів Державної казначейської служби України в 

процесі обслуговування бюджетів. Метод порівняльних переваг застосовувався 

для обґрунтування доцільності функціонування казначейської системи 

обслуговування бюджетів в Україні. При проведенні аналізу стану виконання 
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бюджетів використовувався горизонтальний аналіз (для порівняння показників 

бюджету з відповідними показниками за попередні періоди, а також 

співставлення планових показників з фактичними); вертикальний аналіз (для 

виявлення структури бюджету, відповідних часток окремих бюджетних 

складових в підсумковому значенні, а також їхній вплив, значення і роль у 

загальному результаті); трендовий аналіз (для визначення трендів та тенденцій 

в динаміці бюджетних показників). факторний аналіз (для визначення ступеню 

впливу окремих факторів на певні бюджетні показники), метод коефіцієнтів 

(при розробці та розрахунку відносних показників процесу виконання 

бюджетів). При оцінці видатків на функціонування служби використовувались 

методи статистичного аналізу (зокрема, метод групування для розрахунку 

економічного ефекту від реалізації пропонованих ідей – групування управлінь 

ДКСУ за ознакою кількості клієнтів, що ними обслуговуються). Також 

застосовувався метод аналізу та синтезу при визначенні закономірностей, що 

мають місце в процесі казначейського обслуговування бюджетів та перспектив 

його розвитку. У формуванні результатів дослідження використовувалися 

графічні та графоаналітичні методи. 

Інформаційну базу дослідження складають закони України та 

нормативно-правові акти, інструкції та методики, що використовуються в 

процесі обслуговування бюджетів органами Казначейства України, наукові 

публікації вітчизняних та зарубіжних вчених, статистичні матеріали органів 

ДКСУ, Рахункової палати України та Державної служби статистики України, а 

також офіційні відповіді на запити про надання публічної інформації від 

органів ДКСУ. 

Наукова новизна. Основні положення дисертації, що містять наукову 

новизну і винесено на захист, полягають в такому: 

вперше: 

— обґрунтовано доцільність законодавчого закріплення обов’язку 

використання системи дистанційного обслуговування клієнтів казначейства 

новоствореними в результаті адміністративно-територіальної реформи радами 

громад та розраховано економічний ефект від його реалізації на практиці; 

удосконалено: 

— наукові підходи до формування механізму казначейського 

обслуговування бюджетів, що на відміну від уже існуючого, доповнений 

детальною характеристикою його складових і обґрунтуванням взаємозв’язку 

між ними; 

— підходи до організації процесів касового обслуговування грошових 

потоків в системі органів Казначейства України, що створить можливість 

ефективно використовувати тимчасово вільні кошти та мінімізувати витрати 

бюджетних коштів; 

— пропозиції з удосконалення організації внутрішнього контролю в 

казначейській системі шляхом впровадження у практику пропонованої моделі 

проведення внутрішнього контролю та бюджетного аудиту; 

— наукові засади функціонування інформаційної системи Казначейства 

України, що дозволить значно покращити ефективність прийняття 

управлінських рішень у процесі реалізації державної фінансової політики в 

сфері казначейського обслуговування бюджетів за рахунок збільшення 
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оперативності доступу до актуальної, достовірної та повної інформації щодо 

стану та динаміки показників виконання бюджетів; 

набули подальшого розвитку: 

— понятійний апарат предмету дослідження, зокрема в частині 

пропозиції авторських визначень понять: «виконання бюджету», «касове 

виконання бюджету», «ліквідність балансу казначейства», «методи управління 

ліквідністю», «внутрішній контроль», «фінансовий внутрішній контроль», 

«адміністративний внутрішній контроль», «аудит ефективності» та ін.; 

— рекомендації щодо можливостей використання актуального 

зарубіжного досвіду казначейського обслуговування бюджетів, які, на відміну 

від уже існуючих, конкретизовані та адаптовані до сучасних реалій. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці 

науково-прикладних положень з удосконалення процесу обслуговування 

бюджетів органами Казначейства України та сукупності заходів щодо їх 

імплементації у практичну діяльність фінансових органів на регіональному та 

місцевому рівнях.  

Результати дисертаційного дослідження використані у практичній 

діяльності управління Державної казначейської служби України у 

Миколаївському районі Львівської області при обґрунтуванні та прийнятті 

управлінських рішень стосовно вдосконалення процесу обслуговування 

бюджетів, зокрема в частині впровадження інноваційних інформаційних систем 

(довідка №01-21/230 від 15.05.2015); територіального управління Рахункової 

палати по Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-

Франківській та Закарпатській областях, зокрема в частині використання 

пропонованих методичних підходів до аналізу виконання бюджетів (довідка 

№18-22/нд від 06.08.2015р.) та Департаменту фінансів Львівської обласної 

державної адміністрації (довідка №10-16/1437 від 06.08.2015р.), зокрема, в 

частині планування грошових потоків в процесі виконання бюджетів.  

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в 

дисертації, автор одержав особисто, що є наслідком власних напрацювань. 

Апробація результатів дослідження. Основні ідеї, положення, 

пропозиції дисертації пройшли апробацію на міжнародних, всеукраїнських 

наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, серед яких: 

Міжвузівська студентсько-аспірантська конференція (м. Львів, 2008 р.), 

Міжнародна наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Шевченківська весна» (м. Київ, 2010, 2012 рр.), Міжнародна наук.-практ. 

конф. молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ 

столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (м. Тернопіль, 

2011 р.), International Conferecne of Young scientists-2012. Towards Indisciplinary 

Reseach: Humanities & Social Sciences (Šiauliai, Lithuania, 2012), Всесвітній 

Нобелівський економічний конгрес «Світова економіка ХХІ століття: цикли та 

кризи» (м. Дніпропетровськ, 2012 р.), Міжнародна студентсько-аспірантська 

конф. (м. Львів, 2012 р.), Міжнародна практична інтернет-конференція (м. 

Дніпропетровськ, 2013 р.), ІІ Міжнародна наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів та молодих учених IC YESS 2013 (м. Чернівці, 2013 р.), 

Всеукраїнська наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Львів, 2015 р.). 
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Публікації. За результатами дослідження опубліковано 24 наукових 

праці (23 – одноосібні), з яких: 1 колективна монографія, 9 статей у наукових 

фахових виданнях, 1 публікація у закордонному виданні. Загальний обсяг 

публікацій становить 5,96 д.а.  

Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг 

дисертаційної роботи складає 198 сторінок комп’ютерного тексту, який 

включає 35 таблиць і 32 рисунки. Список використаних джерел із 195 

найменувань викладено на 20 сторінках, 5 додатків на 18 сторінках.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано 

його мету і завдання, розкрито об’єкт, предмет і методи дослідження, 

визначено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, 

наведено результати апробації дисертації. 

У першому розділі – «Теоретичні основи організації казначейського 

обслуговування бюджетів» – узагальнені теоретико - методичні положення 

щодо економічної сутності організації процесу обслуговування бюджетів та 

ролі Державної казначейської служби України у ньому.  

Процес організації казначейського обслуговування бюджету передбачає 

дотримання відповідних вимог, серед яких можна виділити такі: відкриття 

рахунків з виконання бюджету в системі органів Державної казначейської 

служби України (ДКСУ) на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР); 

фінансування видатків, визначених законом про Державний бюджет України, у 

межах реальних надходжень і в терміни, що надають змогу виконати бюджетну 

програму та погасити державний борг (його частку); реалізація попереднього і 

поточного контролю у процесі фінансування витрат та ін. Враховуючи уже 

наявні дослідження щодо сутності «організації казначейського обслуговування 

бюджетів», автором сформовано власне бачення цього процесу: організація 

обслуговування бюджетів як невід’ємної складової  бюджетного процесу 

означає сукупність адміністративних процедур, взаємоузгоджених як між 

собою, так і з іншими процедурами управління державними фінансами, 

сутність яких полягає у реєстрації та обліку бюджетних операцій, плануванні 

вхідних та вихідних грошових потоків бюджетів, міжбюджетному 

перерозподілі, обслуговуванні державного боргу, здійсненні операцій 

бюджетного кредитування, формуванні відповідних звітів, а також проведенні 

фінансового контролю.  

В умовах перебігу суспільної дискусії щодо необхідності існування 

ДКСУ та на підставі проведеного аналізу окремих ознак банківської та 

казначейської систем виконання бюджетів в Україні, в дисертації узагальнено 

основні переваги останньої (рис.1). 
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Рис. 1. Переваги застосування казначейської системи обслуговування бюджетів. 

 

У процесі дослідження встановлено, що ризики, які виникають при 

організації казначейського обслуговування бюджетів спричинені відповідними 

чинниками. Іншими словами, казначейський ризик – ризик, що виникає і може 

проявлятися в процесі казначейського обслуговування бюджетних коштів і є 

спричиненим зовнішніми та/або внутрішніми чинниками, що впливають на 

функціонування казначейської системи та її результати. Відповідно, 

казначейські ризики можна поділяти на зовнішні та внутрішні (прямі, непрямі, 

місцеві або локальні) у залежності від чинника, який його спричинив. 

Дисертантом сформовано окремі положення позитивного зарубіжного 

досвіду, які в разі їх адаптації та впровадження в українські реалії, потенційно 

можуть спричинити позитивні зміни і покращити процес казначейського 

обслуговування бюджетів. Серед них: розширити повноваження органів ДКСУ 

в частині проведення операцій з фінансовими інструментами як на первинному, 

так і на вторинному ринках, а також на ринку банківського позикового капіталу 

і депозитів, у тому числі і за межами країни; надати повноваження органам 

ДКСУ встановлювати правила ведення бухгалтерського обліку бюджетних 

установ і самостійно вносити необхідні корективи; ввести практику 

зовнішнього незалежного аудиту діяльності органів виконавчої влади (в т. ч. 

Казначейства України); запровадити чітке розмежування між політичною 

відповідальністю міністрів та адміністративною (і кримінальною) 

відповідальністю нижчестоячих посадових осіб (в т. ч. працівників 

Казначейства України) та ін. 

У другому розділі – «Аналіз, оцінка та сучасний стан обслуговування 

бюджетів органами Державної казначейської служби України» – 

проведений аналіз показників виконання бюджетів (їх структури, динаміки та 

інших параметрів), визначено роль Державної казначейської служби України у 

цьому.  

• достатня безпека зберігання фінансових ресурсів держави за допомогою 

мережі Національного банку України (зосередження бюджетних коштів на 

ЄКР в НБУ зменшує ризик їх втрати); 

• можливість повноцінного контролю за потоками бюджетних коштів як між 

рівнями бюджетної системи, так і від усіх розпорядників до кінцевих 

отримувачів бюджетних коштів; 

• можливість оперативного управління коштами державного бюджету на 

підставі деталізованого обліку усіх без винятку операцій щодо отримання 

доходів та фінансування видатків бюджетів всіх рівнів; 

• скорочення термінів надходження коштів на рахунки бюджетів (в т.ч. 

місцевих) для фінансування видатків (як мінімум, на один день порівняно з 

банківською системою обслуговування бюджетів); 

• поява можливості і в подальшому підвищенні швидкості оборотності коштів 

держави; 

• існування надійної та безпечної платіжної системи у сфері державних 

фінансів. 

Переваги застосування казначейської системи 

обслуговування бюджетів 
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Розроблено систему відносних показників виконання бюджету, які 

дозволяють оцінити фінансові стійкість та незалежність бюджетів, і проведені 

відповідні розрахунки (табл. 1.). 

Таблиця 1 

Динаміка відносних показників виконання Державного бюджету України 

Показник 
Метод 

обчислення 

Роки 

2009 2010 2011 2012 2013  

Коефіцієнт дефіцитності, % 
Кдеф = Деф / 

Д * 100% 
0,1561 0,2617 0,0599 0,1434 0,1893 

Коефіцієнт активності 

суб’єктів управління 

бюджетом, % 

Какт = Днеп / 

Дбт * 100% 
0,2510 0,2781 0,1574 0,1981 0,2158 

Коефіцієнт податкового 

забезпечення, % 

Кпз = Дпод / 

Дбт * 100% 
0,7375 0,7132 0,8388 0,7969 0,7783 

Коефіцієнт забезпечення 

бюджету, % 

Кз = Д / В * 

100% 
0,8650 0,7926 0,9435 0,8746 0,8408 

Індекс доходів бюджету на 

душу населення, тис.грн/ос. 
Ідд = Д / О 4,5623 5,2556 6,8998 7,6134 7,4765 

Індекс видатків бюджету на 

душу населення, тис.грн/ос.  
Івд = В / О 5,2746 6,6311 7,3130 8,7052 8,8920 

 

Коефіцієнт дефіцитності державного бюджету протягом 2009-2013 рр. 

коливався в межах 0,0599-0,2617. Протягом останнього року, значення даного 

коефіцієнту зросло на 0,0459. Значення коефіцієнту активності суб’єктів 

управління бюджетом також зріс у 2013 р. – з 0,1981 до 0,2158, що означає 

зростання питомої ваги неподаткових надходжень в загальному обсязі доходів 

державного бюджету.  

Відповідно протилежною динамікою характеризується коефіцієнт 

податкового забезпечення. Варто відзначити, що найбільша залежність 

державного доходу від податкових джерел спостерігалась у 2011 р., коли 

відповідний коефіцієнт становив 0,8388. Коефіцієнт забезпечення бюджету 

протягом останніх трьох років демонстрував динаміку до зниження: 0,9435 у 

2011 р., 0,8746 у 2012 р. і 0,8408 у 2013 р. Дана тенденція є негативним явищем 

процесу виконання бюджету, оскільки демонструє зростання його потреби у 

залученні додаткових боргових джерел фінансування.  

У 2013 р. на душу населення в Україні припадало 7,4765 тис. грн доходів 

державного бюджету, що на 0,1369 тис. грн менше значення 2012 р. (7,6134 тис. 

грн), але більше, ніж в усі попередні роки. Чітку тенденцію до зростання 

протягом останніх п’яти років можна спостерігати в динаміці індексу видатків 

бюджету на душу населення – зростання відбулось з 5,2746 тис. грн у 2009 р. до 

8,8920 тис. грн у 2013 р. Таким чином, індекси доходів і видатків на душу 

населення протягом звітного року показували різноспрямовану динаміку.  

Упродовж 2009-2013 рр. органами Державної казначейської служби 

України складено 104220 попереджень (відмов) про неналежне виконання 

бюджетного законодавства розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів (рис. 2.) 
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Рис. 2. Динаміка кількості та обсягів попереджень про неналежне 

виконання бюджетного законодавства, складених органами ДКСУ.  
 

Кількість складених попереджень у 2013 р. збільшилась відносно 2012 р., 

проте в цілому спостерігається суттєве скорочення відносно 2010 р. В той же 

час, суми, на які складені попередження, зростають і в 2013 р. досягли 

рекордного значення 3311 млн грн. Ці дані також підкреслюють доцільність 

існування інституту казначейства.  

У дисертації проаналізовано обсяг видатків, які здійснює держава на 

функціонування окремого органу – Державної казначейської служби України. 

Станом на 2015 р. в Україні функціонувало 661 управління (включно із 

головними управліннями та центральним апаратом), які обслуговували 58471 

клієнтів, з яких 16420 установ, що фінансуються з державного бюджету (15605 

розпорядників і 815 одержувачів), та 42051 установа, що фінансується з 

місцевих бюджетів (31094 розпорядників і 10957 одержувачів). При визначенні 

чисельності працівників в територіальних органах Державної казначейської 

служби України враховується кількість клієнтів, які в них обслуговуються.  

У процесі дослідження згруповано усю сукупність управлінь 

казначейства за ознакою кількості клієнтів, що вони обслуговують. У групі І 

управління є невеликими за розміром, обслуговують незначну кількість 

клієнтів, відповідно кількість працівників у них – до 12 осіб. У групі ІІ, яка 

представлена більшими управліннями, чисельність персоналу складає від 13 до 

25 осіб. У великих управліннях, які обслуговують понад 175 клієнтів, кількість 

фахівців становить від 25 до 50 осіб (табл. 2).  

Таблиця 2 

Групування управлінь казначейства за ознакою кількості клієнтів, 

яких вони обслуговують 

Група 
Кількість клієнтів, що 

обслуговується управлінням 

Кількість 

управлінь 

Кількість працівників в 

управлінні 

І 0-59 214 до 12 

ІІ 60-174 400 12-25 

ІІІ понад 175 47 понад 25 

Разом 661 -  

2237,70 

1852,90 

2885,80 

1985,20 
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Сукупні видатки на усі вказані управління наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Динаміка сукупних видатків на функціонування  

Державної казначейської служби України, млн грн  

Показник 
Роки 2015 до 

2011, +;- 2011 2012 2013 2014 2015 

Загальний фонд - всього 785,1 851,58 962,41 805,67 858,45 73,35 

видатки споживання, в т. ч. 745,1 755,77 962,41 805,67 858,45 113,35 

оплата праці 471,34 471 492,56 450,36 429,98 -41,36 

комунальні послуги та 

енергоносії 
24,45 29,26 41,94 39,88 45,85 21,4 

видатки розвитку 40 95,81 0 0 0 -40 

Спеціальний фонд - всього 4,63 5,19 6,79 6,46 5,95 1,32 

видатки споживання, в т. ч. 3,88 4,3 6,03 5,91 5,48 1,6 

комунальні послуги та 

енергоносії 
1,36 1,45 2,77 2,39 2,39 1,03 

видатки розвитку 0,75 0,89 0,76 0,55 0,47 -0,28 

Разом 789,72 856,77 969,2 812,14 864,4 74,68 

 

Органи Державної казначейської служби України фінансуються повністю 

за рахунок Державного бюджету України – як загального, так і спеціального 

фондів. У 2015 р. загальні видатки на функціонування ДКСУ склали 864,4 млн 

грн, з яких 858, 4 млн грн із загального фонду і 5,9 млн грн – зі спеціального. 

Зазначена сума є більшою від аналогічних видатків у 2011 р. – на 74,7 млн грн 

(загальний фонд зріс на 73,4 млн грн, а спеціальний – на 1,3 млн грн). У 

попередньому році Казначейство України було профінансовано на 864,4 млн 

грн, а найбільше видатків на службу спостерігалися у докризовому 2013 р. – 

969,2 млн грн. 

У третьому розділі – «Напрями вдосконалення організації 

казначейського обслуговування бюджетів» – обґрунтовано пропозиції з 

удосконалення механізму казначейського обслуговування бюджетів, 

покращення касового планування бюджетних грошових потоків, проведення 

контролю в системі казначейства та реформуванню інформаційної системи. 

Проведені наукові дослідження демонструють, що питання механізму 

казначейського обслуговування бюджетів є недостатньо вивченими. На 

сьогодні існують лише певні підходи до тлумачення цього поняття. Механізм, 

деталізація його складових, а також його повноцінне схематичне відображення 

не було запропоновано жодним із науковців. Відтак, в роботі досліджено 

механізм казначейського обслуговування бюджетів, під яким розуміємо процес 

взаємозв’язку системи забезпечення та системи регулювання (яка у свою чергу 

включає набір конкретних методів і пов’язаних між собою важелів та 

інструментів), у результаті якого відбувається виконання бюджетів усіх рівнів у 

системі казначейства (рис. 3). 
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Рис. 3 Механізм казначейського обслуговування бюджетів в Україні  

Система забезпечення 
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Метод прогнозування  

Метод планування 

 Метод консолідації 

коштів на ЄКР 

Балансовий метод 
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Порядок використання 

власних доходів 

Штрафи, пені, відмови 

Безвідсоткове кредитування 

бюджетів нижчого рівня 
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Субсидії, субвенції, 

дотації вирівнювання 

Порядок використання 

тимчасово вільних коштів 
Розміщення на фінансовому 

ринку, фінансові інструменти 

Суб’єкти: 
 органи ДКСУ; 

 розпорядники бюджетних коштів 

всіх рівнів; 

 одержувачі бюджетних коштів; 

 інші учасники бюджетного процесу. 

Об’єкт: 

рух фінансових потоків у процесі 

виконання бюджетів всіх рівнів. 

Принципи: єдності каси, збалансованості, прозорості та цільового використання бюджетних коштів, 

відповідальності, ефективності та результативності.  

Функціональна спрямованість діяльності: платіжна, облікова, управлінська, контрольна, інформаційна.  

Реалізація державою покладених на неї функцій 
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Встановлено, що однією з найважливіших проблем розвитку процесів 

виконання бюджетів в Україні є відсутність ефективного управління 

фінансовими потоками. Причиною цього є занадто повільний розвиток 

методології управління фінансовими (основним чином бюджетними) ресурсами 

держави. Існує гостра потреба у створенні необхідних умов для управління 

ліквідністю в системі казначейства.  

Як відомо, усі кошти бюджету розміщені на Єдиному казначейському 

рахунку, відкритому в НБУ. При цьому, мають місце постійні коливання, 

пов’язані як з дефіцитом, так і тимчасовим надлишком бюджетних коштів. 

Тому виникає необхідність в управлінні активами та пасивами. Управління 

ліквідними активами органами Казначейства України є важливим засобом 

підвищення якості функціонування фінансової системи, основою якого є 

результативна робота з тимчасовими дефіцитом і профіцитом ліквідних активів.  

Касове прогнозування грошових потоків бюджетів усіх рівнів є 

невід’ємною складовою цього процесу, тому проблема його вдосконалення 

завжди залишатиметься актуальною. Проведені дослідження дозволили 

удосконалити певні визначення. Ліквідність балансу казначейства – це 

спроможність органів казначейської служби своєчасно виконувати 

зобов’язання бюджетів всіх рівнів у повному обсязі з урахуванням зовнішніх і 

внутрішніх, прогнозованих і непередбачуваних чинників, яка характеризується 

вимірюваністю на певний момент часу. Під методами управління ліквідністю 

слід розуміти сукупність прийомів та інструментів, за допомогою яких 

підрозділ казначейської служби, що відповідає за управління ліквідністю, на 

основі заздалегідь обраної стратегії коригує фактичне відхилення у 

співвідношенні активів і пасивів від запланованого. Прикладами методів 

управління ліквідністю є прогнозування і касове планування бюджетів.  

Виділено окремі процедури, які проводяться у процесі планування 

тимчасових касових розривів: розробка прогнозу доходів; розробка прогнозу 

витрат; оцінка величини і термінів настання касових розривів. Найбільш 

ефективними методами прогнозування є методи економічного аналізу та 

прогнозування, що засновані на використанні статистичних даних. Особливо 

слід виділити теорію економічних моделей.  

В її основу покладено застосування екстраполяційних і факторних 

методів прогнозування економічних даних. Важливою відмінністю 

екстраполяційних методів прогнозування економічних даних є використання 

тільки власних значень конкретного показника за попередні періоди як 

основного джерела даних. Суть цих методів полягає у виявленні сформованих 

трендів у динаміці значень показника, оцінюванні стійкості цих трендів, 

виявленні структурних складових часового ряду (сезонні складові, випадкові 

показники) і прогнозуванні майбутніх значень. 

Іншою важливою складовою підвищення ефективності виконання 

бюджету органами Казначейства України є вдосконалення процесу реалізації 

контрольних функцій. У результаті досліджень пропонуються такі основні 

шляхи вдосконалення внутрішнього контролю та бюджетного аудиту 

Казначейства України (як центрального апарату, так і його структурних 

підрозділів і територіальних органів): 

— забезпечення оперативного поточного контролю за реалізацією усіх 
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службових обов’язків, функцій та процесів; 

— максимізація автоматизації процедур і процесів як при 

безпосередньому виконанні основних функцій служби, так і при проведенні 

відповідних перевірок її діяльності; 

— формування потрібного інтелектуального, інформаційного та 

ресурсного забезпечення системи внутрішнього контролю та аудиту, 

перманентне вдосконалення інструментів адаптації зарубіжного досвіду; 

— модернізація методики та методології документального оформлення 

організації та проведення контрольних заходів, що здійснюються в структурних 

підрозділах центрального апарату та територіальних органів ДКСУ. 

Однією із основних реформ, що відбуваються в останні роки, є 

адміністративно-територіальна реформа, яка за своїм масштабом торкається 

усіх сфер життя суспільства, в т. ч. організації функціонування фінансових 

органів. Не є винятком і органи Державної казначейської служби України. В 

контексті проведення реформи та утворення фактично нових адміністративних 

одиниць виникла потреба в науковому дослідженні доцільності реорганізації 

структури служби та її діяльності. Встановлено, що потенційним напрямом 

реформування організації казначейського обслуговування бюджетів є 

закріплення на законодавчому рівні обов’язку новостворених локальних 

органів влади (рад громад) використовувати систему дистанційного 

обслуговування (СДО) програмно-технологічного комплексу «Клієнт 

Казначейства – Казначейство». Її суть полягає у введенні новітніх 

інформаційних технологій в процедури казначейського обслуговування шляхом 

організації електронного формату обслуговування клієнтів, який володітиме 

високим ступенем захисту (зокрема, передача та отримання планових 

документів; формування та юридичне оформлення меморіальних документів; 

обмін інформацією щодо усіх зобов’язань та щодо розподілу відкритих 

асигнувань; формування та виконання платіжних доручень та ін.). 

Враховуючи зменшення навантаження на управління, у зв’язку із 

скороченням обсягу виконаної роботи, а також у зв’язку зі зменшенням 

кількості розпорядників коштів (велика кількість сільських рад буде 

ліквідована), зроблено висновки, що в управліннях І групи з’явиться 

можливість скоротити 1 працівника, в правліннях ІІ групи – 2-3 працівники, а в 

управліннях ІІІ групи – 4-5 осіб. Посадовий оклад місячної заробітної плати 

головного спеціаліста відділу протягом останніх п’яти років складав: у 2011 р. – 

1004 грн. (в окремих управліннях – 941 грн.), у 2012 р. – 1073 грн., у 2013 р. – 

1147 грн., у 2014 і 2015 роках – 1218 грн. З 1 вересня 2015 року заробітна плата 

встановлена в розмірі 1378 грн. 

Обчислено мінімальну суму коштів, що вдасться зекономити в місяць, в 

результаті реалізації пропонованих в дослідженні ідей: 

— по І групі управлінь: 214 х 1378 х 1 = 294 464 грн 

— по ІІ групі управлінь: 400 х 1378 х 2 = 1 100 800 грн 

— по ІІІ групі управлінь: 47 х 1378 х 4 = 258 688 грн 

Разом в місяць – 1 653 952 грн, в рік – 19 847 424 грн. 

Таким чином, як мінімум 19,85 млн грн за рік держава буде економити в 

результаті запропонованих змін. При цьому, варто відзначити, що на практиці 

дана сума буде ще більшою, оскільки розрахунки велись, використовуючи 
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мінімальне число скорочених працівників, а також без врахування надбавок і 

доплат (які відрізнятимуться у залежності від конкретних працівників). Більше 

того, буде досягнена економія коштів, призначених для придбання витратних 

матеріалів для друку (паперу, заправки картриджів і т. д.), при чому як у 

бюджетних установах, так і в органах ДКСУ. 

У досліджені розглянуто також зміни, що відбудуться в органах 

казначейської служби в результаті реалізації запропонованих ідей на прикладі 

конкретних управлінь – найбільше і найменше управління з трьох областей – з 

найбільшою, середньою і найменшою кількістю клієнтів, що обслуговується 

місцевими органами ДКСУ (табл. 4) 
Таблиця 4 

Вплив пропонованих змін на кількість штатних одиниць та місячні фонди заробітної 

плати окремих управлінь ДКСУ, грн 

Управління ДКСУ 

без врахування 

пропонованих змін 

з врахуванням 

пропонованих змін 
Різниця 

К-ть 

прац. 

Фонд 

зарплати 

(міс.) 

К-ть 

прац. 

Фонд 

зарплати 

(міс.) 

К-ть 

прац. 

Фонд 

зарплати 

(міс.) 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області 

м. Дніпродзержинськ 45 55494 41 50561 -4 -4932,8 

м. Синельникове 9 11402 8 10135 -1 -1266,9 

ГУДКСУ у Черкаській області 

м. Черкаси 40 49356 36 44420 -4 -4935,6 

м. Ватутіне 9 11325 8 10067 -1 -1258,3 

ГУДКСУ у Чернівецькій області 

м. Чернівці 37 45750 33 40804 -4 -4945,9 

Герцаївський район 9,5 11873 8,5 10623 -1 -1249,8 

Джерело: відповідь ДКСУ на запит про надання публічної інформації, розрахунки автора 

 

Як видно із розрахунків, по кожному із розглянутих управлінь можна 

буде досягти економії коштів Державного бюджету України. У найбільших 

управліннях така економія буде в розмірі майже 5 тис. грн в місяць, а в малих 

управліннях – понад 1,25 тис. грн на місяць. 

Таким чином, обґрунтовано, що реалізація пропонованої ідеї, щодо 

обов’язковості використання системи дистанційного обслуговування 

новоутвореними радами громад дозволить: 

— модернізувати організацію всього процесу обслуговування клієнтів 

казначейства в ході виконання бюджетів; 

— знизити постійні видатки на обслуговування бюджетів; 

— пришвидшити опрацювання та передачу інформації, що, як наслідок, 

зменшить витрати часу на виконання бюджетів; 

— підвищити надійність інформаційної системи ДКСУ, що особливо 

важливо в умовах зовнішньої агресії в Україні; 

— радам громад в режимі он-лайн відстежувати стан своїх рахунків; 

— досягнути економії бюджетних коштів в результаті зменшення витрат 

на матеріали для друку і передачі документів, на оплату праці працівників 

ДКСУ, а також економії часу. 
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ВИСНОВКИ 

1. Основним фінансовим агентом держави, що здійснює обслуговування 

бюджетів є Державна казначейська служба України. Роль ДКСУ у процесі 

управління коштами бюджету є надзвичайно важливою, оскільки виключно 

даний орган володіє правом і має повноваження надавати достовірну і 

своєчасну інформацію щодо динаміки та стану державних фінансів загалом.  

2. У дисертації пропонується авторське визначення поняття 

«казначейське виконання бюджету» – управління касово-розрахунковими 

бюджетними грошовими потоками, які формують фінансовий фонд держави. 

Очевидно, що поняття «касове виконання бюджету» не є тотожним до 

«виконання бюджету», оскільки друге визначення є ширшим та 

всеохоплюючим. Так, управління бюджетними коштами, прогнозування та 

планування грошових потоків, здійснення різностороннього фінансового 

контролю та деякі інші казначейські операції можна віднести до «виконання 

бюджету», але не до «касового виконання бюджету». 

3. У процесі аналізу функціонування казначейської системи виконання 

бюджетів загалом виявлено ряд чинників, які впливають на її ефективність. 

Розроблено класифікацію даних чинників на дві великі групи – чинники прямої 

дії та чинники непрямої дії. Враховуючи багаторівневість казначейської 

системи і різноманітність виконуваних функцій органами ДКСУ, визначено, що 

на кожен окремий елемент впливає особливий набір чинників. До прямих 

чинників віднесено ті, які мають безпосередній вплив на казначейську систему, 

яка в свою чергу може реагувати на деякі з них, а також певним чином ними 

керувати. Також їх можна поділити на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх 

належать такі прямі чинники, які впливають на систему казначейства, але вона 

ними керувати не може. Відповідно внутрішні чинники – ті, на які може бути 

здійснено вплив органами казначейської служби.  

4. У результаті узагальнення міжнародної практики виконання бюджетів 

отримано висновки, які можливо адаптувати до українських реалій, зокрема 

щодо: можливостей використання платіжних доручень аж до кінцевого 

одержувача бюджетних коштів (без використання готівки, яку значно 

складніше проконтролювати); заборони залучати кошти органам місцевої влади 

з зовнішніх джерел, якщо не були використані усі можливості державного 

бюджету та ін. 

5. Аналіз та оцінка результативності виконання бюджету і проведені 

відповідні розрахунки дали можливість зробити висновки, що лише в 2011 р. 

серед останніх п’яти років вдалось досягти (а подекуди і перевищити) 

поставлених завдань і виконати законодавчо затверджені плани. Серед багатьох 

причин, які до цього призвели, можна виокремити недосконалість бюджетного 

менеджменту (зокрема, в частині методології планування), а також економічні 

причини – загальний стан державних фінансів, кон’юнктура ринків тощо. 

6. Запропоновано науковий підхід до визначення та характеристики 

складових механізму казначейського обслуговування бюджетів та обґрунтовано 

взаємозв’язок між ними. Сам механізм казначейського обслуговування 

бюджетів розглядається як процес взаємозв’язку системи забезпечення та 

системи регулювання (яка у свою чергу включає набір конкретних методів та 
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пов’язаних між собою важелів та інструментів), у результаті якого відбувається 

виконання бюджетів усіх рівнів у системі казначейства. 

7. Виявлено, що неефективне управління державними фінансовими 

потоками є вкрай важливою проблемою розвитку процесу виконання бюджетів 

в Україні. Головним фактором цього є надто повільний розвиток методології 

управління бюджетними коштами. Як основний засіб підвищення ефективності 

функціонування державної фінансової системи визначено практичну реалізацію 

управління ліквідними активами органами ДКСУ, яка полягає у ефективному 

використанні їхнього тимчасового дефіциту та профіциту. Паралельно до цього 

процесу важливо забезпечити касове прогнозування потоків бюджетних коштів 

на усіх рівнях бюджетної системи.  

8. Запропоновано модель організації внутрішнього бюджетного аудиту в 

органах Казначейства України, яка повинна включати такі складові: 

безпосередній контроль, управління ризиками, підвищення результативності 

управління. Крім того, обґрунтована сутність і роль аудиту ефективності та 

його місце і значення в процесі виконання державного бюджету. 

9. Серед напрямів реформування організації казначейського 

обслуговування бюджетів слід виділити необхідність закріплення на 

законодавчому рівні обов’язку новостворених локальних органів влади (рад 

громад) використовувати систему дистанційного обслуговування (СДО) 

«Клієнт Казначейства – Казначейство», що дозволить модернізувати 

організацію всього процесу обслуговування клієнтів казначейства в ході 

виконання бюджетів; знизити постійні видатки на обслуговування бюджетів; 

підвищити надійність інформаційної системи ДКСУ, що особливо важливо в 

умовах зовнішньої агресії в Україні; досягнути економії бюджетних коштів в 

результаті зменшення витрат на матеріали для друку і передачі документів, на 

оплату праці працівників ДКСУ, а також економії часу. 

10.  В умовах перманентного кризового стану і складної фінансово-

економічної ситуації прийняття ефективних управлінських рішень суттєво 

залежить від швидкості опрацювання, повноти та достовірності даних. Крім 

того, завжди пріоритетною залишається мінімізація державних видатків на 

утримання органів державної влади на усіх рівнях, а відтак необхідним є 

постійне підвищення продуктивності праці державних службовців і решти 

працівників установ та організацій бюджетної сфери. Саме тому важливим 

інструментом забезпечення ефективного функціонування органів влади є 

використання сучасних інформаційних технологій. Відтак, запропоновано 

конкретні можливості застосування інноваційних технологій в організації 

казначейського обслуговування бюджетів і визначено позитивні наслідки цього 

процесу. 
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АНОТАЦІЯ 

Голинський Ю. О. Організація казначейського обслуговування 

бюджетів в умовах реформування державних фінансів в Україні. – На 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Львівська державна 

фінансова академія Міністерства освіти і науки України, Львів, 2015. 

Дисертація присвячена науковому дослідженню проблем організації 

обслуговування бюджетів органами Державної казначейської служби України 

(ДКСУ) та способів їх вирішення. У роботі проведено порівняльний аналіз 

банківської та казначейської систем обслуговування бюджетів, виявлені 

основні переваги останньої, чим обґрунтовується необхідність існування 

інституту казначейства в Україні. 

Проведений аналіз виконання бюджетів, розроблена система відносних 

показників, які дозволяють оцінити фінансові стійкість та незалежність 

бюджетів, здійснені відповідні розрахунки на підставі даних ДКСУ. Досліджені 

видатки держави на функціонування казначейської служби як загалом по 

Україні, так і на прикладі окремих управлінь з різних областей. Визначено 

обсяги грошових коштів, неефективне та/або нецільове використання яких було 

попереджене органами ДКСУ, що також підтверджує доцільність існування 

служби. 

Запропоновано низку заходів щодо покращення касового обслуговування 

грошових потоків та проведення контролю в системі казначейства, розроблений 

механізм казначейського обслуговування бюджетів. Вперше обґрунтовано 

доцільність законодавчого закріплення обов’язку використання системи 

дистанційного обслуговування клієнтів казначейства новоствореними в 

результаті адміністративно-територіальної реформи радами громад. Розглянуто 

усі позитивні й негативні наслідки практичного впровадження пропозицій, 

розраховано економічний ефект. 

Ключові слова: державні фінанси, бюджет, казначейство, Державна 

казначейська служба України, організація обслуговування бюджетів.  

 

АННОТАЦИЯ 

Голинський Ю. О. Организация казначейского обслуживания 

бюджетов в условиях реформирования государственных финансов в 

Украине. – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.08 - деньги, финансы и кредит. – Львовская 

государственная финансовая академия Министерства образования и науки 

Украины, Львов, 2015. 
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Диссертация посвящена научному исследованию проблем организации 

обслуживания бюджетов органами Государственной казначейской службы 

Украины (ГКСУ) и способов их решения. Проведен сравнительный анализ 

банковской и казначейской систем обслуживания бюджетов, выявлены 

основные преимущества последней, чем обосновывается необходимость 

существования института казначейства в Украине.  

Исследованы расходы государства на функционирование казначейской 

службы как в целом по Украине, так и на примере отдельных управлений из 

разных областей. Определены объемы денежных средств, неэффективное и / 

или нецелевое использование которых было предупреждено органами 

Казначейства Украины, что также подтверждает целесообразность 

существования службы. 

Предложен ряд мер по улучшению кассового обслуживания денежных 

потоков и проведения контроля в системе казначейства, разработан механизм 

казначейского обслуживания бюджетов. Впервые обоснована целесообразность 

законодательного закрепления обязанности использования системы 

дистанционного обслуживания клиентов казначейства вновь в результате 

административно-территориальной реформы советами общин. Рассмотрены все 

положительные и отрицательные последствия практического внедрения 

предложений, рассчитан экономический эффект. 

Ключевые слова: государственные финансы, бюджет, казначейство, 

Государственная казначейская служба Украины, обслуживание бюджетов. 

 

АNNOTATION 

Holynskyy Y. Organization of Treasury Budgets Maintenance in 

Conditions of Reforming of Public Finance in Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for a candidate’s degree on economic sciences on the speciality 

08.00.08 – money, finance and credit. Lviv State Academy of Finance of Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Lviv, 2015. 

The dissertation is devoted to scientific investigation of problems of 

organization budgets maintenance by State Treasury Service of Ukraine (STSU) and 

ways of their solving. Theoretical approaches to the economic essence of the 

concepts «implementation of the budget», «cash implementation of budgets» and 

«budgets maintenance» are considered; also the role of Treasury of Ukraine organs in 

these processes is defined. Existing scientific approaches to the definition of these 

concepts are explored and authorial definitions are formed. Comparative analysis of 

banking and Treasury systems of budgets maintenance is conducted, the main 

advantages of the last are found, which, in result, explains necessity of Treasury 

institute of Ukraine existence. Moreover, three main aspects of the Treasury Service 

of Ukraine are defined: financial – system of Treasury organs provides cash flows 

according to approved budget amounts; social – Treasury Service ensures 

redistribution of cash flows for the realization of the social function of the State; 

political - the functioning of body which provides the basic financial flows of the 

state, is affected by political processes which are taking place in the country. During 

the research a number of factors, which influence the effectiveness of budget treasury 

maintenance are revealed. Taking into account a few levels construction of Treasury 

system and the width of the range of functions performed by STSU organs it is 
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defined, that each separate element is effected by a special set of factors. Also, 

principles of international experience, which in case of their adaptation and 

implementation in Ukrainian reality, could potentially result in positive changes to 

improve the process of Treasury budgets maintenance are clearly formed.  

Also the analysis of indicators of budget implementation is conducted System 

of relative indicators of budget implementation is elaborated, which will allow to 

evaluate the financial stability and independence of budgets, corresponding to the 

calculation which is based on State Treasury Service of Ukraine data. State 

expenditures for the functioning of Treasury as in Ukraine in general and in the case 

of some departments from different regions are investigated. Volume of funds is 

defined, ineffective and/or inappropriate use of which was warned by Treasury of 

Ukraine organs, which also justifies the existence of the service. 

Moreover, in this thesis research the mechanism of Treasury budget 

maintenance is elaborated, which means the process of interconnection between 

systems of securement and systems of regulation (which in turn includes a set of 

specific methods and interconnected levers and tools) which results in the 

implementation of the budgets of all levels in Treasury system. 

A number of measures to improve the settlement service of cash flows and 

control in the system of Treasury are suggested. It is found, that ineffective 

management of budget flows is an important factor in the slow pace of development 

of public finances sphere, which is caused by poor quality of state management 

methodology. As the primary means of improving the effectiveness of functioning of 

the state financial system practical realization of the management of liquid assets by 

STSU organs is defined, which lies in the effective usage of their temporary deficit 

and surplus, and budget cash flows forecasting at all levels of the budget system. 

Model of the internal budget audit organization in organs of Treasury of Ukraine is 

suggested, which should include the following components: direct control, risk 

management, improving effectiveness of management. In addition, the essence and 

role of audit effectiveness and its place and importance in the implementation of the 

state budget is grounded.  

Expediency of legislative consolidation of duty of using the system for remote 

customer service of Treasury by newly created councils of communities, as a result of 

administrative-territorial reform are grounded for the first time. All positive and 

negative effects of the practical implementation of the proposals are considered, 

including the economic effect. 

Since, in terms of economic crisis conditions, the priority is still the 

minimization of public expenditures on maintenance of public authorities at all levels 

and therefore the permanently increasing of productivity of public servants and other 

workers of institutions and organizations of budget sphere, in this dissertation 

research the importance of using tools of ensuring the effective functioning of public 

authorities is grounded, in particular – the use of modern information technologies. It 

is proved, that it will create the possibility of providing customers with a new level of 

service and will increase operational efficiency by creating a new informational-

technological infrastructure which corresponds leading practices. 

Keywords: public finance, budget, treasury, State Treasury Service of 

Ukraine, budgets maintenance 


