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ВСТУП 

 

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 (ДКСУ).  

Невід’ємною частиною функціонально-правового механізму регулювання 

фінансових потоків на загальнонаціональному рівні є казначейська система.  

Від швидкості, повноти і достовірності інформації в бюджетній сфері 

залежить якість та майбутня ефективність прийнятих управлінських рішень на 

політичному рівні. Жодна інша система обслуговування бюджетів, крім 

казначейської, не дає можливості оперативно надавати інформацію щодо 

виконання бюджетів у розрізі різноманітних класифікацій. При цьому, 

справедливо стверджувати, що перспективи вдосконалення процесу 

обслуговування бюджетів ще не вичерпані, що і підтверджує актуальність 

обраної теми дисертаційного дослідження 

Як свідчить практика – у сучасних складних політичних та економічних 

умовах органи Державної казначейської служби України є одними із 

найактивніших учасників управління загальнодержавними та регіональними 

фінансовими ресурсами завдяки можливостям використання прийнятих на 

законодавчому рівні механізмів та процедур обслуговування бюджетів всіх 

рівнів. При цьому, управління бюджетними потоками в процесі виконання 

бюджетів є однією із найбільш складних та водночас актуальних проблем, що 

торкаються усіх верств населення. Більше того, беззаперечним є факт, що 

системне управління процесом виконання бюджетів є невід’ємною запорукою 

розвитку економіки в цілому. Це також підтверджує необхідність актуальних 

наукових досліджень теоретичних, методичних та практичних проблем даної 

теми. 
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Аналіз наукової літератури дає підставу робити висновки, що теоретичні та 

інституціональні питання управління державними фінансами та процесу 

виконання бюджетів органами казначейської служби, напрями його 

вдосконалення та модернізації досліджувалися такими науковцями як, 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 іншими. 

У той же час, низка дискусійних питань залишається відкритими і не 

дослідженими. Зокрема, йдеться про різницю між поняттями «обслуговування 

бюджету», «виконання бюджету» і «касового виконання бюджету», про сучасну 

роль органів казначейства в цих процесах, про підходи до оцінки ефективності 

казначейської системи, чинників і ризиків, що впливають на неї. Не до кінця 

досліджені, а відтак невичерпані ще потенційні можливості використання 

міжнародної практики казначейського обслуговування бюджетів. Потребують 

подальших досліджень та вдосконалення практичні підходи та методика аналізу 

виконання бюджету, шляхи покращення касового планування грошових потоків, 

є потреба в удосконаленні внутрішнього казначейського контролю, а також у 

реформуванні інформаційної системи.  

Усе зазначене вище обумовило актуальність вибраної теми дисертаційного 

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

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

положення та висновки дисертаційної роботи отримані в процесі виконання 

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.). 
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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 і 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. 
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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 

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 
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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 оперативності 

доступу до актуальної, достовірної та повної інформації щодо стану та динаміки 

показників виконання бюджетів; 



9 
 

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 дисертації. Основні ідеї, положення, пропозиції 

дисертації пройшли апробацію на міжнародних, всеукраїнських наукових та 

науково-практичних конференціях, семінарах, серед яких: IX Міжвузівська 
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студентсько-аспірантська конференція (м. Львів, 21 листопада 2008 р.), 

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Шевченківська весна» (м. Київ, 22-26 березня 2010р.), Восьма 

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економічний і 

соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та 

тенденції глобалізації» (м. Тернопіль, 24-25 лютого 2011 року),  Міжнародна 

наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Економіко-соціальні аспекти реформування та розвитку України» (м. Київ, 30 

вересня – 1 жовтня 2011 р.), Міжнародна науково-практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна» (м. Київ, 19-23 

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

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

Третій Всесвітній Нобелівський економічний конгрес «Світова економіка ХХІ 

століття: цикли та кризи» (м. Дніпропетровськ, 16–19 травня 2012 року), ХІІІ 

Міжнародна студентсько-аспірантська конференція (м. Львів, 23 листопада 2012 

р.), Міжнародна практична інтернет-конференція (08-09 квітня 2013 р.), ІІ 

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих 

учених IC YESS 2013 (м. Чернівці, 18-20 квітня 2013 р), Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих вчених (м. Львів, 2015 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 24 наукових праць  

(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. 
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РОЗДІЛ I 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ 

 

1.1. Економічна сутність обслуговування бюджетів і виконання бюджетів 

та роль органів казначейства в організації даних процесів 

 

Бюджет держави – основний інструмент забезпечення її функціонування. 

Саме від його складу, структури і виконання залежить якість, ефективність і 

темпи розвитку країни. Більше того, безпека кожної суверенної держави може 

бути повноцінно забезпеченою виключно у випадку наявності адекватного 

фінансового плану і налагодженого процесу його виконання. При цьому, саме 

виконання бюджету супроводжується низкою проблемних моментів, які 

негативно позначаються на житті суспільства. 

У основному законодавчому акті, що регулює питання бюджетних 

правовідносин – Бюджетному кодексі України (БКУ) – зазначено: «При 

виконанні державного бюджету і місцевих бюджетів застосовується 

казначейське обслуговування бюджетних коштів. Казначейство України 

забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення 

єдиного казначейського рахунку, відкритого у Національному банку 

України»[14] 

Згідно з чинним законодавством, казначейське обслуговування бюджетних 

коштів передбачає: 

«1) розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів 

бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства; 

2) контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні 

надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних 

коштів та здійсненні платежів за цими зобов'язаннями; 
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3) ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання 

бюджетів з дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку та інших нормативно-правових актів Міністерства фінансів України; 

4) здійснення інших операцій з бюджетними коштами». [14] 

За таких умов процес казначейського обслуговування бюджету потребує 

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 витрат, визначених законом про Державний бюджет України на 

відповідний бюджетний рік, 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 [74]. Насамперед, зупинимося детальніше на різноманітних наукових 

підходах до визначення самого поняття «виконання бюджету». 

Так, «виконання бюджету» визначається як «завершальна стадія 

бюджетного процесу, в ході якої здійснюється формування і використання 

бюджетного фонду» [173, с. 632]. Основне завдання – забезпечення повного і 

своєчасного надходження податкових та неподаткових доходів, здійснення 

запозичень, а також своєчасне і відповідне цільовому призначенню фінансування 

видатків у межах затверджених бюджетних призначень протягом поточного 

фінансового року». За своєю суттю, схожою є думка М. Л. Сєдової – «виконання 

бюджету – це центральна стадія бюджетного процесу, в ході якої відбувається 

реальне формування і використання фінансових ресурсів відповідних органів 

влади та місцевого самоврядування у формі бюджетного фонду» [149, с.8].  

І. Г. Акперов вважає, що процес виконання бюджету – це «процес, який 

забезпечує повне і своєчасне надходження доходів у цілому і по кожному 

джерелу окремо, а також фінансування організацій та установ у межах 

затверджених по бюджету сум протягом фінансового року» [1, с.26]. 

Згідно визначення відомого дослідника бюджетної системи Г. Б. Поляка, 

виконання бюджету – «це найважливіший етап бюджетного процесу, дії з 
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мобілізації та використання бюджетних коштів, у процесі виконання яких беруть 

участь органи виконавчої влади, фінансові та податкові органи, кредитні 

установи, юридичні та фізичні особи – платники податків до бюджету, 

одержувачі бюджетних коштів». Можна відзначити, що має місце певна 

відмінність у цьому визначенні від попередніх, а саме в частині переліку 

суб’єктів бюджетних взаємовідносин. Це можна розглядати і як недолік, 

оскільки призводить до зайвої конкретизації, особливо в контексті  потенційного 

удосконалення бюджетних взаємовідносин, при якому можливе розширення (чи 

звуження) вказаного переліку. 

Тарасов М.А., Прокоф’єв С. Є. та ін. вважають, що виконання бюджету – 

це реєстрація надходжень і видатків, облік обсягів і термінів прийняття 

бюджетних зобов'язань, надання дозвільного штампу на право здійснення витрат 

у рамках виділених лімітів бюджетних зобов'язань, формування платежів від 

імені одержувачів коштів бюджетів тощо. При цьому, інше коло дослідників 

відстоює позицію, що виконання бюджетів слід визначати як «управління і 

перескерування бюджетних потоків, контроль за витрачанням бюджетних 

коштів, що забезпечує цільове спрямування коштів відповідно до затвердженого 

бюджету і запобігання можливих зловживань» [111, с.17]. 

Заслуговує на окрему увагу дослідження Б.М Теребіленка. Науковець 

розглядає процес виконання бюджету в контексті управлінського менеджменту. 

На його думку, виконання бюджету – «процес отримання доходів та здійснення 

видатків, що передбачені у затвердженому бюджеті, який включає: 

прогнозування виконання бюджету, управління коштами, управління доходами, 

оперативне планування виконання бюджету, управління витратами, управління 

боргом, ведення бухгалтерського обліку, складання звітності про виконання 

бюджету» [167, с.54]. Даний підхід до визначення процесу виконання бюджету 

передбачає необхідність перманентного удосконалення управлінських методів, 

оскільки їхнє «моральне старіння» призводить до нівелювання усіх зусиль 

керівників, що, у свою чергу, спричиняє нецільове використання бюджетних 

коштів, яке особливо загрозливим стає у соціальній сфері. 
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Серед деяких українських вчених існує думка, що «виконання державного 

бюджету України є основною третьою стадією бюджетного процесу і являє 

собою практичну реалізацію бюджету по всіх передбачених показниках за його 

доходною та видатковою частинами. Виконати бюджет - це «зібрати доходи, 

мінімальна сума яких встановлена в бюджетних законах» [177, с. 25].  

С. І. Юрій та В. І. Стоян вважають, що «під виконанням бюджетів слід 

розуміти забезпечення своєчасного і повного надходження запланованих доходів 

у цілому і за кожним джерелом, а також своєчасного, повного і безперервного 

фінансування передбачених бюджетами заходів» [72, с. 18]. 

Інші підходи науковців до визначення даного поняття відображені в 

таблиці  1.1. 

Таблиця  1.1. 

Наукові підходи до визначення поняття «виконання бюджету»  

Автор Визначення 

Грязнова А.Г. [173] 
Виконання бюджету - завершальна стадія бюджетного процесу, на 

якій здійснюється формування й використання бюджетного фонду. 

Романовський М.В., 

Врублевська О.В. 

[174, с. 217] 

Виконання бюджету - найважливіший етап бюджетного процесу, на 

якому реалізуються прогнози, плани, програми, що були намічені. 

Василик О.Д., 

Павлюк К.В.  

[19, с. 476] 

Система виконання бюджетів покликана здійснювати оперативне 

управління і контроль за формуванням доходів бюджету та їх 

цільовим використанням, за відповідністю доходів і видатків 

затвердженому бюджету. 

Дем'янишин В.Г. 

[50, с. 3] 

Виконання бюджету - організований процес мобілізації доходів 

бюджетів та здійснення видатків відповідно до закону про державний 

бюджет і рішень органів місцевого самоврядування про місцеві 

бюджети. 

Король О.А. [81] 

Виконання бюджету - це сукупність фінансово-грошових відносин 

при формуванні доходів і здійсненні видатків коштів державного 

фонду в межах бюджетних асигнувань, що виділяються на поточний 

фінансовий рік відповідно до фінансового плану держави. 

Федосов В.М., 

Опарін В.М., 

Сафонова Л.І. [15, с. 

836] Загородній 

А.Г., Вознюк Г.Л., 

Смовженко Т.С.  

Виконання бюджету означає забезпечення повного й своєчасного 

надходження запланованих доходів, податків і платежів у всі ланки 

бюджетної системи та безперервне фінансування заходів, 

затверджених у бюджеті. Ця стадія бюджетного процесу включає 

заходи щодо виконання дохідної і видаткової частин кожного з 

бюджетів, що входять до складу зведеного. 

Іцкович Б.Ф. [68, с. 

32; цит. за: 184, с. 

28]. 

Під основним змістом виконання бюджету розуміється здійснення 

контролю за рухом фінансових потоків, за виконанням встановлених 

планових норм і завдань організаціями, що фінансуються з бюджету. 

Джерело: складено автором на підставі зазначених джерел 
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В Україні основним фінансовим агентом держави, що займається 

виконанням бюджетів, є Державна казначейська служба України. Як бачимо, усі 

перелічені визначення не дають змоги побачити роль казначейських органів у 

виконанні бюджетів. Очевидно, що у найпростішому визначенні виконати 

бюджет означає забезпечити повне і своєчасне надходження усіх запланованих 

доходів і проведення усіх запланованих видатків відповідно до чинного 

законодавства. Відтак, органи казначейської служби безпосередньо не 

втручаються у процес виконання податкових зобов’язань, оскільки вони лише 

«супроводжують», реєструють надходження на відповідних рахунках. Іншою 

значною складовою виконання бюджету є фінансування видатків, а органи 

казначейства через свою пасивну роль в бюджетному процесі не виступають як 

єдиний орган мобілізації фінансових ресурсів для проведення необхідних 

видатків. 

Основою виконання бюджету є відображення усіх операцій щодо руху 

бюджетних коштів на балансових рахунках казначейства. Казначейству 

належить право відкриття і закриття рахунків обліку бюджету, а також 

визначення відповідного режиму. 

Таким чином, у вузькому розумінні процес виконання бюджету за 

доходами і видатками означає: 

— зарахування доходів на єдиний казначейський рахунок (ЄКР); 

— розподіл доходів, що підлягають перерозподілу відповідно до чинного 

законодавства; 

— проведення видатків бюджету відповідно до законодавчо затверджених 

обсягів; 

— повернення надміру та помилково сплачених до бюджету коштів. 

У науково-економічній літературі поряд із терміном «виконання бюджету» 

часто зустрічається і поняття «касове виконання бюджету». При цьому, не існує 

чіткої межі між цими поняттями, що спричиняє плутанину у визначеннях, а 

також підміну понять. Тому є необхідність більш глибокого дослідження цих 

категорій. 
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За часів Радянського Союзу у законодавчих та інших нормативно- 

правових актах існувало чітке розмежування поняття «касове виконання 

бюджету» і «виконання бюджету». 

Відповідно до радянського законодавства, Рада Міністрів СРСР 

організовувала виконання державного бюджету Радянського Союзу 

Міністерством фінансів СРСР, іншими Міністерствами та відомствами, які, в 

свою чергу, забезпечували виконання всіх передбачених в бюджеті доходів, 

економне витрачання бюджетних коштів виключно за цільовим призначенням. В 

той же час, касове виконання державного бюджету СРСР здійснювалося 

Державним банком СРСР, установи якого акумульовували, обліковували та 

зберігали бюджетні кошти, а також здійснювали фінансування видатків за 

вказівкою відповідних фінансових органів. Відтак, касове виконання бюджету 

означало лише частину процесу виконання бюджету, а саме ту, яку виконували 

кредитні організації. 

Проблематика поняття касового виконання бюджету часто піднімалася в 

науковій літературі в різні часи. М. К. Шерменьов розглядав касове виконання 

бюджету як організацію і проведення розрахунково-касових операцій по 

виконанню бюджету. Згідно його досліджень, розрахунково-касові операції 

включають прийом грошових коштів, які надходять як доходи бюджету, їхнє 

зарахування на рахунки, ведення обліку, а також оплата видатків шляхом 

виділення коштів бюджету з відповідних рахунків [46, с. 114]. 

Актуальне на сьогоднішній день законодавство в бюджетній сфері не 

містить чіткої різниці у поняттях «виконання бюджету» і «касове виконання 

бюджету». В Бюджетному кодексі України немає окремо визначеного поняття 

«касове виконання бюджету». Описано лише загальний порядок здійснення 

даного процесу [14]. 

Професор В. П. Кудряшов зазначає, що «касове обслуговування бюджетів 

включає одержання, зберігання та видачу коштів у процесі виконання бюджету. 

У світовій практиці використовують три основні системи касового 
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обслуговування державного бюджету: казначейську, банківську і змішану 

(казначейсько-банківську)» [ 83, с. 217] 

Важливим є і той факт, що низка вчених до сьогодні вважають, що 

переведення касового обслуговування бюджетів до компетенції органів 

казначейства було недоречним. Серед аргументів такої позиції найчастіше 

називаються: 

— додаткові адміністративні затрати на організацію виконання 

казначейських функцій; 

— дублювання певних функцій, зокрема, в частині контролю (при цьому, 

в чинній редакції Бюджетного кодексу повноваження різних органів бюджетного 

контролю чітко розмежовані); 

— зниження якості контролю за цільовим використанням бюджетних 

коштів у зв’язку із формальним ставленням до цього представників органів 

казначейської служби (контроль здійснюється головним чином на предмет 

наявності відповідної статті в кошторисі, відповідності витрат по даній статті, а 

не економічне обґрунтування доцільності проведення такого роду видатків 

конкретною установою).  

Відтак, в економічних наукових колах і донині має місце дискусія про 

необхідність існування Казначейства як окремого органу, про його роль в 

процесі бюджетного менеджменту, а також про проблеми модернізації 

організаційної структури, методологічних та технологічних процесів 

казначейської системи виконання бюджетів. Для досягнення більш повних 

наукових результатів досліджень варто, насамперед, розглянути усі політичні, 

соціальні і, звичайно, економічні передумови заснування на той час нового 

фінансового агента держави – Державної казначейської служби України (на той 

час – Державного казначейства України).. 

Бюджетний процес є одним із базових фінансових процесів держави, який є 

чи не найпріоритетнішим об’єктом впливу різноманітних державних грошово-

кредитних та податково-бюджетних інструментів. Безумовно, саме своєчасне та 
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ефективне виконання бюджету як за доходами, так і за видатками, знаходиться в 

числі першочергових завдань держави. 

Після розпаду Радянського Союзу, в процесі суттєвих змін, що мали місце 

в економіці утворених держав, великої актуальності набула проблема 

забезпечення якісної організації грошових потоків, повної підконтрольності 

фінансових ресурсів держави, а також зосередження їх в руках єдиного органу, 

уповноваженого здійснювати контроль і облік усіх фінансових операцій з 

державними коштами, з можливістю формування оперативної, точної і повної 

інформації про актуальний стан державних фінансів з метою створення 

можливостей прийняття і виконання найбільш оптимальних управлінських 

рішень. 

Усі країни пострадянського простору в 90-их роках минулого століття 

пережили так званий «інформаційний спад», який має місце при переході до 

ринкової економіки від адміністративно-командної. При цьому, виникає 

ситуація, коли «старе» вже не працює (механізми планової господарської 

організації знищені), а «нове» ще не запрацювало. Тобто зміни є тотальними і 

охоплюють усі сфери суспільно-економічного життя країни, в тому числі і 

бюджетний процес. 

Відтак, назріла нагальна потреба в заснуванні нового фінансового органу, 

основною функцією якого було б обслуговування бюджетів всіх рівнів та 

забезпечення транспарентності фінансових потоків держави, за допомогою 

інструментів цільового, своєчасного та повного використання коштів бюджетів. 

Тому з початком формування нового типу бюджетної політики, з метою 

ефективного управління бюджетними коштами та якісного виконання бюджетів 

всіх рівнів у 1995 році в Україні прийнято рішення про перехід до казначейської 

системи виконання бюджетів [168]. 

Як відзначали ряд вчених на пострадянському просторі, «…створення  

системи державного казначейства, крім, власне, фінансово-бюджетних і 

контрольних завдань передбачало також досягнення важливих державно-

політичних цілей, заснованих, насамперед, на захисті економічних інтересів  … 
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Це було пов'язано з тим, що у 1990 - 1992 рр. нерозвиненість і новизна проявів 

ринкових відносин у країні, форм, інструментів і методів державного, і 

ринкового управління економікою, негативні процеси перших років 

«входження» в ринок в бюджетно-фінансовій сфері – зростання цін і інфляція, 

нераціональне використання бюджетних коштів, знецінення вкладів трудящих в 

банках і, як наслідок, зниження заробітної плати та рівня життя не тільки 

працівників бюджетних підприємств, організацій та установ, але і пов'язаного з 

ними практично всього населення країни» [164, с. 366] .  

Необхідно визначити основні ознаки банківської та казначейської систем 

виконання бюджетів для економічного обґрунтування впровадження останньої 

(табл. 1.2.). 

 

Таблиця 1.2.  

Відмінні ознаки банківської та казначейської систем виконання бюджетів 

Ознака системи виконання 

бюджетів 
Банківська система Казначейська система 

1 2 3 

Орган, що здійснює касове 

виконання бюджету 
Національний банк 

Державна казначейська 

служба 

Орган, що здійснює акумулювання 

доходів 
Національний банк 

Державна казначейська 

служба 

Орган, що здійснює розмежування 

доходів за рівнями бюджетів  
Фінансові органи 

Державна казначейська 

служба 

Оперативність зарахування доходів 

до державного бюджету 
Низька Висока 

Звітність про надходження коштів 

до бюджетів 

Неповна, нерегулярна, не 

завжди достовірна 

Детальна, 

достовірна, 

оперативна 

Орган, що здійснює ведення 

особових бюджетних рахунків 

Велика кількість 

комерційних банків  

(у т.ч. недержавних) 

Державна казначейська 

служба 

Контроль за цільовим 

використанням коштів 
Практично відсутній 

Якісний контроль на 

різних стадіях 

Облік бюджетних видатків 
Не завжди достовірний, не 

повний  

Повний, детальний, 

достовірний 

Можливість оперативного 

управління державними коштами 
Немає Є 
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Продовження табл. 1.2. 
1 2 3 

Кредиторська заборгованість 

державного бюджету 
Висока 

Низька, виключно в межах 

лімітів бюджетних 

зобов'язань поточного 

року 

Облік позабюджетних коштів Немає Є 

Принцип єдності бюджету Не дотримується Дотримується 

Здійснення бюджетної політики 

держави 

Складне, має місце 

самостійність ведення 

бюджетної політики 

бюджетними організаціями 

і неоперативність 

інформації 

Простіше, завдяки 

якісному контролю і 

повноті та оперативності 

інформації 

Визначення обсягу державного 

сектору 
Складне 

Здійснюється за 

допомогою юридично 

сформованої мережі 

бюджетних установ 

Джерело: складено автором 

 

Варто зазначити, що існувала ціла низка істотних недоліків банківської 

системи виконання бюджетів. Так, функції регулювання і переміщення коштів 

між різними рівнями бюджетної системи належали фінансовим органам і 

виконувалися один раз на тиждень, без врахування ряду суттєвих фінансових 

показників і результатів діяльності Міністерства фінансів і органів місцевого 

самоврядування; інформація про стан державних фінансів надавалася 

Національним банком України вкрай рідко (при чому як оперативного, так і 

деталізованого характеру). 

Можливість здійснювати деталізований облік доходів з використанням 

бюджетної класифікації і відповідно формувати актуальну інформацію про суми 

надходжень з’явилася при використанні казначейської системи. У свою чергу, це 

забезпечило можливість регулювання фінансових потоків бюджетних коштів на 

місцевому рівні, а відтак і повноцінне фінансування усіх передбачених видатків 

у мінімальний термін. 

В умовах значного спаду економіки та високого рівня інфляції при 

трансформації економіки до ринкових умов, діюча система фінансування 

видатків була слабо пристосована до здійснення дієвого контролю за цільовим та 
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ефективним використанням бюджетних коштів в процесі управління 

державними фінансами. 

З початком здобуття повноцінної незалежності фінансової системи України 

від загальносоюзної фінансування видатків державного бюджету відбувалося 

шляхом оплати рахунків одержувачам бюджетних коштів з особових рахунків 

бюджетних установ, відкритих в комерційних банках. Тому можливість обліку та 

контролю за витрачанням бюджетних коштів була обмежена виключно сумами, 

що були перераховані на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів, 

відкриті в установах центрального та комерційних банків. На практиці лише дві 

стадії процесу фінансування видатків були задокументованими – обсяг 

бюджетних призначень і сума фактично сплачених коштів. При цьому, сам 

процес виконання бюджету за видатками включає набагато більше етапів, які 

залишалися безконтрольними. 

Казначейське виконання бюджету дозволило усунути більшу частину 

вищеназваних проблем. Як зазначали окремі вчені на пострадянському просторі 

«... були досягнуті найважливіші цілі, поставлені перед урядом: забезпечення 

адресного, повного, своєчасного та цільового отримання і використання 

бюджетних коштів, що формуються у федеральному бюджеті і бюджетах інших 

рівнів» [140, с. 52]. 

Перехід до казначейської системи виконання бюджетів дозволив 

унеможливити практично всі вищезгадані негативні явища. Тому основні 

завдання, поставлені перед керівництвом держави, а саме забезпечення 

ефективного виконання бюджетів усіх рівнів, були досягнені. 

Після введення казначейської системи виконання бюджетів відбулися 

зміни і у взаємовідносинах між учасниками бюджетного процесу. Усі фінансові 

ресурси одержувачів бюджетних коштів знаходилися у великій кількості 

комерційних банків при банківській системі, в той час, як при казначейській 

системі вони зосереджені в руках єдиного органу, який є відповідальним за їх 

збереження, а також забезпечує можливість контролю державою за прийнятими 
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до оплати з державного бюджету грошовими зобов’язаннями бюджетних 

установ. 

До запровадження казначейської системи, значна частина бюджетних 

коштів, що повинні були б використовуватися на поточні реальні видатки, 

насправді спрямовувалася на покриття боргових зобов’язань минулих періодів. 

Це було спричинене відсутністю повноцінного і перманентного фінансового 

контролю в процесі прийняття бюджетних зобов’язань. Іншими словами, 

бюджетні організації укладали договори, незважаючи на реальну наявність 

бюджетних коштів і на потенційні джерела фінансування даних видатків. З 

розвитком казначейської служби в Україні розпочалося ведення обліку 

зобов’язань з оплати видатків, що дало можливість здійснювати оцінку договорів 

щодо їхньої відповідності спроможності бюджету поточного періоду. У межах 

виділених лімітів бюджетних зобов’язань, розпорядники бюджетних коштів 

отримали можливість укладати договори на поставку товарів (виконання робіт, 

надання послуг), і при цьому розпорядники коштів вищих рівнів не мають права 

знижувати дані ліміти (при умові, що під них уже укладено договір). Таким 

чином, спостерігається важлива роль органів казначейської служби в 

забезпеченні додаткового контролю за підзвітними розпоряднику організаціями. 

Отже, на основі проведеного порівняльного аналізу окремих ознак та 

організації банківської та казначейської систем виконання бюджетів в Україні 

(табл. 1.2.) можна узагальнити основні переваги останньої (рис.1.1.). 

Також варто детальніше зупинитися на ролі Казначейства України у 

фінансовій системі країни, оскільки «якщо через функції проявляється суспільне 

призначення економічної категорії, то роль економічної категорії є вираженою в 

результатах її практичного застосування» [148, с. 23]. 

Нині роль Державної казначейської служби України суттєво підвищується. 

Пріоритетом діяльності даних органів є удосконалення методів фінансового 

контролю і попередження неефективного та нецільового використання видатків 

бюджетів усіх рівнів. 
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Рис. 1.1. Переваги застосування казначейської системи обслуговування бюджетів 

 

Щодо основних завдань казначейства, то у Бюджетному кодексі України 

зазначено такі: 

— внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів; 

— реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів [14].  

При цьому, обслуговування бюджетів органами Казначейства України 

передбачає: 

— використання різноманітних інструментів для забезпечення чіткої 

регламентації процесів виконання бюджетів; 

— забезпечення якісного фінансового контролю за усіма грошовими 

потоками (як за доходами, так і за видатками бюджетів); 

— повноцінне відображення усіх проведених операцій у відповідних 

реєстрах; 

— забезпечення ліквідності єдиного казначейського рахунку за 

допомогою інструментів оперативного управління бюджетними коштами (в тому 

числі розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на фінансовому ринку). 
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Крім того, органи казначейської служби відіграють важливу роль в 

управлінні бюджетними коштами, оскільки вони є основним джерелом 

оперативної і достовірної інформації щодо стану державних фінансів. Також 

велике значення ДКСУ має в надзвичайно актуальних на сьогоднішній день 

процесах бюджетної децентралізації, оскільки вона бере безпосередню участь в 

розмежуванні доходів між різними рівнями бюджетної системи у відповідності 

до чинного законодавства. 

Процес акумуляції коштів до державного бюджету також здійснюється за 

участю органів казначейства. Ними здійснюється облік усіх доходів бюджетів, а 

також надається інформація щодо їх обсягів, що дає можливість оперативно 

реагувати на потреби в грошових коштах в регіонах і своєчасно спрямовувати 

відповідне фінансування в необхідному обсязі. 

Надзвичайно важливими є питання деталізації обліку окремих стадій 

бюджетного процесу, що забезпечує більш повну реалізацію принципів, 

закладених у Бюджетному кодексі України, а також дозволяє максимально  

нівелювати невідповідності реального стану державних фінансів попереднім 

прогнозам, що неминуче виникають в умовах невизначеності економічної 

ситуації. Казначейство України бере безпосередню участь в даних процесах. 

Згідно норм чинного законодавства касове виконання бюджету треба 

розуміти як сукупність технологічних процедур акумулювання грошових коштів 

та їх розподілу відповідно до нормативів і бюджетних призначень, а також 

касового супроводу грошових потоків бюджетних коштів до розпорядників (чи 

безпосередньо до одержувачів) бюджетних коштів. Зарахування податкових та 

інших надходжень на відповідні рахунки обліку виконання бюджетів усіх рівнів 

(у тому числі міжбюджетні розрахунки), ведення обліку, складання звітності 

щодо виконання бюджетів та інші функції свідчать про важливу роль ДКСУ в 

цих процесах. 
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У спрощеному вигляді схему організації казначейського обслуговування 

бюджетів в Україні можна зобразити так (рис.1.2.): 

 

Рис.1.2. Організація казначейського обслуговування бюджетів в Україні 

Джерело: складено автором 

 

Очевидно, що одним із найважливіших факторів, що визначає стан 

державних фінансів є якість управління процесом обслуговування державного 

бюджету. 

Як зазначав відомий американський економіст і політик Д. Вілсон 

«основна відмінність між більш і менш успішними бюрократичними 

структурами пов'язана не стільки з фінансами, які обслуговує населення, чи 

правовими механізмами, скільки з системами організації». 

Управління виконанням бюджету є довгим і складним процесом 

формування і прийняття рішень. В контексті змін, що внесені до Бюджетного 
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Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів 

- грошові потоки 

- створення та рух платіжних доручень 

- інформаційні потоки про динаміку коштів на рахунках 
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кодексу України у 2010 році, розробляються середньострокові прогнози та 

плани, тому дуже важливим стає адекватний аналіз кон’юнктури ринків і 

фінансового стану суб’єктів господарювання приватної форми власності, з тим, 

щоб точніше розраховувати потенційні податкові платежі. Чіткого обчислення 

вимагають також потреби соціально незахищених верств населення, і особливо 

актуальні останнім часом потреби оборони держави та інші. Не слід забувати і 

про невід’ємні процедури бюджетного процесу – міжбюджетні відносини, які 

також потребують детального розрахунку, обчислення вартості та лімітів 

державних закупівель, формування фінансової звітності про виконання бюджетів 

всіх рівнів. 

Кожен з учасників цих процесів повинен приймати лише узгоджені 

рішення, оскільки бюджетна сфера є фактично багаторівневою системою. 

Суттєві порушення і «збій» на будь-якому з етапів бюджетної системи призведе 

до неможливості досягнення поставлених цілей соціально-економічної політики 

держави. Тому кожен учасник бюджетного процесу зобов’язаний фахово 

виконувати власні функції, а також враховувати вплив своїх дій на якість 

виконання функцій іншими учасниками. У процес виконання бюджетів залучено 

цілу низку установ та фахівців, які змушені здійснювати узгоджені операції на 

кожному етапі бюджетного процесу. 

Органи казначейської служби виділилися із фінансових органів, при цьому 

останні не перестали існувати. Більше того, вони виконують важливу роль в 

бюджетному процесі. Відокремлення ДКСУ не надало їй активних повноважень 

щодо регулювання процесу виконання бюджету. При цьому, така реформа 

сприяла суттєвому збільшенню персоналу державних фінансових служб, 

зростанню витрат коштів бюджету на матеріальне забезпечення, технічне 

обслуговування тощо. Основними напрямами реформування були: 

запровадження програмно-цільового методу виконання державного бюджету (на 

сьогоднішній день ведеться робота щодо повноцінного запровадження 

програмно-цільового методу і в місцевих бюджетах), середньострокове 

планування, класифікація видатків бюджету за програмним принципом. 
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Впровадження даних ідей планувалося забезпечити реформованою 

системою обліку та звітності виконання бюджетів, що дало б змогу здійснювати 

контроль не лише за процесом фінансування видатків, але і за результатами 

виконання програм як по закінченню кожного бюджетного періоду, так і в 

цілому по завершенні програми. Як демонструють проведені дослідження, 

найбільш проблемним стало впровадження програмно-цільового методу. При 

цьому, певні фахівці та дослідники вбачають зростання активності ролі 

казначейської служби якраз із переходом до програмно-цільового методу. 

Впровадження програмно-цільового методу безумовно має більше переваг, 

ніж недоліків, тому його можна вважати черговим етапом розвитку системи 

бюджетних правовідносин в Україні. Проте, при цьому дуже часто почали 

вживатися поняття, не властиві сектору державних фінансів. До прикладу, термін 

«бюджетування» означає сукупність методів прогнозування, планування, 

аналізу, обліку та контролю суб’єктів господарювання приватної форми 

власності, де результати ведення діяльності відображені у низці бюджетів, що 

різняться за показниками, які вони містять, і за метою їх формування. Зведений 

бюджет великого підприємства містить велику кількість менших бюджетів 

(податковий, матеріальний, інвестиційний, поточний, бюджет надходжень тощо). 

Дані бюджети формують в окремих структурних підрозділах підприємства (як за 

функціональним поділом, так і за адміністративно-територіальною ознакою). 

Відтак, не зовсім чіткою залишається потреба у використанні цього терміну у 

сфері державних фінансів, де конкретно прописані на законодавчому рівні етапи 

бюджетного процесу і процедури, які туди входять. Звичайно, що інше питання у 

якості результатів виконання цих процедур, яка залежить від рівня свідомості 

чиновників-виконавців, а також у порушенні балансу в співвідношенні прав та 

відповідальності. Наприклад, згідно закону органи казначейської служби повинні 

були стати повноцінним учасником регулювання бюджетних правовідносин, 

проте на сьогодні це здебілшого «державний касир», що виконує величезну 

облікову роботу технічного характеру, а інші функції, визначені законодавством, 

не є основними. При цьому, часто можна почути звинувачення казначейських 
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органів у нефінансуванні (неоплаті) видатків установ (у прийнятті винятково 

органами ДКСУ такого рішення), і заклики до притягнення до відповідальності 

відповідних посадових осіб, у той час як втручатися в регулювання низки 

процесів виконання бюджету казначейство не має ні права, ні повноважень. 

Причиною ж такого нездійснення оплат видатків найчастіше є недостатнє 

наповнення Єдиного казначейського рахунку, за рахунок якого здійснюються 

видатки, а відтак низький рівень його ліквідності. 

Таким чином, складно сформулювати одночасно правильне, чітке, коротке, 

але повне визначення такого складного та багатофункціонального процесу 

казначейського обслуговування бюджетів. Але важливо розуміти, що даний 

процес базується на системності і повинен відповідати принципам балансу 

доходів та видатків бюджету, і при цьому максимально всеохоплююче 

забезпечувати соціально-економічні потреби населення. 

Враховуючи уже наявні дослідження низки вчених щодо сутності 

визначення «казначейського обслуговування бюджетів», спробуємо сформувати 

власне бачення цього процесу. Дані формулювання можуть бути використані в 

подальших дослідженнях і вирішенні методологічних проблем тлумачення 

відповідних визначень. Обслуговування бюджетів, як етап бюджетного процесу, 

означає сукупність адміністративних процедур, взаємоузгоджених як між собою 

так і з іншими процедурами управління державними фінансами. Сутність 

вказаних процедур полягає у реєстрації та обліку бюджетних операцій, 

прогнозуванні усіх видів надходжень, плануванні вхідних та вихідних грошових 

потоків бюджету, міжбюджетному перерозподілі, обслуговуванні державного 

боргу, здійсненні операцій бюджетних кредитів, формуванні відповідних 

звітностей, а також проведенні фінансового контролю.  

Організаційна структура органів казначейської служби постійно зазнає 

впливу різноманітних зовнішніх та внутрішніх чинників, тому дослідження її 

стану та визначення її відповідності максимально можливій ефективності 

фінансового менеджменту і потребам держави є необхідним. Висновки, отримані 

в результаті таких досліджень, як правило дають підстави розробляти нові 
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стратегії, а отже виникає об’єктивна необхідність вдосконалення тактики 

розвитку організації роботи казначейських органів. 

Узагальнено дати визначення поняттю «казначейське обслуговування 

бюджету» можна так – управління касово-розрахунковими бюджетними 

грошовими потоками, які формують фінансовий фонд держави. 

Таким чином, можна зробити висновок, що поняття «касове виконання 

бюджету» не є рівносильним поняттю «обслуговування бюджету» – перше є 

частиною останнього. Обслуговування бюджету включає низку операцій, які не 

характерні «касовому виконанню бюджету» – управління бюджетними коштами, 

прогнозування та планування грошових потоків, здійснення різностороннього 

фінансового контролю та деякі інші. 

Система органів казначейської служби є інститутом управління грошовими 

потоками бюджетних коштів на загальнодержавному рівні. Формування певної 

організаційної структури ДКСУ, при функціонуванні вже існуючого органу 

управління державними фінансами – Міністерства фінансів України, мало вагомі 

підстави. Проте, практика функціонування казначейських органів демонструє 

їхню в деякій мірі пасивну роль в процесі виконання бюджету без права 

суттєвого самостійного впливу на ключові управлінські рішення. 

Також варто відзначити, що існує ряд публікацій (у тому числі працівників 

органів казначейства), у яких відстоюється позиція, що ДКСУ повинна стати 

кредитною організацією і повністю взяти на себе процес виконання бюджету без 

залучення комерційних банків (на сьогоднішній день в комерційних банках 

залишилось розрахунково-касове обслуговування Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності (в частині інших відшкодувань) 

та видаткова частина Пенсійного фонду України). Лише в такому разі 

казначейство буде повноправним учасником бюджетного процесу в якості 

касового центру виконання бюджету. 
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1.2. Ризики казначейського обслуговування бюджетів та чинники, що 

впливають на його ефективність 

  

У сучасних складних економічних умовах казначейське обслуговування 

бюджетів зазнає суттєвих впливів, а відтак великого значення набуває 

дослідження ризиків. 

У науковій літературі питання, присвячені проблемам існування ризиків у 

системі казначейського обслуговування бюджетів, є практично недослідженими. 

Саме поняття «казначейський ризик» розглядається лише в дослідженнях І. В. 

Петліна [118, с.48] з посиланням на відповідний Наказ Державного казначейства 

України: «Казначейські ризики – це ймовірності настання подій, які негативно 

впливатимуть на здатність Державного казначейства, його структурних 

підрозділів та працівників виконувати відповідні функції, процеси, операції, або 

матимуть негативні фінансово-господарські, юридичні та/або інші наслідки» 

[130]. 

В контексті даного дисертаційного дослідження встановлено, що ризики, 

які виникають у процесі 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 факторами, 

що впливають на функціонування казначейської системи та її результати. 

Відповідно, казначейські ризики можна розрізняти зовнішні та внутрішні (прямі, 

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

Причинами зовнішніх ризиків є: 

— стан економіки, при якому відбувається раптове непланове скорочення 

доходів бюджету 

— форс-мажор, в результаті якого порушуються налагоджені фінансові та 

інформаційні зв’язки (наприклад, ситуація в Криму та на Донбасі у 2014 році). 

Дані ризики носять глобальний характер відносно економічної системи 

держави, тому їхній вплив на ефективність казначейського обслуговування 
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бюджетів є небезпосереднім і може оцінюватись через додатковий показник – 

стійкість до зовнішніх впливів. 

Внутрішні ризики, як уже зазначалось, можна поділяти на прямі, непрямі 

та місцеві або локальні. 

Перші з них є безпосередньо фінансовими ризиками і означають певну 

ймовірність: 

— неотримання у повному обсязі запланованих бюджетних надходжень; 

— недоведення бюджетних призначень до одержувачів бюджетних коштів 

розпорядниками бюджетних коштів; 

— нецільового використання бюджетних коштів одержувачами 

бюджетних коштів; 

— помилками при складанні кошторисів, а відтак і при їх виконанні. 

Наступна група ризиків – непрямі – означають потребу у забезпеченні 

додатковими фінансовими ресурсами у зв’язку із: 

— зростання боргу державних підприємств (в т.ч. зростання необхідної 

суми обслуговування попередніх боргів), внаслідок нецільового використання 

коштів; 

— зростання вартості фінансування касових розривів внаслідок зміни 

відсоткових ставок на ринку кредитів; 

— валютні ризики (різка зміна курсу іноземних валют, що спричиняє 

необхідність в збільшенні фінансування окремих програм). 

Крім того, казначейські ризики можуть мати суто місцевий характер, що 

має низку причин і пов’язані в основному із порушеннями інформаційних 

потоків: 

— невчасне надання інформації одержувачам бюджетних коштів; 

— невчасне надання інформації головним розпорядникам бюджетних 

коштів; 

— помилки, виявлені під час перевірки державних установ органами 

казначейства; 

— технічні помилки при оформленні платіжних доручень; 
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— технічні несправності в процесі передачі інформації між учасниками 

бюджетного процесу; 

— статистичні відхилення. 

Узагальнена класифікація казначейських ризиків наведена в табл. 1.3. 

 

Таблиця 1.3. 

Узагальнена класифікація казначейських ризиків 
          Глобальні 

               ризики 

 

Внутрішні  

ризики 

Форс-мажор 
Стан 

економіки 
Стан платіжної системи 

Прямі 

неотримання 

запланованих 

надходжень  

— не доведення бюджетних призначень до 

розпорядників бюджетних коштів; 

— нецільове використання бюджетних коштів; 

— помилками при складанні кошторисів, а відтак 

і при їх виконанні 

Непрямі 

зростання кредиторської 

заборгованості бюджетних установ та 

державних підприємств 

зростання вартості фінансування 

касових розривів внаслідок 

зміни відсоткових ставок на 

рикну кредитів 

Місцеві або 

локальні 

Локальні форс-

мажорні обставини 

(напр., 

недоотримання 

запланованих 

надходжень через 

військові дії на 

Донбасі) 

невчасне 

надання 

інформації 

головним 

розпорядникам 

бюджетних 

коштів 

— помилки, виявлені під час 

перевірки документів державних 

установ органами казначейства; 

— технічні помилки при 

оформленні платіжних 

доручень; 

— технічні несправності в 

процесі передачі інформації між 

учасниками бюджетного 

процесу; 

статистичними відхиленнями 

Джерело: розроблено автором 

 

Внаслідок настання певних несприятливих подій фінансові втрати можуть 

мати одноразовий або постійний характер. Тому вірогідність їх настання також 

слід враховувати при оцінці ефективності казначейського обслуговування 

бюджетів. 

Методика оцінки казначейських ризиків включає насамперед експертні 

методи оцінки ймовірності настання несприятливих подій і їх наслідків. При 

цьому, для оцінки внутрішніх ризиків використання лише статистичного аналізу 

є малоефективним, тому тут необхідне створення окремої системи моніторингу 
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стану витрат фінансових ресурсів і на підставі цього – певних коефіцієнтів, що 

дозволять врахувати можливості фінансових втрат. 

Зважаючи на велику кількість ризиків, розглянутих у дослідженні, 

очевидною є потреба в налагоджені системи управління ними. Згідно 

визначення, наведеного в чинних нормативних актах, «управління ризиками – 

діяльність, пов'язана із ідентифікацією, аналізом ризиків та прийняттям рішень, 

які мінімізують негативні наслідки настання ризикових подій, метою якої є 

найбільш раннє виявлення можливих недоліків, порушень, неефективного 

використання ресурсів під час виконання Державним казначейством 

адміністративної, фінансово-господарської, технологічної роботи» [133]. Відтак, 

розроблена модель управління ризиками казначейського виконання бюджетів, 

яка включає виявлення ризиків казначейської системи, ідентифікацію, оцінку (за 

якісним і кількісним аспектами), аналіз, прийняття рішення щодо формування 

системи управління ризиками, вибір методів управління та оцінку ефективності 

системи управління [118, c.53] 

З огляду на те, що система казначейського обслуговування бюджетів 

складається із цілої низки окремих елементів, які виконують різні функції, крім 

ризиків, існують ще багато зовнішніх та внутрішніх чинників, які вливають на 

неї. Тому їхнє дослідження, виокремлення, систематизація та оцінка впливу на 

функціонування казначейської системи та її складових має надзвичайно велике 

значення і необхідне для: 

— виявлення «слабких місць», через які темпи розвитку та вдосконалення 

процесу виконання бюджетів є недостатньо високими; 

— ефективного вибору шляхів вдосконалення системи казначейського 

обслуговування бюджетів всіх рівнів. 

Дослідження вже існуючих наукових праць щодо даного питання показали, 

що проблема є недостатньо розробленою. При цьому, в економічній літературі 

можна зустріти окремі наукові підходи до групування чинників, що впливають 

на ефективність управління в сфері державного казначейства (рис.1.3). 
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Рис.1.3. Чинники ефективності казначейського обслуговування бюджетів 

Джерело: складено автором на підставі [6] 

 

В процесі дослідження якості управління в казначейській системі дані 

чинники є дуже важливими. Разом з тим, аналізуючи функціонування даної 

системи в цілому, потрібно враховувати й інші фактори, оскільки казначейська 

система складається не лише з інформаційних компонентів, але й з тих, що 

торкаються грошових потоків. 

Тому логічним видається поділ даних чинників на дві групи – чинники 

прямої дії та чинники непрямої дії. У той же час, з врахуванням багаторівневості 

казначейської системи, на кожен окремий елемент може впливати окремий набір 

чинників, який і визначає кінцевий вплив на функціонування казначейської 

системи в цілому. 
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Стосовно казначейської системи чинники непрямої дії – це чинники, що є 

узагальненими для державних фінансів. Вони впливають на загальні принципи 

формування державних фінансових відносин. До них відносять: 

— функції держави, частка ВВП, яка перерозподіляється через бюджети 

країни, роль держави в економічних процесах; 

— стан суб’єктів господарювання державної форми власності і їх внесок у 

наповнення бюджету країни; 

— рівень децентралізації бюджетного процесу, стан та значення 

міжбюджетних відносин; 

— роль та функціональне призначення органів казначейської служби в 

бюджетному процесі, рівень охоплення фінансових ресурсів держави 

казначейством; 

— рівень довіри між учасниками бюджетного процесу; 

— рівень транспарентності державних фінансових потоків, здатність 

населення контролювати їх, стан відповідальності за цільове та ефективне 

використання коштів в процесі перерозподілу ВВП через централізовані фонди 

фінансових ресурсів. 

Очевидно, дані чинники є певним чином взаємопов’язаними, оскільки 

впливають (прямо або дотично) на: 

— обсяг фінансових ресурсів, що проходять через систему казначейства; 

— транспарентність казначейських операцій; 

— участь суб’єктів ринкових відносин (комерційних банків, бірж та ін.) в 

процесах державних фінансових потоків. 

Чинники непрямої дії відображені в табл. 1.4. 

Прямі чинники – це сукупність чинників, які мають безпосередній вплив 

на казначейську систему, яка, в свою чергу, може реагувати на деякі з них, а 

також певним чином ними керувати. Їх поділяють на зовнішні та внутрішні. До 

зовнішніх чинників належать такі прямі чинники, які впливають на систему 

казначейства, але вона ними керувати не може. 
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Таблиця 1.4. 

Чинники непрямої дії на ефективність казначейського управління  

Фактор непрямої дії 
Виявлення фактору у сфері 

державних фінансів 

Вплив на 

функціонування ка-

значейської системи 

Функції держави, частка ВВП, 

яка перерозподіляється через 

бюджети країни, роль держави 

в економіці 

Структура функцій держави, що 

потребують фінансування 

Обсяги коштів, що 

акумулюються та витрачаються 

Розрахунок фінансової 

потреби в ресурсах для 

забезпечення нормального 

функціонування держави, 

пошук джерел їх 

акумуляції 

Стан суб’єктів господарювання 

державної форми власності і їх 

внесок у наповнення бюджету 

країни 

Обсяги грошових потоків, 

спрямованих на фінансування 

суб’єктів господарювання 

державної форми власності. 

 

Казначейські операції з 

обслуговування грошових 

потоків суб’єктів 

господарювання державної 

форми власності 

Рівень децентралізації 

бюджетного процесу, стан та 

значення міжбюджетних 

відносин 

Обсяг фінансових ресурсів, що 

підлягають перерозподілу через 

державний бюджет, рівень 

залежності регіонів від 

центрального управління 

Казначейські операції 

перерозподілу фінансових 

ресурсів та забезпечення 

міжбюджетних відносин 

Роль та функціональне 

призначення органів 

казначейської служби в 

бюджетному процесі 

Рівень охоплення фінансових 

ресурсів держави казначейством 

Кількість і впливовість 

фінансових операцій, що 

проводяться органами 

казначейської служби 

Характер взаємовідносин 

держави і підприємницьких 

структур, держави і 

комерційних банків 

Обсяги фінансових ресурсів 

держави, спрямованих у вигляді 

пільг, дотацій чи інших допомог 

недержавному сектору 

економіки 

Казначейські операції 

щодо контролю за рухом 

вказаних фінансових 

ресурсів 

Характер взаємовідносин 

держави та суспільства 

(профспілок, населення) 

Обсяги фінансових ресурсів 

держави, спрямованих на  

соціальні цілі   

Казначейські операції 

щодо контролю за рухом 

вказаних фінансових 

ресурсів 

Рівень транспарентності 

державних фінансових потоків 

Прозорість державного бюджету 

здатність населення 

контролювати його, стан 

відповідальності за цільове та 

ефективне використання коштів 

в процесі перерозподілу ВВП 

через централізовані фонди 

фінансових ресурсів. 

Забезпечення 

відповідальності органів 

управління державними 

фінансовими потоками 

 

Джерело: розроблено автором 

 

Відповідно внутрішні чинники – це такі чинники, на які може бути 

здійснено вплив органами казначейської служби. 

До зовнішніх прямих чинників можна віднести: 
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— стан економіки в цілому 

— стан платіжної системи 

— стан фінансової дисципліни 

— законодавче забезпечення виконання бюджетів 

— реалістичність і обґрунтованість планування бюджету 

— структура органів казначейської служби і їх повноваження як учасника 

бюджетного процесу. 

До внутрішніх прямих чинників належать: 

— рівень професійної підготовки та фаховість працівників казначейської 

служби; 

— рівень професійної підготовки та фаховість працівників бюджетних 

установ та організацій; 

— чіткість та однозначність усіх казначейських операцій; 

— стан взаємовідносин між учасниками виконання бюджету. 

Відмінністю зовнішніх чинників від внутрішніх є те, що перші за своєю 

сутністю є фактично факторами середовища казначейської системи і є 

сукупністю взаємопов’язаних чинників, вплив яких може мати різну силу і 

проявлятися з певною ймовірністю в різний час. Розглянемо детальніше основні 

з них. 

Стан економіки в цілому є одним із найважливіших чинників 

функціонування казначейської системи виконання бюджетів. Його складовими є: 

основні принципи бюджетного процесу, тип та інструменти грошово-кредитної 

політики, які використовуються органами державної влади, система 

оподаткування, наслідки економічних та політичних реформ, що торкаються 

системи державних фінансів, якість та повнота акумулювання податків та зборів, 

рівень інфляції, обсяги надходжень від суб’єктів господарювання державної 

форми власності, рівень бюджетної децентралізації, стан забезпечення 

фінансовими ресурсами усіх бюджетних установ та організацій. Більше того, 

вплив зазначених чинників на казначейську систему може мати різний вектор. 

До прикладу, рівень інфляції збільшує абсолютну суму надходжень до бюджету з 
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одного боку, але з іншого – може стати причиною неплатоспроможності 

потенційних та вже існуючих платників податків.  

Стан платіжної системи. До платіжної системи, за допомогою якої 

здійснюється рух державних фінансів входять: Національний банк України, як 

банк Кабінету Міністрів, комерційні банки, що уповноважені брати участь в 

обслуговуванні одержувачів бюджетних коштів, комерційні банки, 

використовуючи які платники податків та інших обов’язкових платежів 

здійснюють перерахунок коштів до бюджетів [60, с.195]. Суттєве значення серед 

них має НБУ, учасником Системи електронних платежів якого є Державна 

казначейська служба і через відділи обслуговування операційного дня якого 

відбуваються основні процедури виконання бюджетів. В частині формування 

дохідної частини бюджету важливим є ефективне та безперебійне 

функціонування усієї банківської системи країни, тому її стан є також чинником 

функціонування казначейської системи. 

Даний чинник тісно переплітається з попереднім. Так, специфічний стан 

економіки, що має місце при економічному зростанні, проявляється в збільшенні 

кількості числа суб’єктів підприємницької діяльності, а відтак і економічних 

зв’язків, що спричиняє відповідне збільшення кількості взаєморозрахунків та 

перетік фінансових ресурсів з тіньового сектора в офіційну платіжну систему 

держави. Під час фінансової кризи відбуваються протилежні процеси, що 

створює певні складнощі платіжній системі та діяльності комерційних банків, 

знижує їх ліквідність і надійність. Крім того, рівень грошової маси в платіжній 

системі впливає на строки переведення грошових коштів між кінцевими 

суб’єктами, що в свою чергу має вплив на кредиторську заборгованість бюджету, 

повноту, вартість і своєчасність обслуговування тимчасових касових розривів, 

рівень довіри до казначейства та рівень соціальної напруги. 

Нормативно-правове забезпечення регулювання платіжних інструментів і 

міжбанківських розрахунків сприяє законності та дисциплінованості їх 

учасників, що також збільшує ефективність виконання бюджетів. Внутрішня 

стабільність платіжної системи забезпечується співпрацею комерційних банків з 
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метою недопущення системного обвалу за принципом «доміно», що потягнуло 

би за собою і суттєві збої процесу виконання бюджетів. Дотримання усіх правил 

і законів платіжної системи, наявність різноманітних інструментів та методів 

проведення платежів сприяють також і стійкості платіжної системи. 

Стан фінансової дисципліни проявляється в рівні «тінізації економіки». 

Наявність суб’єктів з особливим фінансовим статусом, кількість винятків у 

фінансовій практиці та їх обґрунтованість, методи, що використовуються для 

припинення і попередження бюджетних правопорушень, а також принципи, на 

яких базуються бюджетні правовідносини суттєво впливають на стан фінансової 

дисципліни. Рівень виконання дохідної частини бюджетів та ефективність 

фінансування видатків залежить від того, яким чином і наскільки успішно 

вирішуються дані проблеми. 

Реалістичність і обґрунтованість планування бюджету. Розробка проекту 

бюджету є складним процесом, особливо в умовах економіки, яка є суттєво 

залежною від кон’юнктури зовнішніх ринків, і нестабільної внутрішньої ситуації. 

Процес формування прогнозів надходжень до бюджету, а також цілого ряду 

показників, від яких вони залежать (валютний курс, рівень інфляції, ціни та 

стабільність в енергетичному секторі) в умовах перманентної політичної та 

економічної нестабільності супроводжується великими труднощами і є значною 

мірою ймовірнісним. Відтак, відповідність бюджетних процесів кон’юнктурі 

економіки має значний вплив на казначейське обслуговування бюджетів та його 

здатність пришвидшувати темпи розвитку системи державних фінансів. 

Законодавче забезпечення виконання бюджетів означає наявність чітко 

встановлених прав та обов’язків усіх учасників бюджетного процесу. 

Структура органів казначейської служби і їх повноваження як учасника 

бюджетного процесу. Даний чинник проявляється в практиці виконання 

бюджетів, що склалася в процесі розвитку органів казначейської служби та 

відповідних процедур. Окрім правового аспекту, повноваження органів 

казначейства обмежуються їхніми економічними можливостями, що в умовах 

загострення складної економічної ситуації відіграє важливу роль і проявляється в 
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неможливості повноцінної (повної та своєчасної) оплати видатків. Це, в свою 

чергу, викликає миттєвий резонанс в суспільстві (приклади таких ситуацій мали 

місце в Україні в 2013 році). Крім того, внаслідок настання певних форс-

мажорних обставин виникає потреба в зміні обсягів фінансування окремих 

статей бюджету, використання резервних фондів, а такого роду повноваження 

дозволяють підвищити ефективність вирішення відповідних проблем.  

Іншим чинником, що значно впливає на ефективність процесу 

казначейського обслуговування бюджету, його рівень технологій, надійність, 

швидкість і економність здійснення казначейських функцій, є обсяги та основні 

засади фінансування самих органів Державної казначейської служби. 

Склад системи казначейства відображає структурні та організаційні 

взаємозв’язки, що в ній склалися. Ступінь охоплення державних фінансових 

ресурсів органами казначейства впливає на обсяги роботи управлінь та відділів 

органів ДКСУ, на кількість інформаційних зв’язків та фінансових транзакцій, що 

відбуваються в системі казначейства. У той же час, важливим моментом є те, що 

самі органи державного казначейства не можуть самостійно змінювати саму 

структуру казначейської системи  (табл.1.5).  

Очевидно, що на казначейську систему обслуговування бюджетів кожен 

чинник впливає по-різному. Сильніше впливають такі чинники як стан економіки 

в цілому та стан платіжної системи. Дещо слабший вплив мають стан фінансової 

дисципліни та структура органів казначейської служби. Причиною цього є те, що 

перші можуть зазнавати впливу форс-мажорних ситуацій. 
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Таблиця 1.5. 

Чинники прямої дії на ефективність казначейського управління  

Чинник Форми прояву чинника 

Ступінь і характер впливу 

на функціонування 

казначейської системи 

1 2 3 

Реалістичність і 

обґрунтованість 

планування 

бюджету 

 

розробка проекту бюджету є складним 

процесом, особливо в умовах економіки, яка 

є суттєво залежною від кон’юнктури 

зовнішніх ринків, і нестабільної внутрішньої 

ситуації 

відповідність бюджетних 

процесів кон’юнктурі 

економіки має значний 

вплив на казначейське 

обслуговування бюджетів 

та його здатність 

пришвидшувати темпи 

розвитку системи 

державних фінансів 

Стан економіки в 

цілому 

 

складові: основні принципи бюджетного 

процесу, тип та інструменти грошово-

кредитної політики, які використовуються 

органами державної влади, система 

оподаткування, наслідки економічних та 

політичних реформ, що торкаються системи 

державних фінансів, якість та повнота 

акумулювання податків та зборів, рівень 

інфляції, обсяги надходжень від суб’єктів 

господарювання державної форми власності, 

рівень бюджетної децентралізації, стан 

забезпечення фінансовими ресурсами усіх 

бюджетних установ та організацій 

вплив зазначених чинників 

на казначейську систему 

може мати різний вектор 

Стан платіжної 

системи 

компоненти: Національний банк України, як 

банк Кабінету Міністрів, комерційні банки, 

що уповноважені брати участь в 

обслуговуванні одержувачів бюджетних 

коштів, комерційні банки, використовуючи 

які, платники податків та інших 

обов’язкових платежів здійснюють 

перерахунок коштів до бюджетів 

В частині формування 

дохідної частини бюджету 

важливим є ефективне та 

безперебійне 

функціонування усієї 

банківської системи країни, 

тому її стан є також 

чинником функціонування 

казначейської системи 

Стан фінансової 

дисципліни 

 

наявність суб’єктів з особливим фінансовим 

статусом, кількість винятків у фінансовій 

практиці та їх обґрунтованість, методи, що 

використовуються для припинення та 

попередження бюджетних правопорушень, а 

також принципи, на яких базуються 

бюджетні правовідносини суттєво 

впливають на стан фінансової дисципліни 

Рівень виконання дохідної 

частини бюджетів та 

ефективність фінансування 

видатків залежить від того, 

яким чином і наскільки 

успішно вирішуються дані 

проблеми 
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Продовження табл. 1.5 
1 2 3 

Законодавче 

забезпечення 

виконання 

бюджетів 

 

внутрішня стабільність платіжної системи 

забезпечується взаємопідтримкою 

комерційних банків з метою недопущення 

системного обвалу за принципом «доміно», 

що потягнуло би за собою і суттєві збої 

процесу виконання бюджетів. 

Дотримання усіх правил та 

законів платіжної системи, 

наявність різноманітних 

інструментів та методів 

проведення платежів 

сприяють також і стійкості 

платіжної системи 

Повноваження  

органів 

казначейства як 

учасника 

бюджетного 

процесу 

повноваження органів казначейства 

обмежуються їхніми економічними 

можливостями, що в умовах загострення 

складної економічної ситуації відіграє 

важливу роль і проявляється в неможливості 

повноцінного (повного та своєчасного) 

фінансування видатків. 

Рівень охоплення казна-

чейським обслуговуванням 

фінансових ресурсів, що 

акумулюються та 

перерозподіляються 

державою 

Принципи 

фінансування 

органів 

казначейства 

обсяг коштів, що виділяються на 

забезпечення функціонування і розвиток   

органів державного казначейства 

Рівень забезпеченості 

процесів розвитку 

технічного, технологічного, 

організаційного, 

нормативно-правового, 

методичного і кадрового по-

тенціалів казначейської 

системи 

Структура 

органів 

казначейської 

служби і 

проявляється в практиці виконання 

бюджетів, що склалася в процесі розвитку 

органів казначейської служби та відповідних 

процедур 

Ступінь охоплення 

державних фінансових 

ресурсів органами 

казначейства впливає на 

обсяги роботи управлінь та 

відділів ДКСУ, на кількість 

інформаційних зв’язків та 

фінансових транзакцій, що 

відбуваються в системі 

казначейства. Самі органи 

казначейства не можуть 

самостійно змінювати саму 

структуру казначейської 

системи. 

Джерело: складено автором 

 

Форс-мажорні ситуації (стихійні лиха чи інші непередбачувані події), які 

спричиняють порушення звичайного функціонування казначейської системи 

поділяють на: 

— природні (повені, урагани, снігопади) – створюють технічні перешкоди 

функціонуванню органів ДКСУ, порушують звичні інформаційні зв’язки між 

бюджетними установами та іншими учасниками бюджетного процесу; 
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— економічні (зміни в порядку проведення розрахунків, зміни в системі 

оподаткування, введення обмежень щодо міжнародних договорів, фінансові 

кризи) – спричиняють збої в акумулюванні податків, зборів та інших  

обов’язкових платежів, створюють труднощі у взаємовідносинах банків і 

клієнтів, спричинені загальною невизначеністю економічної ситуації; 

— політичні (військові конфлікти, анексія територій, закриття кордонів, 

тероризм) – спричиняють складнощі в доступі до цілих структурних підрозділів 

учасників бюджетного процесу, до їх людського, матеріального та економічного 

ресурсу, викликають потребу в перегляді процедури виконання бюджету на 

певних територіях, зміни меж економічних одиниць, внесення змін до мережі 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також зміни в дохідній та 

видатковій частинах бюджету. 

Сукупність чинників, що формуються на рівні органів казначейської 

служби, чи в процесі їхньої взаємодії з іншими учасниками бюджетного процесу 

і на які може бути здійснено вплив з метою забезпечення реалізації цілей та 

вирішення поставлених завдань відносять до внутрішніх чинників. 

До внутрішніх чинників належать: рівень напрацьованості казначейських 

операцій та процедур; стан взаємовідносин між окремими елементами всередині 

казначейської системи; стан технічного та матеріального забезпечення діяльності 

органів казначейства; рівень фаховості персоналу органів казначейства, 

мотивація їхньої ефективної роботи; інформаційна безпека казначейських 

операцій; кваліфікація персоналу бюджетних установ. 

Рівень напрацьованості казначейських операцій та процедур проявляється в 

досвіді роботи працівників органів ДКСУ, встановлених правилах 

функціонування, кількості «нових» завдань, сутністю програм, що фінансуються, 

в обсязі фінансових ресурсів, необхідних для здійснення методичної та 

аналітичної роботи, а також впровадженні інноваційних методів та інструментів 

реалізації казначейських функцій. 

Стан взаємовідносин між окремими елементами всередині казначейської 

системи проявляється в широті повноважень органів, що входять до даної 
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системи, стані внутрішньої керованості, механізмах реалізації внутрішньої 

взаємодії, наявністю чи відсутністю спільних мети, завдань, методів аналізу та 

оцінювання результатів, можливості взаємодії за допомогою встановленої 

технічної та програмної бази, а також рівні організації і контролю за виконанням 

бюджетів у відповідності до завдань і процедур, визначених чинним 

законодавством. 

Стан технічного та матеріального забезпечення діяльності органів 

казначейської служби передбачає наявність можливості комп’ютеризованого 

проведення всіх казначейських операцій в режимі реального часу, використання 

програмного забезпечення для повного охоплення обліку грошових потоків 

бюджетів, а також матеріальне забезпечення нормального функціонування 

державної служби. 

Рівень фаховості персоналу органів казначейства, мотивація їхньої 

ефективної роботи як внутрішній фактор включає три важливі аспекти: 

— організаційний; 

— матеріальний; 

— соціальний. 

Перший з них полягає у методах підбору персоналу, системі підвищення 

його кваліфікації та перевірки атестацією, у рівні відпрацьованості методики 

окремих процедур, наявності інформаційних періодичних видань.  Матеріальний 

аспект полягає в рівні заробітної плати, її абсолютному розмірі та у порівнянні з 

середніми заробітними платами у приватному секторі, наявністю додаткової 

матеріальної мотивації до якісної та ефективної роботи, стані пенсійного 

забезпечення колишніх працівників служби. Соціальний аспект проявляється в 

престижності роботи казначеєм в суспільстві, відсутності гучних скандалів, 

пов’язаних з діяльністю служби. 

Кваліфікація персоналу бюджетних установ як чинник відповідає тим же 

характеристикам, що і в попередньому абзаці щодо персоналу органів 

казначейської служби. 
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Казначейська система має специфічні особливості серед різних форм 

економічних систем і може бути віднесена до адміністративно-фінансових. В 

сучасних умовах ринкової економіки, і тим більше геополітичної нестабільності 

в регіоні, однією із найважливіших характеристик усіх форм економічних систем 

залишається безпека в усіх значеннях цього слова – як економічна, так і 

соціальна. Це проявляється в обов’язках органів казначейської служби 

забезпечувати цільовий характер, повноту і своєчасність фінансування видатків 

та обліку доходів в усіх регіонах країни. 

 Таким чином, подальше покращення функціонування казначейської 

системи має базуватись на:  

— визначенні особливостей казначейської системи, аналізі та класифікації 

чинників, що впливають на її функціонування;  

— визначенні чинників, що мають найбільший влив, і виявленні способів 

їх зміни у потрібному напрямку;  

— створенні технологій та розробці процедур, що підвищують 

ефективність функціонування казначейської системи і забезпечать позитивні 

зрушення у сфері державних фінансів у цілому. 

Зупинимося детальніше на понятті ефективності казначейського 

обслуговування бюджетів. Ефективність – чи не найголовніша характеристика 

результату існування будь-якої структури чи системи, не залежно від її суті – 

соціальної, економічної, технічної тощо. Основним завданням функціонування 

усіх структур є опрацювання і переробка певних матеріальних та/або 

нематеріальних ресурсів. Відтак, в економіці та фінансах саме поняття 

ефективності виражає причинно-наслідковий зв’язок між затратами залученими 

в процес та його результатами. 

В економічній науці має місце певна складність розуміння та 

характеристики різноманітних механізмів і необхідних їм ресурсів, що 

спричиняє неоднозначність категорії «ефективність» та існування низки підходів 

до його визначення і сутності. Можна виокремити кілька з них, що проявляється 

у різних класифікаціях ефективності (рис.1.4.) 
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Рис.1.4. Підходи до класифікації видів ефективності 

Джерело: складено автором 

 

При оцінці ефективності виробництва спільним у підходах є те, що 

економічну (а частіше навіть техніко-економічну) ефективність розглядають як 

первинну, а соціальну (соціально-економічну) – як головну, кінцеву. Поряд з 

цим, деякі науковці вважають не зовсім правильним розділяти ефективність на 

економічну та соціальну, оскільки в такому випадку порушується логіка 

причинно-наслідкових зв’язків: динаміка економічної ефективності досить 

суттєво впливає на соціальну сферу, яка, в свою чергу, базується на економічних 

умовах свого формування. 

Економічний підхід до оцінювання ефективності структур та/або систем є 

важливим у зв’язку з тим, що виявляється не лише кількість використаних 

ресурсів для отримання певного результату, але і якість їхнього використання. 

Тому економічну ефективність варто розглядати як ступінь використання 

певного потенціалу, а також як один із критеріїв оцінки відповідності методики 

та застосованих інструментів управління до поставлених цілей і завдань. 

Щодо казначейської системи виконання бюджетів, то можна виокремити 

три основні аспекти її діяльності: 

фінансовий – система органів казначейства забезпечує грошові потоки у 

відповідності із затвердженими бюджетом обсягами; 

соціальний – саме казначейська служба забезпечує перерозподіл усіх 

потоків грошових коштів задля реалізації соціальної функції держави; 

Підходи до класифікації видів ефективності 

І 

— економічна 

— соціальна 

ІІ 

— економічна 

— соціальна 

— політична  

ІІІ 

— економічна 

— соціальна 

— ергонометрична 
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політичний – функціонування органу, що забезпечує основні фінансові 

потоки держави, зазнає впливу політичних процесів, які відбуваються в державі. 

Тому важливо враховувати усі вище названі аспекти при формуванні 

економічної оцінки ефективності управління державними фінансами. 

Нестабільна політична та економічна ситуація в країні, низький рівень 

передбачення впливу зовнішніх факторів на економіку (наприклад, ціни на газ), 

тотальна нестача бюджетних коштів і низка інших чинників спричиняють великі 

труднощі ефективному процесу становлення казначейської системи, що 

забезпечує транспарентність державних грошових потоків. При цьому, саме 

цілісність є важливою ознакою казначейської системи, тому розгляд її 

ефективності має відбуватися в цілому, а не складатися з окремих елементів. 

Ефективність казначейської системи виконання бюджетів і проблеми 

оцінки та аналізу її ефективності є достатньо новими і мало вивченими. Окремі 

автори (наприклад, Пантелеев А.Ю. [111, с. 8]) розробляли власні підходи до 

оцінки ефективності управління казначейством, при цьому розраховували її як 

середньозважену величину ефективностей різних факторів, які в свою чергу 

визначалися як добуток оцінки значення фактора на його питому вагу впливу. 

На нашу думку, такий підхід є доволі неоднозначним, оскільки занадто 

суб’єктивним залишається т. зв. експертна оцінка впливу різних факторів – 

наприклад, значення «взаємовпливу різних суб’єктів управління» не може бути в 

понад чотири рази менш значуще, ніж правове забезпечення. 

Отже, в залежності від ролі і місця в казначейській системі та виконуваних 

функцій існують специфічні набори показників ефективності для кожного 

окремо взятого елемента. Перспективи дослідження полягають у визначенні 

кількісних показників ефективності обслуговування бюджетів для формування 

єдиного інтегрального показника, що зможе характеризуватися вимірюваністю, а 

відтак буде головною інформаційною базою для прийняття управлінських 

рішень щодо вдосконалення процесів казначейського обслуговування бюджетів в 

Україні. 
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1.3. Міжнародна практика організації казначейського обслуговування 

бюджетів і можливості її використання в Україні 

 

Наявність великої кількості різних моделей управління бюджетними 

коштами та розподілу повноважень між органами влади щодо виконання та 

контролю за виконанням бюджетів усіх рівнів суттєво ускладнює процес оцінки 

ефективності управління державними фінансами, місця казначейської служби у 

цьому процесі, а також виявлення потенційних шляхів підвищення ефективності 

управління бюджетними коштами. Тому доцільно розглянути низку 

основоположних елементів систем виконання та контролю за виконанням 

бюджетів у інших державах, що дозволить виявити основні умови 

функціонування даних систем. 

Проведені дослідження підтверджують велике значення спеціальних 

органів виконання бюджету і фінансового контролю. Актуальним трендом на 

даному етапі є конкретно окреслений розподіл повноважень між органами 

державної влади. Відтак, немає сумнівів щодо необхідності функціонування 

спеціального органу державної влади, який відповідальний за виконання 

бюджетів усіх рівнів (наприклад, казначейства). Слід зазначити, що даний 

висновок підтверджується критерієм ефективності – забезпечення мінімізації 

витрат у процесі мобілізації бюджетних коштів та організації їх використання. 

Оцінку та аналіз управління бюджетними коштами та місце казначейської 

служби у цих процесах необхідно здійснювати за такими етапами (рис.1.5). 

Відштовхуючись від цього, аналіз розпочнемо з розгляду місця і функцій 

казначейства або іншого найвищого центрального органу, відповідального за 

виконання бюджетів, а також за фінансовий контроль. У переважній більшості 

країн (у тому числі і в Україні) таким органом є Міністерство фінансів (у деяких 

державах воно має назву «Казначейство»). 
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Рис.1.5. Етапи аналізу та оцінки управління бюджетними коштами зарубіжних 

країн  

Джерело: складено автором 

 

У Сполучених Штатах Америки головним органом управління державними 

фінансами є, насамперед, Міністерство фінансів (Казначейство). До його функцій 

належить представництво уряду, розробка фінансової (у тому числі податкової) 

політики, проведення емісії грошей, розробка і реалізація політики внутрішніх 

позик і управління державним боргом, контроль за виконанням законодавства, 

що торкається фінансової системи країни, акумуляція доходів бюджетів, а також 

політика у сфері грошового обігу. Іншим важливим відомством управління 

державними фінансами є Адміністративно-бюджетне управління при 

Президентові. До його завдань належить формування видаткової частини 

федерального бюджету, розробка фінансово-бюджетних програм і організація 

оперативного контролю в процесі управління бюджетом. Дане відомство є 

провідним органом виконавчої влади США. 

На етапі виконання бюджету основні управлінські повноваження у США 

Етапи аналізу та оцінки управління бюджетними коштами 

зарубіжних країн 

Місце і функції казначейства при управлінні бюджетними коштами 

Роль казначейства на етапі планування бюджету 

Виконання і коригування бюджету 

Урядові запозичення і кредитування 

Бухгалтерський облік, звітність та аудит бюджетних коштів 

Сучасні напрямки розвитку казначейства за кордоном. 
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розподілені між Казначейством, митною службою та Бюро з алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів і вогнепальної зброї. Так, Казначейство проводить 

акумуляцію внутрішніх доходів (наприклад, надходження від індивідуальних 

прибуткових податків, соціального страхування, корпоративних податків, 

майнових, податків з дарувань, а також непрямих податків), близько 90% усіх 

податкових надходжень, що належать до федерального бюджету. 

При цьому джерела фінансування діяльності органів державного 

управління у регіонах (графствах, муніципалітетах, штатах та ін.) можна 

розділити на три приблизно рівні частини: міжурядові надходження, які 

проводяться за участі мережі локальних органів Казначейства, власні 

надходження, а також надходження, за рахунок різноманітних спонсорських 

платежів і добровільних пожертв. 

Повноваження контролю за виконанням бюджетів належать виключно 

регіональним та місцевим органам влади. У той же час, ліміти на їхні потреби у 

позиках встановлюються відповідно до рамок загальних потреб у запозиченнях 

державного сектору. 

Основним органом управління державними фінансами у Великій Британії є 

Казначейство. До його функцій належить розробка, формування і виконання 

державного бюджету, визначення податкової політики, фінансово-економічне 

прогнозування, формування політики міжнародних фінансових відносин, а також 

контроль за витратами суб’єктів господарювання державної форми власності.  

Форма державного устрою Великобританії – унітарна держава, проте вона 

складається з історично сформованих, істотно різних між собою 

адміністративно-територіальних одиниць: до складу Англії та Уельсу входять 

графства, Північної Ірландії – округи, Шотландії – області. Тим не менше, 

управління бюджетними коштами у регіонах Великобританії є достатньо 

уніфікованим, а його особливістю є те, що органи влади на місцях є активними 

суб’єктами господарювання, оскільки понад третину локальних доходів 

становлять платні послуги органів місцевої влади, а також надходження від 

оренди об’єктів державної власності. 
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Крім того, варто відзначити велику різноманітність форм і методів 

контролю місцевих органів державного управління з боку центральних органів 

виконавчої влади, а також територіальних управлінь Казначейства (зокрема, 

встановлені ліміти на кредити, а також контроль на розміром відсоткових ставок 

місцевих податків). Чітко проявляється неповноцінна самостійність дій місцевої 

влади у процесі кредитних відносин без конкретних гарантій центрального 

уряду. 

Найвищим органом управління державними фінансами у Німеччині є 

Міністерство фінансів. Основними функціями відомства є розробка фінансової, 

податкової, валютної та кредитної політики. Крім того, Мінфін Німеччини 

розробляє проект бюджету, проводить середньострокове фінансове планування, 

здійснює касове обслуговування бюджету, а також контроль за його виконанням. 

Додатковою функцією є формування бази розподілу фінансових ресурсів між 

усіма ланками бюджетної системи. Фінансовим менеджментом займаються 

також і Федеральне відомство з фінансів (основним завданням є податковий 

менеджмент – перевірки суб’єктів господарювання, оподаткування іноземних 

капіталовкладень, усунення подвійного оподаткування) та Федеральне 

управління державним боргом (основними завданнями є проведення операцій 

пов’язаних з державними цінними паперами, їх емісією та погашенням, а також 

фінансування дефіциту бюджету), які є підлеглими Міністерству фінансів. 

В основі місцевого управління фінансами в Німеччині лежать два 

принципи: зобов’язання земель забезпечувати активний розвиток територій, що 

входять до їх складу, а також принципи вирівнювання та консолідації локальних 

адміністративних формувань – іншими словами, це принципи бюджетного 

федералізму. Як відомо, має місце суттєва відмінність між сходом та заходом 

Німеччини в частині рівня розвитку економічних відносин, тому звичним 

явищем для цієї країни стали великі міжбюджетні трансферти (цільові та 

нецільові) – субсидії, субвенції та дотації. 

Найвищим органом управління державними фінансами у Франції є 

Міністерство економіки та фінансів. Основними його функціями є: 



52 
 

— складання проекту державного бюджету, його касове обслуговування 

так контроль за виконанням; 

— акумуляція доходів бюджету – податків, мита та інших платежів; 

— контроль за фінансовими операціями; 

— співпраця від імені держави із суб’єктами господарювання. 

Крім того, між відповідними управліннями Міністерства розподілені 

функції громадського обліку і контролю. 

 У Франції існує відокремлений Департамент, що входить до складу 

Міністерства економіки та фінансів, і який виконує функції казначейства. 

Мережа локальних представництв даного департаменту охоплює близько ста 

регіональних управлінь і структурних підрозділів, підпорядкованих їм, у 

відповідності до адміністративно-територіального поділу країни 

Специфікою казначейства Франції є наявність серед його функцій і 

безпосереднього збору окремих видів податків (зокрема, прибуткового податку, 

певних видів мита), а не лише ведення обліку, розподілу і централізації 

акумульованих податковою службою платежів. 

Для забезпечення обіговими коштами Уряду Франції, казначейство може 

отримувати позики Центрального банку (у межах, які встановлені найвищим 

законодавчим органом – Парламентом). Призначення даних коштів зводиться в 

основному для фінансування поточних видатків. 

Більше того, органи казначейства наділені повноваженнями втручатись у 

банківську сферу держави шляхом здійснення емісії платіжних інструментів на 

рівні із комерційними банками та Емісійним банком Франції, а також випускати 

бони Уряду, передплачувати їх та вести облік. Голова казначейства входить до 

складу Комітету кредитних установ і має вплив на прийняття рішень, пов’язаних 

із діяльністю комерційних банків, а також до Банківської комісії, що здійснює 

контроль за операціями комерційних банків і моніторинг дотримання 

комерційними банками законодавства Франції у цій сфері. 

Управління бюджетними коштами на місцевому рівні у Франції також має 

обмежену самостійність і жорстку прив’язаність до центральної виконавчої 
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влади. Приблизно 95% коштів місцевих бюджетів обслуговуються Генеральною 

дирекцією державного обліку, а також територіальними органами казначейства. 

Управління фінансами Італії здійснюють чотири органи державної влади, 

які розподілили між собою окремі функції: державними видатками і фінансовим 

контролем займається Казначейство, доходами займається Міністерство 

фінансів, складанням державного бюджету і координацією фінансових потоків 

займається Міністерство бюджету і планування, а питання місцевих фінансів 

відносяться, взагалі, до Міністерства внутрішніх справ. 

Отже, департамент казначейства, який відповідає за макроекономіку і 

акумуляцію державних доходів має статус міністерства у певних країнах – так, у 

Сполучених Штатах Міністерство фінансів (Казначейство) наділене практично 

необмеженою владою в частині управління фінансами і підпорядковується 

безпосередньо Президентові, у Великій Британії є два органи з казначейськими 

функціями – Казначейство та Відомство Генерального скарбника, які наділені 

достатньо широкими повноваженнями та обов’язками, включно із визначенням 

бюджетної політики держави та управлінням державним боргом. У Франції, 

Бразилії, Іспанії казначейства є структурними підрозділами Міністерств, а в 

деяких країнах (наприклад, Японія) взагалі є відділами всередині структурних 

підрозділів, тобто знаходяться на третьому рівні ієрархії органів влади. 

Органи державної влади, що відповідають за етап виконання бюджету 

відрізняються, починаючи від великих міністерств із суттєвими повноваженнями 

(при цьому і у сфері планування та організації бюджетів) і закінчуючи 

невеличкими відділеннями усередині міністерських органів влади, тому важливо 

відзначити, що в певних країнах казначейство є основним «законодавцем» і 

виконавцем бюджету, а у інших країнах є неактивним касиром коштів бюджету, 

який просто виділяє кошти на вимогу вищих органів влади. Казначейська служба 

підпорядковується безпосередньо законодавчим органам влади у тих державах, 

де воно є великою і повноважною структурою (США, Великобританія), а в інших 

країнах воно є підконтрольним та підзвітним виконавчим органам влади, 

найчастіше Міністерству фінансів або ж його структурним підрозділам 
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(Франція). 

Очевидно, що для більшості розглянутих країн характерним є високий 

ступінь економічного розвитку і стабільності, у тому числі відносної стабільності 

управління бюджетними коштами. Тому бюджет тут виступає базою фінансового 

планування та прогнозування на наступний рік (і навіть більші проміжки часу), з 

несуттєвими коригуваннями у процесі його виконання. Відтак, додаткової ваги 

набувають функції з формування бюджету, а також визначення основних 

фінансових індикаторів середньо- та довгострокового планування. 

Відштовхуючись від проведених досліджень іноземними фахівцями, в 

умовах нестабільності як політичного так економічного життя країни, що є 

характерним для України, велику увагу варто приділяти функціям органів 

державної влади на етапі виконання бюджету, а також їх повноваженням щодо 

фінансового регулювання шляхом оперативних та ефективних коригувань 

бюджету під час зміни економічної кон’юнктури. 

Крім того, у зв’язку зі збільшенням гострої необхідності ефективного 

фіскального контролю в Україні, потрібно розробити можливості надання 

виконавчій гілці влади ширших повноважень (особливо органам Державної 

казначейської служби України) для управління бюджетами. 

Вважаємо, що перехідний період для української економіки вже є 

завершеним, тому актуальним є використання зарубіжного досвіду у частині 

розробки інструментів якісного фінансового прогнозування і планування. Тому 

уповноваження органів казначейської служби, як відомства, що не тільки 

виконує, але і керує бюджетним процесом, означає активну їх участь не лише на 

етапі виконання бюджету, але і на ранніх стадіях бюджетного процесу. 

На рубежі століть спостерігалися тенденції розширення повноважень 

органів казначейства у країнах із розвиненою економікою (Німеччина, Франція, 

Австралія), і надання їм ролі «фінансового менеджера бюджетного процесу». 

У згаданих країнах функції бюджетного адміністратора виконує незалежна 

установа. Для кожної з них відкритий єдиний рахунок у державному банку, що 

також є спільною рисою для даних держав. У складі Міністерства економіки та 
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фінансів Франції функціонує окремий структурний підрозділ –  Агентство 

«Франс Трезор», яке підпорядковане безпосередньо міністру. 

До головних функцій «Франс Трезор» належать: проведення касових 

операцій в процесі фінансування видатків із найменшими бюджетними втратами; 

контроль за перманентністю позитивного сальдо єдиного казначейського 

рахунку, який відкритий у Банку Франції; інвестування тимчасово вільних 

коштів бюджету у найбільш вигідні фінансові інструменти, а також здійснення 

ефективного управління державним боргом Республіки Франція. 

Схожою установою за виконуваними функціями у Німеччині є Фінансове 

агентство Німеччини. Воно утворене у формі акціонерного товариства, проте усі 

100% участі у капіталі належить федеральному уряду. Головним завданням 

агентства є управління ліквідністю єдиного казначейського рахунку у 

щоденному режимі. Для його виконання агентством здійснюється цілий ряд 

функцій, зокрема: залучення кредитів, використовуючи позики під боргові 

зобов’язання (емісія федеральних цінних паперів), аналіз та оцінка фінансових 

ринків з базованою на цьому розробкою моделей управління портфелем цінних 

паперів, визначення додаткових варіантів проведення фінансової політики, 

зменшення фінансових ризиків, формування прийнятної позитивної кредитної 

оцінки (та історії) і адекватної обсягам економіки позиції Німеччини у 

відповідних рейтингах суб’єктів кредитних відносин. 

У Польщі виконанням державного та місцевих бюджетів управляє Рада 

Міністрів – найвищий орган виконавчої влади. В його структурі функціонує 

окремий орган – Міністерство державної скарбниці Польщі, яке створене у 1996 

році для адміністрування питань, пов'язаних з державною скарбницею Польщі. 

Проте, основними завданнями даного органу є виконання функцій, пов’язаних з 

управлінням державними активами та процесами приватизації об’єктів 

державної власності. Окремо існує Міністерство фінансів, яке фактично є 

правонаступником Міністерства державного казначейства, що функціонувало в 

Польщі до 1950 року. Саме Міністерство фінансів займається виконанням 

бюджетів, що базується на таких засадах [194] : 
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— своєчасні акумуляція доходів та фінансування видатків, відповідно до 

затвердженого плану; 

— пріоритетність видатків на обслуговування державного боргу; 

— фінансування видатків відбувається в межах сум, передбачених 

фінансовим планом і повинно мати цільовий характер та економічну 

ефективність; 

— видатки на співфінансування програм разом із безповоротними 

іноземними джерелами повинні бути оплачені лише після отримання цих коштів; 

— непередбачувані видатки, що виникають в результаті судових рішень 

та/або виконавчих листів можуть бути проведені незалежно від обсягу коштів, 

що були заплановані на дані цілі; 

— цільові субсидії, надані органам місцевого самоврядування для 

виконання завдань державного управління та інших завдань відповідно до 

законодавства, які не були використані в поточному році, повинні бути 

повернені до державного бюджету; 

— виконання бюджетів було б неможливим без існування системи 

виконання бюджетів, яка є правовим інститутом, що полягає у делегуванні 

повноважень для більш детального опрацювання та розбиття доходів і видатків  

бюджету після його прийняття у відповідності до бюджетної класифікації. 

У Міністерстві фінансів за процес обслуговування бюджетів відповідає 

Департамент бюджету, який, по суті, виконує казначейські функції.  

До 1992 року в Польщі використовувалась система відкриття кредитних 

бюджетних рахунків. На початку року відкривалися рахунки з можливістю 

використовувати 75% плану. У наступному кварталі відкривалася можливість 

використання решти 25%. При цьому, не існувало банків з можливістю 

укладання контракту, не було поточних рахунків, а Національний банк Польщі 

просто виконував вказівки міністра фінансів. Потенційні нестача або надлишок 

коштів відповідно автоматично поповнювалася або вільно використовувався для 

кредитування банку. Національний банк Польщі був зобов’язаний всього лиш 

чотири рази на рік повідомляти про стан державних фінансів [195]. 
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З 1992 року Республіка Польща фактично перейшла на казначейську 

систему обслуговування бюджетів. Вона базується на відкритті рахунків трьох 

видів – центральний поточний рахунок державного бюджету (CRBBP) в 

управлінні міністра фінансів, поточні рахунки, передбачені Законом про 

державний бюджет та допоміжні рахунки. Перший з них є аналогом українського 

Єдиного казначейського рахунку. Поточні рахунки є ієрархічними і розділені на 

три групи адміністраторів (розпорядників) – від перших (керівники міністерств 

та центральних органів влади, губернаторів воєводств) до третіх, які 

представляють основні бюджетні одиниці. Всі вони відкриті в Національному 

банку Польщі. 

На сучасному етапі в процесі обслуговування бюджетів Департаментом 

бюджету використовується сучасна інформаційна система Трезор 3.0 [193], яка 

надає можливість покращення обміну інформацією між розпорядниками 

бюджетних коштів та Міністерством фінансів для забезпечення реалізації таких 

процесів: 

— планування державного бюджету для удосконалення проекту закону 

про державний бюджет; 

— виконання державного бюджету, в т. ч. трансферти розпорядникам 

коштів, управління ліквідністю та реалізація управлінського бюджетного обліку; 

— формування бюджетної звітності, що включає в себе підготовку та 

передачу періодичних доповідей розпорядників бюджетних коштів; 

— підготовка звітів для керівництва, в т. ч. щодо планування та виконання 

державного бюджету. 

Фінансовим менеджером бюджетного процесу в Австралії є Агентство з 

фінансового менеджменту, що є підрозділом департаменту (міністерства) 

казначейства. Основоположним завданням і метою діяльності Агентства є 

ефективне управління єдиним казначейським рахунком, який відкритий у 

Резервному Банку Австралії, а також його ліквідністю. Методами, які 

використовуються для досягнення цих цілей, є розміщення тимчасово вільних 

коштів на депозитах комерційних банків, а також інвестування тимчасових 
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надлишків бюджетних рахунків у різноманітні фінансові інструменти фондового 

ринку. 

Об’єднуючою рисою вказаних відомств є те, що усі вони відокремилися від 

структур, що є відповідальними за касове виконання бюджетів і те, що це 

відбувалося приблизно в один час (Франція і Німеччина – 2001 р., Австралія – 

1998р.).  

У процесі реалізації своїх функцій, усі ці відомства активно 

використовують актуальні методи аналізу та прогнозу руху бюджетних коштів, 

включаючи велику кількість мультиплікаторів, проводять операції 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 своєї 

країни. 

У той же час, кожне відомство має особливі, характерні тільки йому 

повноваження, функції чи обов’язки (для прикладу Франс Трезор здійснює 

управління державним боргом). 

Зростання ролі органів казначейства у розвинених країнах було 

спричинене впровадженням новітніх технологій, як, наприклад, створенням 

єдиного казначейського рахунку, що, в свою чергу, дозволило на підставі його 

показників сформувати уніфіковану інформаційну систему, що стало безцінним 

внеском у зростання якості прогнозування та планування руху бюджетних 

коштів, чим, власне, і займаються «бюджетні менеджери» - персонал іноземних 

казначейських служб. 

У всіх розглянутих іноземних державах казначейські служби займаються 

короткостроковим фінансовим плануванням (у тому числі в Японії, де роль 

казначейської служби є незначна і воно є неактивним касиром бюджетних 

операцій). 

Детальніше фінансове планування можна розглянути у таких аспектах: 

— прогнозування доходів держави та розрахунок потреб у коштах для 

виконання державою покладених на неї функцій; 

— визначення шляхів фінансування (як внутрішнього, так і зовнішнього) 
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різниці перевищення видатків над доходами; 

— вживання необхідних заходів і внесення коригувань (чи надання 

рекомендацій компетентним органам) у разі непрогнозованого перевищення 

фінансових потреб над запланованим рівнем (наприклад, збільшення ліквідності 

або рівня процентних ставок). Важливо, що сюди ж відносяться і заходи з 

підвищення рівня надходжень та/або обмеження видатків. 

Невід’ємним етапом бюджетного процесу є формування первинного 

фінансового плану на бюджетний рік. У цілій низці держав такий документ (на 

рівні із бюджетом та програмою грошово-кредитної політики) представляється 

на розгляд парламенту. Також, крім узагальненого плану на рік, органи 

казначейства формують і детальніший квартальний та/або місячний фінансовий 

план (що є основою для безпосереднього касового виконання бюджету). 

На практиці, у зв’язку із непостійністю фінансових, економічних та інших 

факторів (особливо політичних), доходи, видатки і варіанти фінансування 

бюджету змінюються, тому первинний план слід періодично, через невеликі 

періоди часу, коригувати. Тому казначейство формує «ковзаючий» помісячний 

прогноз руху готівки і фінансування бюджету на кілька місяців вперед, як 

правило до завершення бюджетного періоду. 

У різних країнах і у різний час методи коригування бюджету, у зв’язку зі 

змінами умов, що були визначені під час формування первинного фінансового 

плану, є неоднаковими. У розвинених країнах, для яких характерними є 

економічна та політична стабільність і наявність достатньо розвинених 

фінансових ринків, раптове перевищення видатків над доходами найчастіше 

покривається з використанням негрошового фінансування. Цим досягається 

уникнення кардинального підвищення відсоткових ставок. При цьому основним 

індикатором і фінансовим показником, що підлягає зміні виступає фінансування 

бюджетного дефіциту. Короткострокове збільшення доходів є додатковим 

інструментом покриття непередбачуваних видатків. Хоча мають місце і моменти, 

коли єдино можливим вирішенням проблемної ситуації є лімітування видатків 

(при цьому досягається уникнення нерегульованого збільшення ліквідності чи 
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підвищення відсоткових ставок). Це є однією із причин, що у країнах з 

нестабільними фінансовими, економічними та політичними умовами (як 

Україна) і нерозвиненими фінансовими ринками, органи казначейства мають 

повноваження введення лімітів на видатки державного та місцевих бюджетів і 

здійснювати їх на рівні, нижчому від затверджених бюджетних асигнувань. 

Важливо відзначити, що дані ліміти не повинні вводитися виключно в 

процесі оплати видатків. Досліджено, що бюджетні системи, у яких прийнятним 

є коригування лише на даному етапі, зазвичай, не сприяють ефективному 

використанню бюджетних коштів і нерідко призводять до нагромадження 

простроченої заборгованості за розрахунками. Відтак, дуже важливим є надання 

органам казначейської служби повноважень коригування лімітів на зобов’язання 

(і на фактичні виплати з урахуванням змін у прогнозі доходів і можливостей 

фінансування) при необхідності і в рамках ковзаючих фінансових планів. 

Суттєвим моментом є той факт, що бюджетне планування органами 

казначейства зарубіжних країн включає в себе і планування фінансування 

видатків місцевих органів влади. При цьому, у переважній більшості країн 

існують обмеження щодо можливості позик органів управління місцевими 

бюджетними коштами. У державах, де роль казначейства є апріорі великою та 

активною (напр. США), доходи і видатки місцевих (федеральних) програм 

підтримки дотаційних регіонів та інших програм, що фінансуються з 

федерального бюджету, плануються казначейством. 

Варто сформулювати основні переваги надійного і актуального 

бюджетного планування, яких насправді є дуже багато (рис.1.6.). 
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Рис.1.6. Переваги надійного та актуального бюджетного планування  

Джерело: складено автором 

 

Крім наведених на рис. 1.6. переваг, варто відзначити, що планування 

формує важливу базу для аналізу та оцінки пропозицій змін до бюджетної 

політики. У той же час, лише складна мережа обміну інформацією між 

структурними підрозділами, відповідальними за бюджетний менеджмент, може 

забезпечити якісне фінансове планування. Як правило, частина цих підрозділів є 

підпорядкованими керівництву казначейської служби, а інші входять до 

структури інших відомств (наприклад, податкової служби, центрального банку, 

профільного міністерства). Відтак, висока ефективність фінансового планування 

є неможливою без наявності у складі казначейської служби окремого підрозділу, 

який би відповідав за координацію і узгодження на усіх етапах фінансового 

планування, застосовуючи при цьому управління інформаційними потоками. 

Щодо операційної діяльності виконання дохідної частини бюджету, то має 

місце багато відмінностей у різних країнах. У тих країнах, де дана функція не 

Переваги надійного та актуального бюджетного планування 

полегшує завдання упорядкованого виконання державного бюджету та 

ефективного вибору і здійснення будь-яких необхідних скорочень у 

витратах, що дозволяє уникнути накопичення простроченої платіжної 

заборгованості 

полегшує розробку впорядкованої програми випуску державних цінних 

паперів і розміщення їх на ринку, в результаті чого скорочуються витрати 

на фінансування державних програм 

полегшує завдання контролю за грошовою базою і грошовою масою, 

особливо у випадках, коли відсутні гнучкі інструменти контролю 

банківської ліквідності 

у випадку, коли за державними депозитами не виплачуються відсотки, 

дозволяє звести до мінімуму балансові залишки таких депозитів  
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відноситься до компетенції казначейства, нею займаються інші установи, що є 

відповідальними за акумуляцію податків та інших надходжень. Для прикладу, 

збір податків на місцях проводиться податковими інспекціями (але у США цим 

займаються відділення казначейства). Неподаткові платежі, як правило, 

збираються територіальними органами казначейських служб і концентруються 

на єдиному казначейському рахунку.  

Цікаво, що в окремих країнах існує так званий локальний «єдиний 

рахунок», суть якого полягає в тому, що на ньому розміщуються місцеві доходи, 

отримані впродовж дня. Він є відкритим у місцевому відділенні казначейства. У 

кінці ж кожного дня невикористаний залишок надсилається на центральний, 

основний єдиний казначейський рахунок, що є відкритим в  центральному 

апараті казначейства. 

Для забезпечення повноти аналізу виконання бюджетів і діяльності 

казначейський органів зарубіжних країн, варто детальніше зупинитися на їхніх 

контрольних повноваженнях і обов’язках, що виконуються у процесі виконання 

державного та місцевих бюджетів. 

У більш розвинених країнах (Сполучені Штати, Іспанія) контроль за 

процесом виконання місцевих бюджетів здійснюється більш незалежно 

локальними органами державної влади. Казначейство контролює лише операції 

щодо здійснення позик місцевих органів влади. Основним методом даного 

контролю є визначення лімітів на обсяги запозичень. У той  же час, у деяких 

інших країнах, які теж можна віднести до економічно розвинених і стабільних, 

органи казначейства здійснюють значний контроль за фінансовою роботою 

органів місцевого управління. Для прикладу, Генеральна дирекція державного 

обліку (казначейство Франції) зобов’язана здійснювати контроль над близько 

95% доходів та видатків місцевих бюджетів. У Бразилії, безпосередніми 

виконанням місцевих бюджетів займається місцева влада, проте функції 

контролю за цим процесом закріплені за органами казначейства, тому у випадку 

неефективного, нецільового чи несвоєчасного використання бюджетних коштів, 

вони можуть застосовувати передбачені чинним законодавством санкції. 
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Тому, враховуючи нестабільність політичних та економічних явищ в 

Україні і використовуючи зарубіжний досвід, для забезпечення формування і 

впровадження механізму, який би забезпечив раціональний баланс між 

уніфікацією функцій управління фінансами на місцях та встановлення 

унікальних для окремих місцевих суб’єктів додаткових функцій покращення 

використання коштів бюджетів, доцільним є надання додаткових повноважень 

органам казначейської служби щодо контролю за цільовим призначенням коштів 

місцевих бюджетів. 

Проведення аналізу виконання бюджету за видатками неможливе без 

виявлення можливостей і спроможності органів державної влади 

компенсовувати нестачу коштів шляхом використання внутрішніх та зовнішніх 

позик, іншими словами – фінансувати дефіцит бюджету через збільшення 

розмірів державного боргу. 

Варто розглянути порівняльну характеристику повноважень органів 

державної влади розвинених країн щодо здійснення запозичень і роль 

казначейства у цьому процесі (табл.  1.6). 

Підсумовуючи наведені дані, логічно зауважити, що повноваження 

центральних органів влади в іноземних країнах належать фактично одному 

органу, і в більшості випадків таким органом є Міністерство фінансів (у тому 

числі у деяких випадках казначейство як структурний підрозділ і безпосередній 

виконавець). Такий досвід, вважаємо, є доцільним для адаптації в Україні. 

Казначейська служба здійснює внутрішній контроль та аудит, окрім 

контролю за витратами держбюджету. Його суть полягає у визначенні норм і 

правил ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ, що можна вважати 

частиною оптимізації діяльності фінансових органів виконання бюджетів. 

Усі правила ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ у 

зарубіжних країнах видаються у формі окремих указів казначейства чи мінфіну 

на законодавчому рівні. Даний досвід може стати корисним і для України. Іншою 

адаптацією зарубіжного досвіду може стати введення практики зовнішнього 

незалежного аудиту діяльності органів виконавчої влади. 
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Таблиця 1.6  

Урядові запозичення і кредитування іноземних держав 

Краї-

на 
Обмеження на урядові запозичення Умовні зобов'язання / Видача гарантій 

А
в

ст
р

а
л

ія
 Уряд може отримувати позики тільки на 

підставі законодавчого акту. На коротший 

термін Міністр Фінансів може укладати 

договори з будь-яким банком про 

представлення позик, що погашаються не 

пізніше, ніж через 90 днів 

У міністра фінансів немає постійного права на видачу 

гарантій; будь-яка така видача повинна 

затверджуватися законом 

Ф
р

а
н

ц
ія

 

Парламент дає загальний дозвіл на 

запозичення щороку в законі про річний 

бюджет 

Видача гарантій повинна затверджуватися законом 

Н
ім

еч
ч

и
н

а
 

Закон про річний бюджет визначає рівень 

запозичень, який повинен бути обмежений 

сумою загальних інвестиційних витрат 

Для надання гарантій потрібне затвердження за 

допомогою закону по конкретних сумах і згоду 

Міністра фінансів 

Н
о

в
а

 З
е
л

а
н

д
ія

 

Уряд може отримувати позики тільки на 

підставі законодавчого акту. Законодавство 

дає міністру фінансів повноваження 

отримувати позики з державною метою, в 

тому числі короткострокові кредити 

Міністр фінансів може видавати гарантії будь-якій 

особі, організації або уряду. Деталі гарантій повинні 

публікуватися в ЗМІ і доповідатися парламенту 

П
о

р
т
у

г
а

л
ія

 

Існуюче законодавство не торкається цього 

питання 

У проект закону про річний бюджет має включатися 

інформація щодо ліміту гарантій, які можуть бути 

видані протягом даного року 

Ш
в

ец
ія

 

Уряд може здійснювати запозичення тільки 

на підставі законодавчого акту. Отримання 

кредитів обмежене фінансуванням 

бюджетного дефіциту або інших витрат, 

затверджених Парламентом і для 

рефінансування боргу. Місцеві органи 

самоврядування та державні акціонерні 

компаній здійснюють позики від свого 

власного імені. 

Уряд не може видавати державні гарантії або надавати 

кредити ніяким урядовим органам і нікому іншому, 

крім як у рамках парламентського закону. Про всі 

гарантії доповідається Парламенту 

В
ел

и
к

о
-

б
р

и
т
а

н
ія

 

Уряд має право щороку здійснювати позики 

для фінансування дефіциту за допомогою 

Законів про асигнування та національного 

Закону про позики 

Міністри уряду можуть видавати гарантії. Ці гарантії 

перераховуються в щорічному звіті, наданому 

Парламенту Казначейством 

С
Ш

А
 Щороку встановлюється ліміт по державному 

боргу в якості складової частини бюджетного 

процесу Конгресу. Також може прийматися 

особливе законодавство щодо лімітів боргу 

Видача адресних позик і кредитних гарантій 

включається в бюджетний процес і координується 

Адміністративно-бюджетним управлінням і Бюджетним 

бюро Конгресу 

П
о

л
ь

щ
а
 

Існують норми щодо розмірів дефіциту 

держбюджету (не більше трьох відсотків), а 

також обсягів боргу (відношення до ВВП – 

близько 60%) 

До видатків на обслуговування боргу відносяться 

видатки на виплати відсотків (за емітовані цінні папери 

та інші попередні позики), а також видатки, спричинені 

наданими гарантіями. Максимальна адаптація 

законодавства у сфері держборгу до норм ЄС 

Джерело: складено автором на підставі [105, 189]  
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Потенційна схема здійснення цього аудиту на практиці базуватиметься на 

таких моментах: 

— казначейська служба формує щорічний фінансовий звіт про виконання 

бюджетів в аудиторське агентство; 

— міністр фінансів щоквартально звітує про стан державних фінансів, 

щоб забезпечити належну якість звітності іншими міністерствами та прозорість 

стану фінансової системи держави протягом року; 

— аудиторське агентство надає аудиторський висновок в максимально 

короткий термін (до одного місяця після отримання вихідних даних); 

— аудиторське агентство встановлює форму, бланк і принципи звітності 

усіх фінансових звітів, що торкаються виконання бюджетів; 

— законодавством чітко встановлена відповідальність за конкретні види 

бюджетних правопорушень для усіх, без винятків, учасників бюджетного 

процесу. 

У зарубіжних країнах підходи до порядку підзвітності та відповідальності 

суб’єктів бюджетного процесу є різними. Для прикладу, у Новій Зеландії, існує 

чітке розмежування між політичною відповідальністю міністрів та 

адміністративною (і кримінальною) відповідальністю нижчестоячих посадових 

осіб. Цього було досягнуто завдяки використанню принципів бухгалтерського 

обліку, що застосовувалися у приватному (недержавному) секторі економіки. 

Останнім етапом дослідження досвіду зарубіжних країн є аналіз технічної 

сторони виконання бюджетів, що на сьогоднішній день суттєво впливає на 

оптимізацію роботи фінансових органів, а також можливості та напрями 

застосування актуальних інформаційних технологій. 

У Франції існує єдина телекомунікаційна система, ще з середини  

сімдесятих років минулого століття. Вона забезпечує оперативність 

інформаційних потоків між казначейськими органами, що позитивно впливає на 

ефективність виконання бюджетів. Така система майже на 100% унеможливлює 

можливість зловживань коштами бюджетів.  
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У всіх досліджуваних країнах існує єдиний казначейський рахунок (як 

додатковий інструмент контролю за цільовим та ефективним використанням 

бюджетних коштів), а зв’язок між органами, що обслуговують бюджет 

відбувається в режимі реального часу, що суттєвим чином пришвидшує процес 

перерозподілу фінансових ресурсів між державним та приватним секторами 

економіки у відповідності як до фінансової політики держави, так і до актуальної 

фінансової кон’юнктури держави. Використання сучасних комп’ютерних 

технологій та програмного забезпечення дозволяє користувачам (якими можуть 

бути казначейські та інші урядові органи) проводити планування і прогнозування 

бюджетів на майбутнє, а також коригувати поточне виконання бюджету, що 

дозволяє мінімізувати технічні витрати на даному етапі бюджетного процесу.  

Функціонування єдиного казначейського рахунку в іноземних державах 

базується на таких положеннях: 

— існує єдина фінансова державна інформаційна система, що включає 

реєстрові рахунки міністерств та інших суб’єктів бюджетних відносин, 

призначенням якої є реєстрація операцій (доходів та видатків) на цих рахунках та 

надання інформації щодо їх платоспроможності, базуючись на знаку сальдо; 

— кожен суб’єкт бюджетних відносин може мати один або кілька 

рахунків, що входять до системи. Це залежить від необхідності деталізації 

(наприклад, видатки готівкою контролюються на більш узагальненому рівні); 

— усі доходи бюджету, а також власні надходження бюджетних установ і 

державних позабюджетних фондів депонуються на єдиному рахунку, але 

одночасно кредитуються на відповідному рахунку в системі; 

— переміщення коштів між суб’єктами бюджетних відносин реєструються 

в системі, проте не відображаються на єдиному рахунку; 

— на єдиному рахунку відображаються лише платежі за межі системи (для 

прикладу, одержувачам бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, 

повернення надміру сплачених податкових платежів (чи відшкодування ПДВ), 

власникам ОВДП тощо). 
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Цікаво, що акумулювання усіх залишків бюджетів у зарубіжних країнах 

узгоджується із поняттям децентралізації виконання бюджетів. Казначейська 

служба фактично є банком для усіх суб’єктів бюджетних відносин. Відтак, для 

державної влади немає суттєвої різниці між використанням звичайного 

комерційного банківського рахунку і рахунку казначейства, більше того, 

вигіднішим є другий варіант, оскільки забезпеченою є своєчасна інформація про 

стан рахунків. 

При цьому, суб’єктам бюджетних відносин дозволено відкривати рахунки в 

системі комерційних банків лише у випадку: 

— технічної неможливості забезпечення фінансових лімітів окремих 

бюджетних установ. У такому випадку відкриваються рахунки для таких установ 

у центральному банку у формі субрахунків ЄКР. Така форма є виправданою, 

оскільки підкреслюється приналежність фінансових ресурсів до єдиного 

рахунку, які хоча і перебувають у розпорядженні бюджетних установ; 

— місцезнаходження бюджетних установ у важкодоступних районах. У 

такому випадку відкриваються аналогічні до першого варіанту субрахунки, 

рахунки в комерційних банках, або, навіть, дозволяються резерви готівки. 

Застосовується система авансів (надання наступного лише у випадку 

використання попереднього). 

Підсумовуючи вищевикладене, можна чітко сформувати 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. А саме: 

— надати можливість органам ДКСУ отримувати додаткові джерела 

фінансування за допомогою здачі в оренду нерухомого майна (як у 

Великобританії), спростивши відповідне законодавство (ЗУ «Про оренду 

державного та комунального майна» від 10.09.2014); 

— розширити повноваження органів ДКСУ в частині проведення операцій 

з фінансовими інструментами як на первинному, так і на вторинному ринках, а 
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також на ринку банківського позикового капіталу і депозитів, у тому числі і за 

межами своєї країни; 

— надати органам казначейської служби повноваження щодо коригування 

лімітів на зобов’язання (і на фактичні виплати з урахуванням змін у прогнозі 

доходів і можливостей фінансування) при   необхідності і у рамках ковзаючих 

фінансових планів; 

— створити у складі казначейської служби окремий підрозділ, який би 

відповідав за координацію і узгодження відомств на усіх етапах фінансового 

планування, застосовуючи при цьому управління інформаційними потоками; 

— надати додаткові повноваження органам казначейської служби щодо 

контролю за цільовим призначенням коштів місцевих бюджетів; 

— 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); 

— казначейська служба повинна брати активну участь в бюджетному 

менеджменті, при чому не лише на етапі виконання бюджету, але й на стадії 

планування та прогнозування (майже у всіх зарубіжних країнах саме 

казначейство проводить короткострокове і середньострокове фінансове 

планування); 

— долучити органи Казначейства України до процедури складання планів 

місцевих бюджетів; 

— запровадити застосування єдиної форми проведення державних 

видатків – з використанням виключно платіжних доручень (банківських 

перерахунків) аж до кінцевого одержувача бюджетних коштів (мінімізувати 

використання готівки, яку значно складніше проконтролювати) 
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— заборонити залучати кошти органам місцевої влади з зовнішніх джерел, 

якщо не були використані усі можливості державного бюджету. 

У переважній більшості країн для забезпечення ефективності управління 

бюджетними коштами використовуються найновіші  інформаційні системи. Усі 

операції з бюджетними коштами в усіх регіонах країни здійснюються в режимі 

реального часу, що позитивно впливає на ефективність процесу виконання 

бюджетів усіх рівнів. Україні рекомендовано постійно підтримувати 

взаємозв’язок та партнерські відносини з казначействами інших країн з метою 

недопущення технічного відставання нашої держави. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Державна казначейська служба України є основним фінансовим агентом, 

що реалізує функцію виконання бюджетів. У результаті проведених досліджень 

визначено, що виконати бюджет означає забезпечити своєчасне і повне 

надходження усіх доходів і здійснення усіх видатків, передбачених законодавчо 

затвердженим планом. При цьому, Казначейство України не є єдиним органом 

мобілізації фінансових ресурсів держави. Проте, важливою залишається роль 

ДКСУ в управлінні бюджетними коштами, оскільки саме дана служба є надійним 

джерелом доречної та достовірної інформації щодо стану та динаміки системи 

державних фінансів. Крім того, Казначейство України має велике значення в 

актуальних сьогодні процесах бюджетної децентралізації (в контексті 

адміністративної реформи), оскільки воно безпосередньо здійснює розмежування 

доходів між різними рівнями бюджетної системи. 

2. Вивчення наукової літератури та чинного законодавства дозволило 

виявити неоднозначність трактувань понять «обслуговування бюджету», 

«виконання бюджету» та «касове виконання бюджету». Чіткої межі між ними не 

проведено, тому назріла необхідність більш глибоких досліджень даного 

питання. Було сформульовані авторські бачення вказаних понять. 
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«Обслуговування бюджету як стадія бюджетного процесу означає сукупність 

адміністративних процедур, взаємоузгоджених як між собою так і з іншими 

процедурами управління державними фінансами. Сутність зазначених процедур 

полягає у реєстрації та обліку бюджетних операцій, прогнозуванні усіх видів 

надходжень, плануванні вхідних та вихідних грошових потоків бюджету, 

міжбюджетному перерозподілі, обслуговуванні державного боргу, здійсненні 

операцій бюджетних кредитів, формуванні відповідних звітностей, а також 

проведенні фінансового контролю». 

3. Поняття «казначейське обслуговування бюджету» автором 

сформульовано таким чином – управління касово-розрахунковими бюджетними 

грошовими потоками, які формують фінансовий фонд держави. Таким чином, 

поняття касове виконання бюджету» не є рівносильним поняттю 

«обслуговування бюджету» – перше є частиною останнього. Обслуговування 

бюджету містить ряд операцій, що не відносяться до поняття «касове виконання 

бюджету» – управління бюджетними коштами, прогнозування та планування 

грошових потоків, здійснення різностороннього фінансового контролю та інші. 

4. Аналізуючи функціонування казначейської системи виконання бюджетів 

в цілому, виявлено ряд чинників, які впливають на її ефективність. Було 

проведено поділ 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 чинники, які мають безпосередній вплив на казначейську систему, яка 

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

керувати. У свою чергу, їх можна поділити на зовнішні та внутрішні. До 

зовнішніх чинників належать такі прямі чинники, які впливають на систему 

казначейства, але вона ними керувати не може. Відповідно внутрішні чинники – 

такі, на які може бути здійснено вплив органами казначейської служби.  

5. Одна із найосновніших характеристик результату функціонування будь-

якої структури є ефективність. У фінансах (та й в економіці в цілому) саме 
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поняття ефективності виражає причинно-наслідковий зв’язок між затратами 

залученими в процес та його результатами. Ефективність казначейської системи 

виконання бюджету є мало вивченою на сьогоднішній день. У процесі 

досліджень, автором визначено, що ефективність діяльності визначається 

шляхом співставлення результатів процесу із затратами на нього та/або 

кількістю використаних ресурсів на різних рівнях учасників бюджетного 

процесу – органів казначейства, розпорядників бюджетних коштів (усіх рівнів) 

та одержувачів бюджетних коштів. 

6. Досліджено, що Казначейство України відіграє вирішальне значення у 

надійності та стабільності процесу обслуговування бюджету, а відтак, дана 

служба повинна залишатись єдиним відповідальним органом за рух бюджетних 

коштів. Не можна допускати диверсифікацію відповідальності, оскільки це 

призведе до виникнення проблем із забезпеченням повноти, своєчасності та 

точності надання інформації щодо бюджетних потоків. 

7. Проаналізований досвід зарубіжних країн дозволив сформулювати деякі 

цінні висновки, що можуть бути адаптовані до українських реалій: доречність 

використання платіжних доручень аж до кінцевого одержувача бюджетних 

коштів (без використання готівки, яку значно складніше проконтролювати), 

заборона залучати кошти органам місцевої влади з зовнішніх джерел, якщо не 

були використані усі можливості державного бюджету, законодавчо 

запроваджений обов’язковий незалежний аудит органів виконавчої влади, який 

досліджує фінансову звітність, яка торкається усіх бюджетних питань. 

Результати дослідження автора за даним розділом апробовані у працях 

[27,30,33,38,39].  

 

 



72 
 

РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ, ОЦІНКА ТА СУЧАСНИЙ СТАН  

ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ОРГАНАМИ  

ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

2.1. Аналіз стану виконання бюджетів органами Державної казначейської 

служби України 

 

Бюджетний аналіз як складова фінансової науки на сьогоднішній день 

залишається актуальним і перспективним як в науковому, так і в практичному 

аспектах. 

Аналіз показників виконання бюджетів – їх структури, динаміки, 

обґрунтованості та інших параметрів – є чи не найважливішим елементом 

бюджетного менеджменту. Бюджетний аналіз здійснюють на всіх етапах 

бюджетного процесу – плануванні, формуванні, прийнятті та виконанні 

бюджетів, а також при проведенні контролю за їх виконанням і створенням, 

розглядом та затвердженням звітів про виконання. Відтак, аналіз бюджетних 

показників включає кілька компонентів, що характеризують і дають оцінку 

різним етапам бюджетного процесу: оцінка складання бюджету, аналіз 

виконання бюджету за доходами та видатками, аналіз ефективності 

використання бюджетних коштів, оцінка фінансового стану одержувачів 

бюджетних коштів та розпорядників різних рівнів тощо. 

Суб’єктами здійснення аналізу є фінансові (в т. ч. фіскальні) установи, 

відомства, органи казначейської служби, різноманітні контролюючі органи 

влади, Верховна та місцеві ради, а також відповідні структурні підрозділи 

суб’єктів господарювання та громадські організації. Крім того, бюджетний аналіз 

є невід’ємною складовою якісних наукових досліджень у державних фінансах. 

Формування статистичних даних, що торкаються державного бюджету 

залежать від етапу, на якому перебуває бюджетний процес. Відповідно до цього 

розробляється ряд показників, зокрема: прогноз економічного і соціального 
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розвитку України та відповідна державна програма, бюджетна резолюція або 

Основні напрямки бюджетної політики, проект закону і Закон України «Про 

державний бюджет…», звіт про виконання державного бюджету України. При 

цьому, перші показники є прогнозними, наступні – плановими (ті, які 

очікуються), а останні – фактичними (реальними).  

Проведемо аналіз виконання державного бюджету органами Державної 

казначейської служби України за останні 5 років – з 2009 року по 2013 рік 

включно. Звітним роком вважатимемо останній з аналізованих – 2013 рік. На 

сьогоднішній день, це останній «повноцінний» рік в бюджетному процесі, 

оскільки вже з 2014 р. виникає ряд факторів, що унеможливлюють повний аналіз 

бюджету України (відсутність усіх порівнюваних даних через анексію Криму та 

війну на Донбасі). 

Як уже зазначалося, будь-який аналіз виконання бюджету слід 

розпочинати із загальної оцінки стану економіки. 

У 2013 р. реальний ВВП не змінився (у порівнянні з 2012 р.), в той час як в 

попередній рік мало місце зростання розміром 0,3%. Отже, динаміка темпів 

росту ВВП стала низхідною. Разом з тим, якщо порівнювати даний показник із 

усередненим по Європейському Союзі, то можна спостерігати кращу ситуацію, 

оскільки там мало місце зниження обсягів реального ВВП на 0,4% (хоча в 

країнах єврозони, зростання таки відбулось – на 0,1%). 

Обсяг номінального валового внутрішнього продукту України у 2013 р. 

склав 1 454,9 млрд грн, що на 43,7 млрд грн більше, ніж у 2012 р. (тобто на 

3,1%). Позитивним фактором, що мав вплив на статистичні показники, став 

рекордний за всю історію незалежності урожай зернових – 63 млн т. До 

негативних характеристик звітного року можна віднести несприятливу 

зовнішньоекономічну кон’юнктуру ринків, що стало однією із причин  

скорочення обсягів виробництва у промисловості. У 2013 р. індекс промислового 

виробництва складав 95,7%, що на 1,8 в. п. менше, ніж у попередньому році. При 

цьому, у звітному році знову мала місце інфляція, індекс споживчих цін становив 
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100,5% (у 2012 р. мала місце дефляція 0,5%), індекс цін виробників склав 

101,7%. 

Залишилось від’ємним і сальдо торговельного балансу України, хоча і 

спостерігалось деяке його покращення – -6,8 млрд дол США (що на 2,2 млрд дол. 

США більше, ніж у минулому році) 

У звітному році відбулось незначне зростання середньої місячної 

заробітної платні, яка на кінець року становила 3265 грн (що на вісім відсотків 

вище значення 2012 р.). Визначені державою мінімальні розміри заробітної 

плати і прожиткового мінімуму – 1218 грн були нижчими у 2,7 рази. Темпи 

зростання реальної заробітної плати зменшились із 14,4% протягом 2012 року до 

8,2% протягом 2013 р. (Додаток А). Ще одним підтвердженням збільшення 

внутрішнього споживчого попиту є незначне зростання обсягів обороту 

роздрібної торгівлі (на 5,6%).  

Звітний рік відзначався досить значним недоотриманням доходів 

державного бюджету – 11,8 млрд грн (що складає 3,5% запланованого), головним 

чином через нереалістичне планування обсягів податкових надходжень (майже 

по всіх податкових статтях спостерігалось невиконання плану). Єдиною 

дохідною статтею бюджету, де мало місце перевиконання плану стали кошти, 

отримані від Національного банку України. Обсяг фактичного перевищення 

доходів над планом склав 5,2 млрд грн (майже на чверть більше запланованого). 

Обсяг дефіциту державного бюджету становив 64,7 млрд грн, що є на 7,5% 

меншим від граничних меж, передбачених відповідним законом «Про державний 

бюджет». В той же час, мало місце збільшення розмірів дефіциту на 11,2 млрд 

грн (тобто на 21%). За даними звітів Міністерства фінансів України, «врахування 

при розрахунках державного бюджету нереалістичного прогнозу основних 

макроекономічних показників призвело до штучного завищення планових 

показників доходів державного бюджету на 23,6 млрд. гривень. Результатом 

системного невиконання плану доходів стало прийняття Верховною Радою 

України у грудні 2013 р. змін до Закону України «Про державний бюджет 

України на 2013 рік», якими було зменшено дохідну частину державного 
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бюджету на 19,4 млрд. грн. та збільшено на відповідну суму граничний рівень 

дефіциту державного бюджету» [21]. 

Протягом 2013 р. уряд здійснював запозичення, перевищивши на 3,8% 

їхній попередньо запланований обсяг. Загальна сума склала 160,8 млрд грн, серед 

них – 109 млрд грн це внутрішні запозичення і 51,8 млрд грн – зовнішні. 

Державний борг був погашений на суму 79,8 млрд грн, що все ж на 1,5% менше 

запланованого. Внутрішній борг держава погасила на суму 41,9 млрл грн, а 

зовнішній – на 38 млрд грн. Відтак, обсяги «свіжих» позик у 2013 р. перевищував 

обсяги погашених боргів майже вдвічі більше, ніж у 2012 р. Уряд України у 2013 

р. здійснив приватизацію майна держави на суму 1,5 млрд грн, що складає лише 

13,6% від запланованого на рік. Для порівняння – у 2012 р. такого роду доходи 

державного бюджету склали 6,8 млрд грн (майже 70% плану). Завдяки кредиту, 

отриманого від Російської Федерації наприкінці 2013 р., залишки бюджетних 

коштів на кінець року перевищували їх обсяг на початок року на 3,7 млрд грн., 

склавши 30,8 млрд грн (у 2012 р. річний рух бюджетних коштів зменшив 

остаточний їх залишок на кінець року на 11,9 млрд грн). 

Перейдемо до безпосереднього аналізу виконання державного бюджету 

України за останні 5 років. 

Відповідно до чинної бюджетної класифікації структура державного 

бюджету включає дві основні складові – доходи та видатки. При затвердженні 

бюджету на наступний рік у законі (якщо точніше – у додатках до закону) 

зазначають обсяги усіх планових доходів, видатків, джерел фінансування, а 

також міжбюджетних трансфертів. 

У ст. 45 Бюджетного кодексу зазначено, що «податки і збори (обов'язкові 

платежі) та інші доходи державного бюджету зараховуються безпосередньо на 

єдиний казначейський рахунок і не можуть акумулюватися на рахунках органів, 

що контролюють справляння надходжень бюджету (за винятком установ 

України, які функціонують за кордоном) … Податки і збори (обов'язкові 

платежі) та інші доходи державного бюджету визнаються зарахованими до 

державного бюджету з дня зарахування на єдиний казначейський рахунок» [14]. 
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Відтак ЄКР є «котловим» рахунком, на якому акумулюються всі кошти 

державного та місцевих бюджетів, а за допомогою обліку виконання 

держбюджету можна отримати інформаційну базу для його аналізу в розрізі усіх 

статей доходів і видатків. 

Крім того, згідно бюджетної класифікації, статистичні показники 

виконання державного бюджету формуються як в загальному вигляді (за 

загальним та спеціальним фондами), так і в розрізі класифікації; наприклад, 

доходи в розрізі податкових надходжень, неподаткових доходів, доходів від 

операцій з капіталом, офіційні трансферти та цільові фонди. 

Дохідна частина зведеного бюджету України у 2013 р. була виконана на 

94,1%. Дохідна частина державного бюджету (з урахуванням міжбюджетних 

трансфертів) склала 339,2 млрд грн, а без урахування міжбюджетних трансфертів 

- 337,6 млрд грн, що на 7,1 млрд грн або на 2,1% менше, ніж у попередньому 

році. Важливо відзначити, що 2013 р. став першим роком після 2009 р., у якому 

було зафіксовано скорочення обсягу абсолютного значення надходжень 

державного бюджету (табл. 2.1.). 

Таблиця 2.1 

Доходи Державного бюджету України 

Показники 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

2013 рік проти 2012 року 

Абсолютний 

приріст, 

млрд грн 

Темп 

приросту, 

% 

Державний бюджет 

(без урахування 

міжбюджетних 

трансфертів), 

млрд грн, у т. ч.: 

217,6 233,9 311,8 344,7 337,6 -7,1 -2,1 

частка у доходах 

зведеного бюджету, 

% 

75,4 74,4 78,3 77,4 76,2 х х 

- загальний фонд 164,7 201,1 263,3 288,5 290,1 1,6 0,6 

- спеціальний фонд 52,9 32,8 48,5 56,2 47,5 -8,7 -15,5 

Джерело: складено та розраховано автором на підставі [58-63] 

 

При цьому, обсяг дохідної частини загального фонду державного бюджету 

зріс на 1,6 млрд грн, (або на 0,6%). Скорочення ж відбулось за рахунок 
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спеціального фонду, надходження до якого зменшились на 8,7 млрд грн або на 

15,5%. Абсолютне значення доходів спецфонду у 2013 р. – 47,5 млрд грн є навіть 

меншим, за відповідне значення 2009 р. (52,9 млрд грн). 

Щодо рівня виконання плану в частині доходів бюджету 2013 р., то воно 

становило 96,5% (не виконано на 11,8 млрд грн). Невиконання плану мало місце 

серед усіх основних податкових надходжень: податок на прибуток підприємств 

(невиконання на 6,2%), ПДВ (5,5%), акцизний податок з вироблених в Україні 

товарів (14,2%), імпортне мито (12%).  

Розглянемо структуру надходжень до державного бюджету (таблиця 2.2.) 

 

Таблиця 2.2. 

Структура доходів Державного бюджету України, %  

Доходи 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

2013 до 

2009,  

+, - 

Податкові надходження, з них: 68,4 71,4 83,9 79,7 77,8 9,4 

- податок на доходи фізичних осіб - - 2,0 2,0 2,2 - 

- податок на прибуток підприємств 14,9 17,1 17,5 16,1 16,1 1,2 

- збори за спеціальне використання 

природних ресурсів, із них: 
1,2 1,3 0,6 0,7 4,1 2,9 

- податок на додану вартість 38,9 36,9 41,7 40,3 38,0 -0,9 

- акцизний податок 9,8 11,8 10,6 10,8 10,5 0,7 

- податки на міжнародну торгівлю та 

зовнішні операції 
3,2 3,9 3,8 3,8 3,9 0,7 

- інші податкові надходження 0,4 0,4 0,9 0,9 1,3 0,9 

Неподаткові надходження, у т. ч.: 30,5 27,8 15,6 19,8 21,6 -8,9 

- доходи від власності та 

підприємницької діяльності 
14,6 12,7 5,5 9,3 9,9 -4,7 

- адміністративні збори та платежі, 

доходи від некомерційного та 

побічного продажів 

0,8 0,7 0,8 1,6 1,5 0,7 

- власні надходження бюджетних 

установ 
9,4 9,4 7,4 7,2 8,6 -0,8 

- інші неподаткові надходження 5,7 5,0 1,9 1,7 1,6 -4,1 

Доходи від операцій з капіталом 0,5 0,2 0,2 0,4 0,1 -0,4 

Цільові фонди 0,3 0,5 0,1 0,1 0,1 -0,2 

Інші надходження 0,3 0,1 0,2 0,0 0,4 0,1 

Джерело: складено та розраховано автором на підставі [58-63] 

 

Як видно з табл. 2.2., протягом останніх п’яти років, співвідношення у 

структурі доходів державного бюджету податкових і неподаткових надходжень 



78 
 

було приблизно таким – 80:20. Частка інших видів надходжень, в тому числі від 

операцій з капіталом і цільових фондів, складала в сумі менше 1%.  

Частка податкових надходжень у 2013 р. становила 77,8%, що на 0,9 

відсоткових пункти (в. п.) менше від значення минулого року і на 9,4 в. п. більше 

від значення 2009 р. (рис 2.1.). Скорочення протягом останнього року відбулось в 

першу чергу за рахунок зменшення структурної частки податку на додану 

вартість – з 40,3%  до 38%.   

Рис. 2.1. Структура основних доходів державного бюджету України 

Джерело: складено автором на підставі [58-63] 

 

Відповідно протилежним чином змінювалася частка неподаткових 

надходжень, яка становила 21,6% у 2013 р. (19,8% у 2012 році; 30,5% у 2009 р.). 

Серед них варто відзначити зростання власних надходжень бюджетних установ 

на 1,4 в. п., хоча у порівнянні з базовим 2009 р. мало місце скорочення на 0,8 в. п. 

В цілому, визначальним фактором зростання структурної частки неподаткових 

надходжень стало віднесення до бюджету сум перевищення сукупних доходів 

НБУ над його видатками (в обсязі понад 28 млрд грн). 

Обсяг податкових надходжень до державного бюджету у 2013 р. складав – 

262,8 млрд грн, що на 11,9 млрд грн менше від показника попереднього року. 

При цьому, невиконання плану становило 7%, тобто бюджет недоотримав майже 

12 млрд грн. Головною причиною цього стало невиконання плану щодо податку 
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на додану вартість, а також інших непрямих податків – акцизного податку та 

імпортного мита. Досить значним виявився і недобір податку на прибуток 

підприємств. 

Проаналізуємо надходження даних податків детальніше. 

Податок на прибуток підприємств сукупно сплатили державі в розмірі 54,3 

млрд грн, що менше від значення минулого року (на 1 млрд грн). При цьому, 

заплановано було отримати 57,9 млрд грн, тобто обсяг «недобору» склав 3,6 

млрд грн. Варто відзначити, що з березня 2013 р. відбувся перехід на авансову 

форму сплати даного податку, відтак щомісячна динаміка платежів стала більш 

збалансованою. 

Основним чинником скорочення надходжень до державного бюджету 

цього податку, а відтак і невиконання відповідного плану, стало суттєве 

скорочення платежів від підприємств, організацій та установ державної форми 

власності (в обсязі понад 4 млрд грн) (рис. 2.2). В той же час, спостерігалось 

зростання надходжень від підприємств з іноземним капіталом на понад 2 млрд 

грн. Також вдвічі збільшились надходження від суб’єктів фінансового ринку – 

комерційних банків і страховиків – на 1,6 млрд грн.  

 

Рис. 2.2. Обсяги надходжень податку на прибуток підприємств різних форм 

власності (млрд грн) 

Джерело: складено автором на підставі [58-63] 
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Обсяг основного джерела наповнення державного бюджету – податку на 

додану вартість – у 2013 р. становив 128,3 млрд грн. Дана сума є меншою у 

порівнянні з попереднім роком на 10,6 млрд грн. План щодо справляння ПДВ 

складав 135,7 млрд грн., тобто мало місце виконання плану лише на 94,5%. План 

було не виконано серед усіх типів ПДВ – з вироблених в Україні товарів (на 92,7 

%) та із ввезених в Україну товарів (на 93,4 %). Крім того, незважаючи на 

збільшення обсягів відшкодувань ПДВ у порівнянні з 2012 р. на 7,5 млрд грн, 

план і щодо даного виду бюджетних операцій було не виконано – на 10,2% (в 

абсолютному вираженні на 6,1 млрд грн). 

Щодо податків, пов’язаних із міжнародною торгівлею і 

зовнішньоекономічними операціями, то їхня загальна сума у 2013 р. у порівнянні 

з минулим роком зросла не суттєво – на 200 млн грн (тобто трохи більше 1%) до 

13,3 млрд грн. При цьому, звітний рік відзначився значним скороченням росту 

даного виду надходжень, головною причиною чого стала велика база для 

порівняння – у 2012 р. темпи зростання надходжень даних податків становили 

30%. Іншим чинником було зменшення обсягів імпорту (на понад дев’ять 

відсотків), що спричинило скорочення надходжень від ввізного мита. За даним 

видом податків план було не виконано на 12,9% (фактичні надходження були 

менше запланованих на 2 млрд грн). 

Проаналізуємо структуру даних видів надходжень (рис. 2.3.). 

Рис. 2.3. Структура надходжень державного бюджету, пов’язаних із 

міжнародною торгівлею і зовнішньоекономічними операціями  

Джерело: складено автором на підставі [62-63] 



81 
 

Тютюн і 
тютюнові 

вироби
48,90%

Нафтопроду
кти

23,50%

Спирт і 
алкогольні 

вироби
23,80%

Транспортні 
засоби
3,80%

2011

Тютюн і 
тютюнові 

вироби
50,90%

Нафтопроду
кти

23,20%

Спирт і 
алкогольні 

вироби
21,60%

Транспортні 
засоби
4,30%

2013

Тютюн і 
тютюнові 

вироби
44,60%

Нафтопроду
кти

30,30%

Спирт і 
алкогольні 

вироби
21,60%

Транспортні 
засоби
3,50%

2012

Тютюн і 
тютюнові 

вироби
47,20%

Нафтопроду
кти

24,00%

Спирт і 
алкогольні 

вироби
26,20%

Транспортні 
засоби
2,60%

2010

Як видно з діаграм, протягом 2013 р. частка надходжень ввізного мита (без 

нафтопродуктів) збільшилась на 2,7 в. п. до 83,1%, а мита на нафтопродукти 

скоротилася на 1,8 в. п. Питома вага вивізного мита у звітному році зменшилась 

майже втричі – з 1,5% до 0,6%. 

У 2013 р. до державного бюджету надійшло 35,3 млрд грн акцизного 

податку, що є також меншим від значення минулого року (на 5% або на 1,9 млрд 

грн). Планом надходжень акцизного податку передбачалось акумулювати 39,7 

млрд грн, тобто мало місце не виконання плану на 13,4%. Структура акцизного 

податку наведена на рисунку 2.4. 

Рис. 2.4. Структура акцизного податку (збору) 

Джерело: складено автором на підставі [59-63] 
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Головною причиною скорочення надходжень акцизного податку стало 

скорочення обсягів акцизу з нафтопродуктів більш, ніж на чверть (на 3,1 млрд 

грн). Це, в свою чергу, було спричинене зниженням обсягів ввезеної нафти на 

25,2%. Крім того, у звітному році скоротились масштаби виробництва 

алкогольних виробів на 10%, що призвело до зменшення відповідного акцизу на 

5,7% або півмільярда гривень. Збільшенням відзначились надходження від 

акцизу на транспортні засоби (на 200 млн грн або 17,5%) і акцизного податку на 

тютюн і тютюнові вироби (на 1,3 млрд грн або на 8,1%). Причиною останнього 

були зміни до Податкового кодексу в частині адміністрування даного податку, 

зокрема, пов’язані із введенням авансової плати при придбанні акцизних марок, а 

також збільшенням мінімального акцизного зобов’язання та специфічної ставки 

акцизного податку (і зменшенням адвалорної). 

Неподаткові надходження державного бюджету у 2013 р. зросли на 6,7% і 

становили 72,9 млрд грн. На відміну від податкових надходжень, рівень 

виконання плану становив 112,3%, тобто мало місце його перевиконання. Як уже 

зазначалось, визначальним фактором цього стало суттєве надходження коштів 

від Національного банку України (перевищення його доходів над видатками). 

При цьому, структурні зміни в даній групі доходів державного бюджету теж 

відбувались. Відносно попереднього року єдиною статтею, у якій спостерігалось 

зростання питомої ваги, стала стаття «власні надходження бюджетних установ», 

частка яких зросла на 3,7 в. п. (рис. 2.5.). 

У 2013 р. державний бюджет отримав 33,3 млрд грн у вигляді доходів від 

власності та підприємницької діяльності, що на 3,4% більше значення минулого 

року. План було перевиконано на 4,7%, що в абсолютному вираженні склало 1,5 

млрд грн. Даний результат головним чином спричинений різницею в обсягах 

отриманих коштів від НБУ (23,6 млрд грн у 2012 р. і 28,3 млрд грн у 2013 р.). 

Власні надходження бюджетних установ у 2013 р. склали 29 млрд грн, що 

на 17,7% більше, ніж у 2012 р.. Виконання плану за даною статтею склало 

136,6%. В той же час, мало місце скорочення інших неподаткових надходжень на 

10% у порівнянні з минулим роком. У звітному році вони склали лише 5,4 млрд 
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грн, що на 25,7% менше від запланованого. Тобто  бюджет недоотримав 1,9 млрд 

грн, з яких більше третини – кошти, які були недоотримані від зборів на 

обов’язкове пенсійне страхування. 

Рис. 2.5. Структура неподаткових надходжень  

Джерело: складено автором на підставі [58-63] 
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статтею річний план було також не виконано (92,5%), проте сам рівень 

виконання був більшим, ніж у попередні два роки (92,1% у 2011 р. та 90,8% у 

2012 р.). 

 

Таблиця 2.3. 
Видатки Державного бюджету України, млрд грн 

  Державний бюджет (без 

урахування міжбюджетних 

трансфертів) 

Державний бюджет (з 

урахуванням міжбюджетних 

трансфертів) 

Загаль-

ний 

фонд 

Спеціаль-

ний фонд 
Всього 

Загаль-

ний 

фонд 

Спеціаль-

ний фонд 
Всього 

2
0
0
9
 р

ік
 

Річний 

план 
137,098 84,002 221,100 194,378 90,286 284,664 

Факт 131,270 48,906 180,176 187,760 54,596 242,356 

Викона

ння 
95,7% 58,2% 81,5% 96,6% 60,5% 85,1% 

2
0
1
0
 р

ік
 

Річний 

план 
168,235 75,224 243,460 240,987 66,760 307,748 

Факт 165,939 59,882 225,822 238,314 65,273 303,588 

Викона

ння 
98,6% 79,6% 92,8% 98,9% 97,8% 98,6% 

2
0
1
1
 р

ік
 

Річний 

план 
205,326 53,673 259,000 295,965 59,550 355,516 

Факт 197,544 40,995 238,539 287,288 46,126 333,414 

Викона

ння 
96,2% 76,4% 92,1% 97,1% 77,5% 93,8% 

2
0
1
2
 р

ік
 

Річний 

план 
243,084 55,531 298,615 360,737 66,303 427,040 

Факт 228,961 42,260 271,221 343,586 52,094 395,681 

Викона

ння 
94,2% 76,1% 90,8% 95,2% 78,6% 92,7% 

2
0
1
3
 р

ік
 

Річний 

план 
256,808 54,156 310,965 372,230 60,700 432,930 

Факт 247,735 39,872 287,607 360,851 42,604 403,456 

Викона

ння 
96,5% 73,6% 92,5% 96,9% 70,2% 93,2% 

Джерело: складено автором на підставі [58-63] 

 

Щодо структури державного бюджету, то вона змінювалась протягом 

досліджуваного періоду – спостерігається чітка тенденція до скорочення частки 
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спеціального фонду у загальних видатках державного бюджету (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) (рис. 2.5).  

Рис. 2.5. Структура видатків державного бюджету в розрізі фондів 

Джерело: складено автором на підставі [58-63] 

 

У 2013 р. фактично профінансовано із загального фонду державного 

бюджету видатки на суму 247,7 млрд грн, що більше відповідного значення 

минулого року (228,9 млрд грн). План було виконано на 96,5%, спостерігається 

зростання рівня виконання плану. За спеціальним фондом профінансовано 

видатки на суму 39,9 млрд грн, що на 2,4 млрд грн менше показника минулого 

року. Як видно з таблиці 2.3., дана сума є найменшою за останні 5 років. Рівень 

виконання річного плану за спеціальним фондом був теж низьким – 73,6% і 

також демонстрував тенденцію до зниження (на 1,5 в.п. в порівнянні з 2012 р.). 

Проаналізуємо стан виконання державного бюджету органами Державної 

казначейської служби України за видатками в розрізі функціональної 

класифікації. 

У 2013 р. спостерігалося загальне зростання видатків державного бюджету 

(Додаток Б ). Тенденція до зростання більшості з них відносно попереднього 

року зберігалась, хоча мало місце і суттєве скорочення за окремими видами 

(табл. 2.4.). 
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Таблиця 2.4. 

Темпи зростання окремих видів видатків державного бюджету (відносно 

попереднього року), % 

Видатки 

згідно з функціональною 

класифікацією 

Роки 2013  

до 2011 

+;- 2009 2010 2011 2012 2013 

Разом видатків (без урахування 

міжбюджетних трансфертів), з них на: 
98,8 125,3 105,7 113,7 106,0 7,2 

- житлово-комунальне господарство 55,8 340,6 38,4 117,1 25,5 -30,3 

- охорону здоров'я 102,2 116,3 116,7 111,1 113,4 11,2 

- духовний і фізичний розвиток 110,2 160,6 74,2 143,3 93,1 -17,1 

- освіту 111,0 120,4 94,5 111,1 102,3 -8,7 

- соціальний захист і соціальне 

забезпечення 
101,4 134,6 91,7 118,4 117,7 16,3 

Джерело: складено і розраховано автором на підставі [58-63] 

 

Серед видатків, зростання яких номінально було найбільшим, слід 

виділити: 

— видатки на соціальний захист та забезпечення (протягом 2013 р. з 

75254,4 млн грн до 88547,3 млн грн, тобто на 17,7%, а протягом аналізованого 

періоду з 2009 по 2013 роки – на 37035 млн грн або на 71,9%); 

— видатки на загальнодержавні функції (протягом 2013 р. на 6,1 млрд грн 

або на 13,8%, протягом аналізованого періоду – на 25232,9 млн грн, тобто більш, 

ніж вдвічі). Серед них важливою та актуальною складовою є видатки на 

обслуговування боргу, які зросли у 2013 р. з 24196,6 млн грн до 31677,1 млн грн 

(на понад 30%), а протягом останніх п’яти років – з 9038,7 млн грн в два з 

половиною рази; 

— громадський порядок, безпека та судова влада (за останній рік на 7,5%, 

протягом 2009-2013 рр – на 62,2%); 

— охорона здоров’я (з 11358,5 млн грн у 2012 р. до 12879,3 млн грн у 2013 

році, тобто на 13,4%; протягом 2009-2013 рр – на 5348,8 млн грн або на 71%). 

Розглянемо рівень виконання плану видаткової частини державного 

бюджету в розрізі функціональної класифікації за 2009-2013 роки (Додаток Б.2). 
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Протягом останніх трьох років єдиною статтею, за якою виконувався план 

була стаття «Соціальний захист пенсіонерів». Усі інші видатки державного 

бюджету були профінансовані на рівні меншому, ніж було заплановано 

законодавчо. В останні роки найнижчі показники виконання плану 

спостерігаються серед видатків на охорону навколишнього природного 

середовища (у 2013 році – 55,46%), житлово-комунальне господарство (у 2011 р. 

– лише 27%), на економічну діяльність (в 2013 р. - 82,45%), в тому числі за 

статтею «сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне гос-

подарство» (в 2013 р. – 79,17%). Високим рівнем виконання плану 

характеризувались видатки на загальнодержавні функції (95,38%), громадський 

порядок, безпеку та судову владу (94,93%), соціальний захист та соціальне 

забезпечення (99,13%). В цілому, очевидним стає зміщення після 2010 року 

пріоритетів виконавчої влади щодо спрямування фінансування на видатки, що 

сприяли зміцненню влади – якщо до цього видатки суспільного розвитку 

(охорона середовища, охорона здоров’я, духовний та фізичний розвиток, освіта) 

перевиконувались, то опісля – більшість ресурсів держави спрямовувалось на 

загальнодержавні функції та громадський порядок і суди. 

Щодо структури видатків, то найбільшу частку займають міжбюджетні 

трансферти (28,7%), хоча раніше вони складали лише 1,2-1,4% (Додаток  Б.1).  

Дане збільшення питомої ваги відбулось головним чином за рахунок 

скорочення частки економічних видатків (з 20,5% у 2009 р. до 10,2% у 2013 р.) і 

викликані змінами в бюджетному законодавстві. Практично незмінною 

залишалась питома вага видатків на соціальний захист та забезпечення – близько 

п’ятої частини усіх видатків державного бюджету (у 2013 р. 21,9%). Протягом 

останнього року мало місце скорочення часток видатків на економічну 

діяльність, міжбюджетних трансфертів, видатків на духовний та фізичний 

розвиток і, в свою чергу, збільшення часток інших видатків державного 

бюджету. 

Як показали дослідження, структура видатків за економічною 

класифікацією зазнала певних змін (Додаток Б.2). Причиною цього стали 
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структурні зміни в економіці, які в свою чергу призвели до неспроможності 

бюджету здійснювати фінансування капітальних видатків (рис. 2.6). 

 

Рис.2.6. Структура видатків державного бюджету (за економічною 

класифікацією), млн. грн  

Джерело: складено автором на підставі [58-63] 

 

У 2013 р. частка поточних видатків збільшилась до 95,6%, насамперед 

через зростання видатків на соціальне забезпечення (зростання протягом року на 

3,1 в. п., зокрема в частині виплати пенсій і допомог – на 4,1 в. п.). Дані видатки 

складали 21,9% усіх видатків держави (в 2012 р. – 18,8%, в 2009 р. – 21,7%). 

Частка поточних трансфертів органам державного управління скоротилась на 

понад два відсоткових пункти і у 2013 р. склала 28,1%. 

Капітальні видатки скоротились на 39,5% у порівнянні з попереднім роком 

– з 29501,2 млрд грн до 17844,2 млрд грн, що є найнижчим показником за 

останні роки (за винятком кризового 2009 р.). При цьому, рівень виконання 

плану також скоротився і становив всього 60,3%. Через це питома вага 

капітальних видатків скоротилась до рекордних 4,4%. Основною причиною 

цього є їх збільшення в попередніх роках у зв’язку з підготовкою низки об’єктів 

до Євро-2012 і наступне зменшення у зв’язку із завершенням програми. 

Частка захищених статей у 2013 р. склала 77,1%. Її зростання є також 

одним із негативних явищ в стані виконання бюджету за останні роки. 

2009 2010 2011 2012 2013

Капітальні видатки 10 365,60 21 057,10 31 241,40 29 501,20 17 844,20

Поточні видатки 231 991,10 282 531,60 302 173,10 366 180,30 385 611,80
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Стан виконання видаткової частини Державного бюджету України за 2009-

2013 роки за програмною класифікацією наведено у додатку Б.4. 

У звітному році налічувалась 651 державна бюджетна програма (у 2012 

році – 679). Мали місце випадки повної відсутності фінансування – 35 програм 

на загальну суму понад 2,5 млрд грн. 

Найвищий рівень виконання кошторису доходів та видатків 

спостерігається у таких головних розпорядників: 

— Генеральна прокуратура - 100,0%; 

— Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення - 

99,9%; 

— Управління державної охорони України - 99,7%; 

— Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України - 99,6%; 

— Міністерство соціальної політики України - 99,6%; 

— Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Вища рада 

юстиції - 99,5%. 

Найменше від запланованого було профінансовано видатки таких 

розпорядників: 

— Національна акціонерна компанія «Укргазлізінг» - 48,2%; 

— Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України - 48,5%; 

— Державне космічне агентство України - 49,0%; 

— Державне агентство екологічних інвестицій України - 50,7%; 

— Вищий господарський суд України - 53,9%. 

Розглянемо динаміку та стан виконання місцевих бюджетів за 2009-2013 

роки.  

Виконання плану видаткової частини бюджетів, що були затверджені 

місцевими радами, у 2013 році відбулось на рівні 89,6%. В цілому обсяг видатків 

зменшився на понад 1%, сукупно вони складали 219,8 млрд грн. Основна частина 

видатків була спрямована у соціально-культурну сферу (понад 85%, що більше 

від значення 2012 року на 6,2 в. п.). Також зростали видатки на соцзахист та 
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соцзабезпечення – на 12,9%. При цьому, мало місце скорочення видатків на ЖКГ 

(на 61,3%) та економічну діяльність (на 27,1%). 

Щодо структури видаткової частини місцевих бюджетів, то спостерігається 

збільшення частки поточних трансфертів населенню на соцзабезпечення (на 3,1 

в. п.) і аналогічне зростання частки видатки на оплату праці, які залишають за 

собою найбільшу частку в структурі місцевих бюджетів (у 2013 році – 47%). 

Водночас, мало місце скорочення видатків на трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) на 5,6 в. п. і на оплату комунальних послуг. Загальний 

обсяг поточних видатків місцевих бюджетів у 2013 році склав 205,6 млрд грн, що 

дещо менше, ніж у попередньому 2012 році. Обсяг капітальних видатків склав 

14,2 млрд грн (їх обсяг зменшився ще суттєвіше – на 12,2%, що дорівнює майже 

2 млрд грн). 

З ЄКР на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів надано 

позик на суму 43,1 млрд грн (у 2012 році аналогічний показник був на 3,3% 

меншим). Обсяг погашення даного виду позик склав майже 43 млрд грн, що 

також більше, ніж у минулому році. 

Таким чином, на кінець 2013 року обсяг залишків складав 30,8 млрд грн 

(тобто на 3,7 млрд грн більше, ніж на кінець минулого року). Для порівняння –  

впродовж 2012 року обсяг залишків зменшувався на 12 млрд грн.  

Щодо доходів місцевих бюджетів, то у 2013 році їхній обсяг (з 

врахуванням міжбюджетних трансфертів) складав 221 млрд грн, що на 4,4 млрд 

грн менше у порівнянні з 2012 роком (табл.2.5).  

Обсяг доходів місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) у 2013 році становив 105,2 млрд грн, що на 4,5 відсотка більше, ніж 

в 2012 році. 
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 Таблиця 2.5 

Динаміка доходів місцевих бюджетів  

(без урахування міжбюджетних трансфертів)  

Показники 
2009 

рік 

2010 

рік 

2011 

рік 

2012 

рік 

2013 

рік 

2013 рік проти  

2009 року 

Абсолют-

ний 

приріст, 

млрд грн 

темп 

приросту, 

% 

Доходи місцевих бюджетів 

(без урахування 

міжбюджетних 

трансфертів),  

млрд грн, у т. ч.: 

71,0 80,5 86,5 100,8 105,2 34,2 48,17 

загальний фонд 59,6 67,6 71,4 81,2 84,9 25,3 42,45 

спеціальний фонд 11,4 12,9 15,1 19,6 20,3 8,9 78,07 

частка у доходах зведеного 

бюджету, % 
24,6 25,6 21,7 22,6 23,8 х х 

 

У звітному році рівень виконання плану (з внесеними протягом року 

змінами) склав 93,5% (при цьому, ще у минулому році план було перевиконано 

на 3,4%) (табл.2.6).  

 

Таблиця 2.6 

Надходження доходів до місцевих бюджетів  

(без урахування міжбюджетних трансфертів)  

Доходи 
Факт за 

2011 рік 

Факт за 

2012 рік 

Розрахун-

кові 

показники 

МФУ на 

2013 рік 

План на 

2013 рік з 

ураху-

ванням 

внесених 

змін 

Факт за 

2013 рік 

Виконання 

розрахун-

кових 

показників 

МФУ, % 

Виконання  

планів, 

затвер-

джених 

місцевими 

радами, % 

Усього, млн 

грн, у т.ч.: 
86 456,6 100 813,8 103 141,4 112 483,5 105 171,1 102,0 93,5 

- загальний 

фонд 
71 391,2 81 207,9 89 553,1 91 689,5 84 892,1 94,8 92,6 

- спеціальний 

фонд 
15 065,4 19 605,9 13 588,3 20 794,0 20 279,0 149,2 97,5 

 

У структурі зведеного бюджету України мало місце збільшення частки 

доходів місцевих бюджетів на 1,1 в. п (до 23,8%) – це відбулось за рахунок як 

загального, так і спеціального фондів (рис.2.6) 
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Рис.2.6. Частка доходів у розрізі фондів державного та місцевих бюджетів у 

доходах зведеного бюджету  

 

Щодо структури доходів місцевих бюджетів, то продовжується динаміка 

зростання частки податкових надходжень. Причиною цього є збільшення частки 

(до 7%) місцевих податків і зборів, зокрема збільшення обсягів сплаченого 

єдиного податку (додаток В.1.) 

В цілому майже 87% усіх доходів місцевих бюджетів становлять податкові 

надходження (їхній загальний обсяг у 2013 році склав 91,2 млрд грн, що більше, 

ніж у минулому році, на 6,2%). 

Серед податкових надходжень найбільшим джерелом доходів місцевих 

бюджетів залишається податок на доходи фізичних осіб (61,4% від усіх 

надходжень місцевих бюджетів). У 2013 році за цією статтею доходів до 

місцевих бюджетів надійшло майже 65 млрд грн, що також більше, ніж у 2012 

році (на 6,9%). Водночас рівень виконання плану щодо даного податку у 2013 

році становив лише 92,3% (у минулому році – 97%) (додаток В.1). 

Другим за величиною джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за 

землю. У 2013 році надійшло більш, ніж 12,8 млрд грн даного виду 

обов’язкового платежу, що на 1,8% більше, ніж у попередньому році. При цьому, 
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варто відзначити недовиконання плану надходжень з плати за землю на 12,7%. 

Темпи зростання даного виду доходів місцевих бюджетів є надто низькими, що 

означає недосконалість існуючих норм визначення бази оподаткування. 

У звітному році мало місце зростання структурної ваги орендної плати за 

земельні ділянки та зменшення земельного податку. Це було спричинене тим 

фактом, що орендна плата протягом останніх років не зростала, а ставки 

земельного податку залишались стабільними. Тому очевидним залишається 

продовження тенденції збільшення розмірів надходжень орендної плати з 

одночасним повільнішим зростанням земельного податку (рис. 2.7). 

 

 

Рис.2.7. Динаміка надходжень земельного податку та орендної плати  

 

В умовах децентралізації зростає значення місцевих податків і зборів. Так, 

у 2013 році надійшло 7,3 млрд грн, що на третину більше, ніж у попередньому 

році. Із розширенням повноважень органів місцевої влади повинні зростати і їхні 

фінансові ресурси для реалізації покладених на них функцій, а тому можна 

передбачати і подальше зростання даного виду обов’язкових платежів. 
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У 2013 році частка місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів 

складала 7%, тобто продовжила динаміку зростання (рис. 2.8.). Це було 

спричинене змінами до чинного законодавства, прийняттям Податкового кодексу 

України, в якому зменшено перелік місцевих податків і зборів до 5 (після 

внесення змін у 2014 році – до 4) і включенням до їх числа єдиного податку 

[121]. 

 

 

Рис.2.8. Динаміка надходжень місцевих податків і зборів  

 

Обсяг надходжень від єдиного податку для суб’єктів малого 

підприємництва у 2013 році склав 6,6 млрд, що в півтора рази більше, ніж у 

минулому році (рис.2.9). Більше того, мало місце перевиконання плану на 15,6% 

(майже на 1 млрд грн). Дане збільшення спричинене зростанням кількості 

суб’єктів малого підприємництва. 

Щодо неподаткових джерел наповнення місцевих бюджетів, то у 2013 році 

їхній обсяг склав 12,1 млрд грн (на 4% менше, ніж у 2012 році). Серед них мало 

місце зростання частки адміністративних зборів і платежів до 15,9 відсотків. При 

цьому, відбулось скорочення структурної ваги власних надходжень бюджетних 
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установ на 2 відсоткові пункти та доходів від власності та підприємництва – на 1 

відсотковий пункт (додаток В.1) 

 

 
Рис.2.9. Динаміка надходжень єдиного податку в розрізі юридичних і фізичних 

осіб  

 

За розміром надходжень найбільшим джерелом залишались власні 

надходження бюджетних установ, які у 2013 році становили 8,9 млрд грн. 

Важливою складовою місцевих бюджетів є бюджет розвитку, який 

дозволяє органам влади вирішувати стратегічні та «капітальні» завдання. У 2013 

році до бюджетів розвитку місцевих бюджетів надійшло 13,2 млрд грн (з 

врахуванням коштів, що були передані з відповідних загальних фондів). Це на 

7,6% менше від аналогічного значення минулого року. Також спостерігалось 
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скорочення частки доходів бюджету розвитку в сукупних доходах місцевих 

бюджетів на 1,6 в. п. (рис.2.10) 

 

 

Рис.2.10. Структура доходів бюджету розвитку місцевих бюджетів за 2013 рік 

 

Згідно чинного Бюджетного кодексу України обсяг єдиного податку 

спрямовується до бюджету розвитку. У звітному році саме ці доходи стали 

основними, склавши понад половину сукупних надходжень бюджету розвитку. 

Частки інших доходів відображені на рис. 

Видатки місцевих бюджетів у 2013 році складали 219,8 млрд грн (в тому 

числі кошти, передані до державного бюджету, – 1,6 млрд грн). Мало місце 

скорочення загального обсягу в порівнянні з минулим роком на 1,2%. 

Рівень виконання плану Міністерства фінансів становив 99,7% (при цьому, 

по спеціальному фонді спостерігалось досить суттєве його перевиконання – 

109,1%). В той же час, рівень виконання бюджетів в обсягах, затверджених 

відповідними місцевими радами, складав лише 89,6% (табл. 2.7.). 
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Таблиця 2.7  

Видатки місцевих бюджетів (без урахування коштів,  

що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету)  

Видатки 
Факт за 

2011 рік 

Факт за 

2012 рік 

Розрахун-

кові 

показники 

МФУ на 

2013 рік 

План на 

2013 рік з 

урахуван-

ням 

внесених 

змін 

Факт за 

2013 рік 

Виконання 

розрахун-

кових 

показників 

МФУ, % 

Виконання  

планів, 

затвердже-

них 

місцевими 

радами, % 

Усього, млн 

грн, у т.ч.: 
178 070,5 221 232,8 218 852,9 243 539,0 218 236,1 99,7 89,6 

- загальний 

фонд 
149 833,2 188 638,6 197 470,7 202 664,2 194 900,9 98,7 96,2 

- спеціальний 

фонд 
28 237,3 32 594,2 21 382,2 40 874,8 23 335,2 109,1 57,1 

 

У структурі зведеного бюджету видатки місцевих бюджетів склали 43,1%, 

що дещо менше значення минулого  року. Частка видатків як загального, так і 

спеціального фондів місцевих бюджетів скоротилася у порівнянні з минулим 

роком (рис. 2.11). 

 

Рис.2.11. Частки видатків державного та місцевих бюджетів у видатках зведеного 

бюджету (у розрізі фондів)  

 

Через місцеві бюджети у 2013 році перерозподілено 15,1% ВВП, що 

менше від аналогічного значення минулого року. Найбільше скорочення 
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спостерігалось у видатках на житлово-комунальне господарство. Найбільше 

зростання (хоча й незначне – лише 0,3 в. п.) відбулось у видатках на соцзахист та 

соцзабезпечення (додаток В.2) 

Щодо структури видатків, то найбільшу частку у 2013 році займають 

видатки на оплату праці (47%). Другою за структурною вагою статтею видатків 

місцевих бюджетів є видатки на соцзабезпечення (поточні трансферти 

населенню), які у звітному році становили 23,2%. 

Сукупно поточні видатки місцевих бюджетів у 2013 році склали більш, ніж 

205 млрд грн, що на половину відсотка менше, ніж у минулому році. Капітальні 

видатки становили 14,2 млрд грн, що на 2 млрд грн менше, ніж у 2012 році. 

Ще однією важливою складовою аналізу виконання бюджетів є оцінка 

динаміки міжбюджетних трансфертів, на якій варто зупинитися детальніше. 

У 2013 році згідно офіційної інформації ДКСУ було проведено трансфертів 

з державного бюджету до місцевих бюджетів на суму 115,8 млрд грн. Рівень 

виконання плану складає 95% (92,6% по загальному фонду і 97,5% по 

спеціальному фонду) (табл.2.8.). 

 

Таблиця 2.8.  

Міжбюджетні трансферти, що надійшли з державного бюджету  до 

місцевих бюджетів 
Міжбюджетні 

трансферти 

Факт за 

2011 рік 

Факт за 

2012 рік 

План на 

2013 рік  

Факт за 

2013 рік 

Виконання  

плану, % 

Усього, млн грн,  

у т. ч.: 
86 456,6 100 813,8 112 483,5 105 171,1 93,5 

- загальний фонд 71 391,2 81 207,9 91 689,5 84 892,1 92,6 

- спеціальний фонд 15 065,4 19 605,9 20 794,0 20 279,0 97,5 

 

У структурі загальних доходів місцевих бюджетів міжбюджетні 

трансферти складали 52,4% (що на 3 в. п. менше значення минулого року) (рис.). 

Цікаво, що в 2013 році вперше в порівнянні з минулими роками темпи 

зростання трансфертів були нижчими від темпів зростання сукупних доходів 

місцевих бюджетів (додаток  Д). 
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Рис. 2.12. Темпи зростання трансфертів та доходів місцевих бюджетів  

Найбільшу частку серед трансфертів займає дотація вирівнювання, яка у 

2013 році зросла на 6,6 в. п. і склала 48,1%. Соціальні субвенції у звітному році 

займали частку 42%. 

В абсолютному вираженні обсяг дотації вирівнювання становив 55,7 млрд 

грн (стовідсоткове виконання плану). Враховуючи збільшення коштів, що 

передані до державного бюджету, чистий показник трансферту вирівнювання 

становив більше, ніж 54,2 млрд грн (рис 2.13). 

 

Рис. 2.13. Динаміка перерахування трансфертів із місцевих бюджетів до 

державного бюджету  
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У зворотному напрямку – з місцевих бюджетів до державного бюджету 

надійшло міжбюджетних трансфертів в обсязі 1,6  млрд грн, що на 20% більше 

аналогічного значення попереднього року (додаток Д). 

Частка трансфертів у видатках місцевих бюджетів у 2013 році в перше за 

останні роки показала, хоч і не значне, але зростання – з 0,6% до 0,7%. 

Таким чином, підсумовуючи наведені дані, можна зробити висновок, що як 

державний, так і місцеві бюджети за різними статтями демонстрували 

різносторонню динаміку, структуру та рівень виконання. Разом з тим, очевидним 

залишається факт провідної ролі органів Державної казначейської служби 

України в забезпеченні якісного виконання бюджетів всіх рівнів. 

 

 

2.2. Оцінка показників фінансової стійкості бюджетів та реалізації 

основних повноважень органами Казначейства України 

 

Органи Державної казначейської служби України своєю діяльністю 

забезпечують належне виконання бюджетів, в т. ч. в частині підтримання та 

зростання їхньої фінансової стійкості. А в умовах реальних загроз національній 

безпеці одним із ключових параметрів аналізу процесу виконання бюджетів є 

якісна оцінка фінансової стійкості.  

Оцінка фінансової стійкості бюджетів останнім часом досліджувалась 

рядом науковців. Узагальнена думка щодо сутності цього поняття може звучати 

так: «рівень фінансової стійкості бюджету визначається обсягом коштів, що 

необхідні для забезпечення мінімально визначених бюджетних видатків. До 

мінімальних бюджетних видатків відносять фінансові ресурси, які необхідні для 

фінансування заходів забезпечення життєдіяльності населення, які гарантовані 

Конституцією»[10]. Виділяють кілька рівнів фінансової стійкості бюджету [10]:   

1) абсолютна стійкість бюджету (сума мінімальних видатків є меншою 

суми власних і регульованих доходів бюджету); 
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2) нормальна стійкість бюджету (рівність суми мінімальних видатків та 

суми власних і регульованих доходів бюджету); 

3) нестійкий фінансовий стан бюджету (для забезпечення фінансування 

мінімальних видатків, суми власних і регульованих доходів бюджету є 

недостатньо, тому залучаються додаткові фінансові ресурси - тимчасово вільні 

кошти інших бюджетів, кошти позабюджетних фондів); 

4) кризовий фінансовий стан бюджету (сума мінімальних видатків є 

значно більшою суми власних і регульованих доходів бюджету). 

Також можна сформулювати кількісні критерії для визначення зазначених 

рівнів фінансової стійкості бюджету. Так, для абсолютної стійкості значення 

нормативного коефіцієнту, що характеризує співвідношення власних доходів 

бюджету до загальної суми доходів, повинно складати 60-70%, а значення 

бюджетної заборгованості по відношенню до загальної суми планових видатків 

бюджету повинно бути в межах 10-15%. За нормальної стійкості бюджету 

нормативний коефіцієнт (відношення власних доходів бюджету до загальних 

доходів) повинен коливатись в межах 40-50%. При цьому, значення бюджетної 

заборгованості у відношенні до загальних планових видатків бюджету повинне 

коливатись в межах 30-35%. При нестійкому фінансовому стані бюджету дані 

коефіцієнти повинні попадати в межі 5-10% і 40-45% відповідно [10]. 

Для проведення аналізу розроблені і відповідні бюджетні коефіцієнти [153, 

с.19]: співвідношення власних і регулюючих доходів бюджету; співвідношення 

власних доходів до загальної суми доходів; співвідношення мінімальних 

видатків і власних доходів; співвідношення всіх доходів і мінімальних видатків; 

співвідношення бюджетної заборгованості і загальної суми доходів; 

співвідношення бюджетних доходів до чисельності населення (в тому числі по 

окремих місцевих бюджетах в регіонах), т. зв. «бюджетна результативність»; 

співвідношення бюджетних доходів до чисельності населення; 

В. В. Іванов вважає, що варто проводити оцінку фінансової стійкості 

бюджету в розрізі показників, що характеризують саме доходи і видатки 

бюджету [68, с. 243]. Для аналізу доходів бюджету запропоновано такі 
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коефіцієнти: співвідношення постійних доходів і загальної суми доходів;   

відношення власних доходів до загальної суми доходів; відношення надходжень 

від продажу активів до загальної суми доходів. 

Для оцінки видатків бюджету запропоновано такі коефіцієнти: 

співвідношення поточних і капітальних видатків до загальної суми видатків; 

відношення видатків бюджетних установ та організацій до загальної суми 

видатків; відношення обсягів наданих кредитів підприємств до загальної суми 

видатків.  

Стан бюджету повинні характеризувати наступні коефіцієнти 

співвідношення загальних сум видатків і доходів; відношення поточних видатків 

і податкових надходжень; відношення наданих кредитів і суми погашених 

кредитів. 

Непогашена заборгованість потребує обчислення додаткових показників: 

співвідношення довгострокової заборгованості до загальної суми 

заборгованостей; відношення державного боргу до чисельності населення;  

відношення обсягу державного боргу до ВВП на душу населення; 

Важливим моментом в процесі аналізу є оцінка результатів як складання, 

так і виконання бюджету. Ряд науковців досліджують також і детальну 

характеристику процесу збору інформації, необхідної для проведення аналізу 

бюджету, а також її опрацювання, специфіку окремих бюджетів, тощо.  

Вказані методики аналізу та оцінки фінансової стійкості бюджетів можуть 

використовуватись як для державного бюджету так і для місцевих бюджетів, 

оскільки законодавчий механізм їх формування і виконання є дуже близьким. 

Варто розглянути переваги даних методик, до яких належать: максимальна 

інформативність вказаних показників; за допомогою обчислених показників 

можна формувати якісну характеристику бюджетів, а також порівнювати їх як з 

іншими аналогічними бюджетами, так і з самими з собою в часі (за певний 

період); існує можливість наукової розробки нормативів та/або рекомендованих 

меж для кожного із коефіцієнтів, що спростить прийняття відповідних 

управлінських рішень. 
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У той же час, задля уникнення звинувачень в упередженості дослідження, 

слід розглянути і недоліки вказаних методик: усі зазначені показники можуть 

бути використаними лише для оцінки або дохідної частини бюджету, або 

видаткової. Необхідно розробити коефіцієнти, які б надавали можливість 

враховувати структуру та взаємовплив і доходів, і видатків бюджету 

одномоментно; у зв’язку з мінливістю бюджетного законодавства в Україні, 

окремі показники складно аналізувати в динаміці, оскільки не всі з них матимуть 

потрібну інформацію для обчислення в окремі періоди; вищезазначені методики 

не включають в себе жодного інтегрального (комплексного) показника для 

загальної оцінки ключових «цифр» бюджету; усі запропоновані загальні 

показники включають елемент суб’єктивності, що негативно позначається на 

якості результатів аналізу; в процесі розрахунку окремих показників виникає 

потреба використовувати інформацію, надану різними відомствами та 

установами, а в сучасних умовах розрізненості та неуніфікованості цих даних 

існує ймовірність необ’єктивності результатів аналізу. 

Ще одним недоліком можна вважати відсутність науково розроблених 

пропозицій щодо реагування та зміни відповідних нормативів і рекомендованих 

меж разом із зміною бюджетного законодавства. 

Відтак, можна виокремити перспективні напрями розвитку методик 

бюджетного аналізу: 

1) здійснювати регулярну оцінку законодавчої бази, якою керується 

бюджетний процес; 

2) проводити регулярний аналіз виконання бюджету, при цьому 

використовувати максимально широкий обсяг показників та коефіцієнтів, а не 

лише оцінювати динаміку доходів та видатків бюджету і досліджувати їх 

структуру, як це часто відбувається на сьогоднішній день; 

3) розраховувати специфічні характеристики окремих бюджетів, зокрема 

такі як: рівень залежності бюджету від вищестоячих, рівень бюджетної 

автономії, фінансова стійкість бюджету. Крім того, оцінювати показники, які є 

дотичними до бюджетної сфери: активність і ефективність управлінських рішень 
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органів влади, що є відповідальними за конкретний бюджет, рівень соціальної 

захищеності різних верств населення тощо. 

Тому одним із найбільш важливих етапів бюджетного аналізу є аналіз його 

якісних характеристик, що включає оцінку фінансової стійкості бюджету та 

оцінку його ефективності, в тому числі ефективності бюджетної політики, яку 

проводить відповідний суб’єкт управління. 

Інструмент відносних показників виконання бюджету варто 

використовувати під час оцінки фінансової стійкості бюджету. Відносні 

показники виконання бюджету – це показники (коефіцієнти, індекси, частки), за 

допомого яких можна охарактеризувати стан відповідного бюджету, і які 

розраховуються за допомогою обчислення відношення одних абсолютних 

значень до інших. Відтак, в даному дисертаційному дослідженні розроблена 

система певних відносних показників виконання бюджету, які дозволяють 

оцінити фінансові стійкість та незалежність конкретного бюджету. Дані 

показники можна використовувати для аналізу як державного, так і місцевих 

бюджетів (в т. ч. зведених) (табл. 2.9.). 

Таблиця 2.9. 

Показники фінансової стійкості бюджетів  

Показник Метод обчислення 

Коефіцієнт бюджетної незалежності (автономії), % Кавт = Дбт / Д * 100% 

Коефіцієнт бюджетної залежності, % Кзал = МТ / Д * 100% 

Коефіцієнт фінансової стійкості бюджету, % Кст = МТ / Дбт * 100% 

Коефіцієнт дефіцитності, % Кдеф = Деф / Д * 100% 

Коефіцієнт активності суб’єктів управління бюджетом, % Какт = Днеп / Дбт * 100% 

Коефіцієнт податкового забезпечення, % Кпз = Дпод / Дбт * 100% 

Коефіцієнт забезпечення бюджету, % Кз = Д / В * 100% 

Індекс доходів бюджету на душу населення, тис. грн. / ос. Ідд = Д / Ч 

Індекс видатків бюджету на душу населення, тис. грн. / ос.  Івд = В / Ч 

Джерело: розроблено автором 

Умовні позначення:  

Кавт – Коефіцієнт бюджетної незалежності (автономії), %; 
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Кзал – Коефіцієнт бюджетної залежності, %; 

Кст – Коефіцієнт фінансової стійкості бюджету, %; 

Кдеф – Коефіцієнт дефіцитності, %; 

Какт – Коефіцієнт активності суб’єктів управління бюджетом, %; 

Кпз – Коефіцієнт податкового забезпечення, %; 

Кз – Коефіцієнт забезпечення бюджету, %; 

Ідд – Індекс доходів бюджету на душу населення, тис. грн. / ос.; 

Івд – Індекс видатків бюджету на душу населення, тис. грн. / ос. 

Дбт – доходи бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів; 

Д – загальна сума доходів бюджету; 

МТ – обсяг міжбюджетних трансфертів; 

Деф – обсяг дефіциту бюджету; 

Днеп – неподаткові надходження бюджету; 

Дпод – податкові надходження бюджету; 

В – видатки бюджету; 

Ч – чисельність населення. 

Для проведення даного аналізу можна використовувати таку інформаційну 

базу: 

— Закон України «Про державний бюджет України» на відповідний рік, 

Рішення місцевих органів влади про місцеві бюджети; звіти про виконання 

бюджетів (напр., Звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету 

України, Звіт про фінансові результати виконання Державного бюджету України, 

Звіт про рух грошових коштів та ін.); 

— інша фінансова звітність, що торкається питань виконання бюджету 

(Звіт про бюджетну заборгованість, Інформація про надані державні гарантії, 

Звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу, Звіт про 

використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України та ін.); 

— статистична звітність. 

Розрахуємо зазначені відносні показники, використовуючи фактичні дані. 

Коефіцієнти бюджетної автономії, бюджетної залежності, а також фінансової 
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стійкості бюджету варто розраховувати для окремих місцевих бюджетів, 

оскільки для державного бюджету вони не мають економічного змісту.  

Вихідні дані наведені в таблиці 2.10. 

Таблиця 2.10. 

Окремі показники виконання Державного бюджету України 

Показник 2009 р. 2010 р. 2011 р.  2012 р. 2013 р. 

Доходи бюджету без 

врахування 

міжбюджетних 

трансфертів, млн. грн 

201 931,32 233 990,49 311 898,23 344 711,45 337 617,62 

Загальна сума доходів 

бюджету, млн. грн 
209 700,32 240 615,24 314 616,87 346 053,96 339 226,90 

Обсяг міжбюджетних 

трансфертів, млн. грн 
7 769,00 6 624,76 2 718,64 1 342,52 1 609,28 

Обсяг дефіциту 

бюджету, млн. грн 
32 736,90 62 973,51 18 842,59 49 627,56 64 229,17 

Неподаткові 

надходження бюджету, 

млн. грн 

50 676,76 65 067,73 49 087,80 68 287,62 72 853,17 

Податкові надходження 

бюджету, млн. грн 
148 915,64 166 872,19 261 604,99 274 715,19 262 777,05 

Видатки бюджету, млн. 

грн 
242 437,22 303 588,75 333 459,46 395 681,52 403 456,07 

Чисельність населення, 

ос. 
45 963 400 45 782 600 45 598 200 45 453 300 45 372 700 

Джерело: складено автором на підставі [58-63] 

Результати розрахунків наведені в таблиці 2.11. 

Таблиця 2.11. 

Розрахунок відносних показників виконання Державного бюджету України 

Показник 2009 р. 2010 р. 2011 р.  2012 р. 2013 р. 

2013 до 

2009 

+; - 

Коефіцієнт дефіцитності, % 0,1561 0,2617 0,0599 0,1434 0,1893 0,0332 

Коефіцієнт активності суб’єктів 

управління бюджетом, % 
0,2510 0,2781 0,1574 0,1981 0,2158 -0,0352 

Коефіцієнт податкового 

забезпечення, % 
0,7375 0,7132 0,8388 0,7969 0,7783 0,0408 

Коефіцієнт забезпечення 

бюджету, % 
0,8650 0,7926 0,9435 0,8746 0,8408 -0,0242 

Індекс доходів бюджету на душу 

населення, тис. грн. / ос. 
4,5623 5,2556 6,8998 7,6134 7,4765 2,9142 

Індекс видатків бюджету на душу 

населення, тис. грн. / ос.  
5,2746 6,6311 7,3130 8,7052 8,8920 3,6174 

Джерело: розраховано автором на підставі [58-63] 
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Коефіцієнт дефіцитності державного бюджету коливався протягом 

останніх п’яти років в межах 0,0599-0,2617. Найменшою дефіцитність 

державного бюджету була в 2011 р., а найбільшою – в 2010 р.. 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 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 році 

до 8,8920 тис. грн у 2013 р.  

Таким чином, можна зробити висновок, що індекси доходів і видатків на 

душу населення протягом звітного року показували різноспрямовану динаміку.  

Важливе значення у забезпеченні високої фінансової стійкості бюджетів 

має якість виконання казначейськими органами  своїх функцій. На сьогоднішній 

день дуже часто функціональну діяльність органів казначейської служби 

розглядають виключно як технічну – ведення бухгалтерського обліку та 

формування звітів щодо виконання бюджетів всіх рівнів. 

Разом з тим, одна із основних функцій Казначейства України залишається 

поза увагою – контроль за виконанням бюджетів, зокрема в частині бюджетних 
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повноважень в процесі зарахування доходів і фінансуванні (оплаті) видатків. 

Даний контроль відбувається в різноманітних формах та за різними критеріями. 

В процесі виконання державного бюджету за видатками контроль, що 

здійснюється органами ДКСУ, складається з низки тісно взаємопов’язаних 

процедур. Комплексне їх виконання і дотримання основних принципів 

(оперативність, систематичність, повнота та ін.) забезпечують результативність 

проведеного контролю, а також формування повноцінної інформаційної бази для 

прийняття управлінських рішень. 

Як відомо, «порушення бюджетного законодавства є протиправною 

поведінкою учасника бюджетного процесу, яка має прояв у діях, які заборонені 

(прямо не дозволені) бюджетними нормами, або у відсутності дій, якщо 

обов'язок діяти певним чином прямо передбачений відповідними бюджетними 

нормами» [52, с. 526]. Тому недопущення даного роду порушень чинного 

законодавства є надзвичайно важливою і особливо актуальною в умовах 

глибокої економічної кризи функцією казначейської служби. 

Контрольні повноваження ДКСУ при касовому виконанні державного 

бюджету за видатками розпочинаються з відкриття бюджетних асигнувань і 

завершуються операціями з оплати видатків, тобто фактичного проведення 

платежів. Суттєве значення даний контроль має при проведенні перевірок 

органами Казначейства України прийнятих зобов’язань розпорядників 

бюджетних коштів – у реєстрації зобов’язань та фінансових зобов’язань. 

Державною казначейською службою України протягом 2009-2013 років 

здійснювалась робота по забезпеченню попереднього (на стадії прийняття 

зобов’язань) та поточного (перед здійсненням платежу) контролю за цільовим 

використанням бюджетних коштів. 

Попередній контроль дозволяє запобігти (попередити) бюджетне 

правопорушення на стадіях обліку бюджетних асигнувань, контролю за їх 

дотриманням, узагальнення інформації щодо зобов’язань розпорядників різних 

рівнів і виділення бюджетних асигнувань. В цьому і полягає основна його мета і 

вимірюється його ефективність. Таким чином забезпечується реалізація 
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державного контролю за цільовим спрямуванням коштів бюджету, а відтак 

забезпечується ефективне управління державними фінансами. 

Основними показними для аналізу стану виконання повноважень органів 

казначейства в частині попереднього контролю є дані щодо основних причин 

відмов у реєстрації зобов’язань та/або фінансових зобов’язань з виконання 

державного бюджету України (табл. 2.12.). 

Таблиця 2.12. 

Основні причини відмов у реєстрації зобов’язань з виконання Державного 

бюджету України 

Причини відмов 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 
2013 до 2011 

+; - 

К-

сть, 

шт. 

Сума, 

тис. 

грн. 

К-

сть, 

шт. 

Сума, 

тис. 

грн. 

К-

сть, 

шт. 

Сума, 

тис. 

грн. 

К-

сть, 

шт. 

Сума, 

тис. грн. 

відсутність у розпорядника 

бюджетних коштів бюджетних 

асигнувань встановлених 

кошторисом 

223 16468,6 136 58094,0 122 20498 -101 4029,4 

відсутність документів, які 

підтверджують факт узяття 

бюджетного зобов’язання 

121 5097,0 105 66338,5 43 19352 -78 14255 

відсутність затвердженого в 

установленому порядку 

паспорта бюджетної програми 

(крім випадків, у яких 

законодавством не 

передбачено його 

затвердження)  

200 28298,5 316 117358,2 79 25441 -121 -2857,5 

невідповідність напрямів 

витрачання бюджетних коштів 

бюджетному асигнуванню, 

паспорту бюджетної програми 

189 5151,3 135 17488,4 106 39773 -83 34621,7 

неподання або подання 

неповного пакета підтвердних 

документів щодо проведення 

процедур закупівлі товарів, 

робіт і послуг за державні 

кошти 

142 88250,1 132 196927,1 53 36429 -89 -51821,1 

недотримання розпорядниками 

бюджетних коштів бюджетних 

повноважень та обмежень, які 

вводяться законодавчими та 

іншими нормативно-

правовими актами 

600 560967,2 478 315717,9 205 106392 -395 -454575 

недотримання вимог щодо 

оформлення поданих 

документів 

444 50104,6 265 85504,3 189 146048 -255 95943,4 

Інші причини х х х х 972 1176191 - - 

Сукупно за період 01.01.2011-

1.03.2011 
65 86925,9 х х х х - - 

Всього 1984 841263,2 1567 857428,4 1769 1570124 -215 728860,8 

Джерело: складено і розраховано автором на підставі даних ДКСУ 
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З 1 березня 2011 р. згідно змін до нормативно-правових актів було змінено 

перелік причин відмов у реєстрації зобов’язань та фінансових зобов’язань. Тому 

для забезпечення достовірності проведеного аналізу, згрупуємо відмови в період 

1.01.2011-1.03.2011 р. окремим рядком. 

Як видно з таблиці 2.12., загальна сума коштів, неефективне та/або 

нецільове використання яких було попереджене органами ДКСУ ще під час 

реєстрації зобов’язань, тобто на етапі попереднього контролю, у 2013 р. зросла 

суттєво (в 1,83 раза, на 712,7  млн. грн) до значення 1570124 тис. грн. Кількість 

відмов також зросла – з 1567 до 1769, хоча ще у 2011 р. вона була найбільшою – 

1984. 

У звітному році основною причиною відмов у реєстрації зобов’язань (за 

сумою) було недотримання вимог щодо оформлення поданих документів – 

146048 тис. грн проти 85504,3 тис. грн у 2012 р. і 50104,6 тис. грн у 2011 р.. У 

той же час, найбільша кількість відмов спостерігалась за статтею «недотримання 

розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які 

вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами»: у 2013 р. – 

205 (на загальну суму 106392 тис грн). При цьому, скорочується кількість цих 

відмов протягом останніх років -  у 2011 р. їх було аж 600, а у 2013 – 478. 

Крім того, значне скорочення сум спостерігається і з таких причин: 

— відсутність у розпорядника бюджетних коштів бюджетних асигнувань 

встановлених кошторисом (з 58094 тис. грн до 20498 тис. грн, тобто в 2,83 раза); 

— відсутність документів, які підтверджують факт взяття бюджетного 

зобов’язання (з 66338,5 тис. грн до 19352 тис. грн, тобто в 3,43  раза); 

— відсутність затвердженого в установленому порядку паспорта 

бюджетної програми (крім випадків, у яких законодавством не передбачено його 

затвердження) (з 117358,2 тис. грн до 25441 тис. грн, тобто в 4,61 раза); 

— неподання або подання неповного пакета підтвердних документів щодо 

проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти (з 

196927,1 тис. грн до 36429 тис. грн тобто в 5,4 раза). 
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Єдиною причино відмов за якою відбулось зростання сум коштів, 

неефективне і нецільове використання яких було попереджено, була стаття 

«невідповідність напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному 

асигнуванню, паспорту бюджетної програми» При цьому вказана динаміка 

зберігається протягом трьох останніх років – 5151,3 у 2011 році, 17488,4 тис. грн 

у 2012 році і 39773 тис. грн у 2013 році. 

Основні причин відмов у реєстрації фінансових зобов’язань з виконання 

Державного бюджету України наведені в таблиці 2.13. 

 

Таблиця 2.13 

Основні причин відмов у реєстрації фінансових зобов’язань з виконання 

державного бюджету України  

Причини відмов 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 
2013 до 2011 

+; - 

К-

сть, 

шт. 

Сума, 

тис. 

грн. 

К-

сть, 

шт. 

Сума, 

тис. 

грн. 

К-

сть, 

шт. 

Сума, 

тис. 

грн. 

К-

сть, 

шт. 

Сума, 

тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

відсутність відповідного 

бюджетного зобов’язання 

відображеного у бухгалтерському 

обліку виконання державного 

бюджету 

305 8815,9 246 10897,1 144 8777 -161 -38,9 

відсутність у розпорядника 

бюджетних коштів фактичних 

надходжень спеціального фонду  

197 127173,9 52 9355,1 29 2261 -168 -124913 

відсутність документів, які 

підтверджують факт взяття 

бюджетного фінансового 

зобов’язання   

69 887,9 31 12036 38 4520 -31 3632,1 

недотримання вимог щодо 

оформлення поданих документів  
285 8639,6 116 1766,8 139 10310 -146 1670,4 

невідповідність фінансового 

зобов’язання відповідному 

бюджетному зобов'язанню, 

відображеному в бухгалтерському 

обліку виконання державного 

бюджету  

37 1167,8 23 729 27 1943 -10 775,2 

недотримання розпорядниками 

бюджетних коштів бюджетних 

повноважень та обмежень, які 

вводяться законодавчими та 

іншими нормативно-правовими 

актами  

355 45407,2 325 27004,5 194 16835 -161 -28572,2 

Інші причини х х х х 598 241616 - - 

Сукупно за період 01.01.2011-

1.03.2011 
30 504,4 х х х х - - 

Всього 1278 192596,7 793 61788,5 1169 286262 -109 93665,3 

Джерело: складено і розраховано автором на підставі даних ДКСУ 
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Загальна сума відмов у реєстрації фінансових зобов’язань за 2013 р. зросла 

ще суттєвіше – у понад 4,6 раза – з 61788,5  тис. грн до 286262 тис. грн. Варто 

зауважити, що ця сума є більшою навіть за значення 2011 року – 192596,7 тис. 

грн. 

Аналогічно до зобов’язань, обсяги відмов у відкритті фінансових 

зобов’язань за переважною більшістю причин скорочувались. Єдиним винятком 

тут також стала стаття «невідповідність фінансового зобов’язання відповідному 

бюджетному зобов'язанню, відображеному в бухгалтерському обліку виконання 

державного бюджету», сума за якою зросла з 729 тис. грн до 1943 тис. грн (а 

кількість з 23 до 27). Основним фактором загального зростання обсягів відмов у 

2013 році стала стаття «Інші причини», яка є найбільшою як за кількістю, такі і 

за сумою відмов. Головними її складовими є «наявність простроченої 

кредиторської заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії» та «порушення 

термінів реєстрації бюджетних зобов'язань, встановлених законодавством», за 

останньою з яких було відмовлено у реєстрації фінансових зобов’язань 577 разів 

на суму 241518 тис. грн. 

Важливим є ще один показник – середня сума коштів на одну відмову. Як 

видно з рис. 2.14., середня сума відмови у реєстрації зобов’язань протягом 

останніх трьох років зростала – з 424,02 тис. грн до 887,57 тис. грн. 

Крім того, у звітному році найбільше значення за останні три роки і серед 

показників середньої величини сум на одиницю відмови у реєстрації фінансових 

зобов’язань з виконання державного бюджету України – 244,88 тис. грн, в той 

час як у 2011 р. вона склала 150,70 тис. грн, а у 2012 лише 77,92 тис. грн. 

Іншою невід’ємною складовою повноважень органів казначейства є 

поточний контроль. Він здійснюється у процесі оплати рахунків розпорядників і 

одержувачів бюджетних коштів. До заходів поточного контролю відносять 

контроль за відповідністю платіжних документів затвердженому кошторису 

бюджетної установи чи плану використання бюджетних коштів для одержувачів, 
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контроль за наявністю необхідних підтверджуючих документів, що є підставою 

для здійснення платежів. 

 

 

Рис.  2.14. Динаміка середнього обсягу коштів на одну відмову в реєстрації 

зобов’язань та фінансових зобов’язань  

Джерело: складено автором на підставі даних ДКСУ 

 

Підтверджуючі документи засвідчують факт придбання товару, виконання 

робіт, надання послуг і є важливим інструментом контролю за цільовим 

спрямуванням бюджетних коштів. Тому особливу увагу при оплаті витрат 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів органи казначейства 

приділяють їх перевірці. 

При поданні установами-клієнтами документів для реєстрації зобов’язань 

та/або фінансових зобов’язань і оплати рахунків в кожному конкретному 

випадку перевіряється доцільність і законність проведення витрат, а в разі 

порушення діючого законодавства оформляються відмови.  

Дані щодо відмов в оплаті рахунків розпорядників бюджетних коштів з 

державного бюджету в розрізі основних причин наведені в таблиці 2.14. 
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Таблиця 2.14. 

Основні причини відмови в оплаті рахунків розпорядників бюджетних 

коштів з виконання державного бюджету 

Причини відмов 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2013 до 2011, +; - 

к-

сть, 

шт. 

Сума, 

тис. 

грн. 

к-

сть, 

шт. 

Сума, 

тис. 

грн. 

к-

сть, 

шт. 

Сума, 

тис. 

грн. 

к-сть, 

шт. 

Сума, 

тис. грн. 

відсутність затвердженого в 

установленому порядку паспорта 

бюджетної програми, крім 

бюджетних програм, за якими не 

складаються паспорти 

бюджетних програм 

224 3588,7 199 1961,8 274 4510,3 50 921,6 

відсутність в обліку органів 

Казначейства відповідних 

бюджетних зобов'язань та 

фінансових зобов'язань 

267 6617,9 153 1779,6 65 3060,9 -202 -3557 

невідповідність платежу 

зареєстрованим бюджетним 

зобов'язанням та фінансовим 

зобов'язанням  

49 5930,3 44 92 30 28,9 -19 -5901,4 

невідповідність зазначеного коду 

економічної класифікації 

видатків та кредитування 

бюджету економічній 

характеристиці платежу   

93 1096,6 61 218,6 37 118,6 -56 -978 

обмеження здійснення видатків, 

що встановлюється нормативно-

правовими актами  

68 728,4 83 897,6 38 4380,2 -30 3651,8 

надходження до органів 

Державного казначейства 

України відповідного рішення 

органу оскарження за 

результатами розгляду скарги 

щодо порушення законодавства 

у сфері державних закупівель 

та/або копії рішення суду про 

визнання результатів процедури 

закупівлі  

0 0 0 0 0 0 0 0 

перевищення показників, 

затверджених у кошторисах, 

планах асигнувань загального 

фонду державного бюджету (за 

винятком надання кредитів з 

Державного бюджету України), 

планах спеціального фонду 

державного бюджету (за 

винятком власних надходжень 

бюджетних установ  

51 971,8 21 642,7 42 314,5 -9 -657,3 

неподання документів, що 

підтверджують отримання 

товарів, робіт/послуг за 

договорами, згідно з умовами 

яких було здійснене авансування  

15 50481,1 9 1840,9 0 0 -15 -50481,1 

Інші причини 75 3567,2 0 0 201 358,5 126 -3208,7 

Сукупно протягом 1.01.2011-

1.03.2011 
160 522474,8 х х х х - - 

Всього 1004 595459,8 574 7438,2 693 12778,9 -311 -582681 

Джерело: розраховано автором на підставі даних ДКСУ 
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Так в 2013 р. було надано 693 відмови в оплаті рахунків установам, що 

фінансуються з державного бюджету. Завдяки цьому вдалось попередити 

неефективне та нецільове використання бюджетних коштів на суму 12778,9 тис. 

грн, що на 5340,7 тис грн більше, ніж у попередньому році. В той же час, це 

суттєво менше, ніж у 2011 р., коли було надано понад тисячу відмов на суму 

595459,8 тис грн. Основним чинником такої великої суми відмов у 2011 р. був 

великий обсяг відмов у зв’язку із неправильним заповненням реквізитів або якщо 

було неправильно заповнено хоча б один із реквізитів (на суму 520827,047 тис. 

грн) у перші три місяці 2011  р. 

У звітному році основною причиною відмов в оплаті рахунків 

розпорядників бюджетних коштів з виконання державного бюджету була 

«відсутність затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної 

програми, крім бюджетних програм, за якими не складаються паспорти 

бюджетних програм», - було відмовлено розпорядникам 274 рази на загальну 

суму 4510,3 тис. грн, що на 2548,25 тис. грн більше, ніж минулого року (або в 2,3 

рази). Наступною за кількістю відмов була причина «відсутність в обліку органів 

Казначейства відповідних бюджетних зобов'язань та фінансових зобов'язань» - 

65 раз на суму 3060,9 тис. грн (на 1281,3 тис. грн більше, ніж у 2012 р., але на 

3557 тис. грн менше, ніж у 2011 р.). Позитивним моментом залишається суттєве 

скорочення відмов за статтею «невідповідність платежу зареєстрованим 

бюджетним зобов'язанням та фінансовим зобов'язанням» - більш ніж втричі за 

звітний рік і в понад двісті разів менше, ніж в 2011 р., що свідчить про активнішу 

та результативнішу роз’яснювальну роботу органів ДКСУ і підвищення 

фаховості посадових осіб розпорядників бюджетних коштів. Суттєвим і 

стабільним скороченням можна відзначити і статтю «перевищення показників, 

затверджених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду державного 

бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), планах 

спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень 

бюджетних установ)» - у 2011 р. – 971,8 тис. грн, у 2012 р. – 642,7 тис. грн, а у 

2013 р. 42 відмови на загальну суму 314,5 тис. грн. 
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Варто відзначити повну відсутність відмов в оплаті рахунків 

розпорядникам на підставі «надходження до органів Державного казначейства 

України відповідного рішення органу оскарження за результатами розгляду 

скарги щодо порушення законодавства у сфері державних закупівель та/або копії 

рішення суду про визнання результатів процедури закупівлі» протягом усього 

досліджуваного періоду. 

Загальна динаміка кількості відмов щодо оплати рахунків з використанням 

бюджетних коштів, неефективне і нецільове використання яких попереджено 

працівниками ДКСУ протягом 2011-2013 років (по державному бюджету) 

відображена на рис. 2.15. 

 

 

Рис. 2.15. Динаміка кількості відмов щодо оплати рахунків розпорядників 

бюджетних коштів 

Джерело: складено автором на підставі даних ДКСУ 

 

Можна зазначити, що загальне суттєве зростання обсягу коштів, незаконне 

використання яких було попереджене, свідчить як про ріст свідомого та 

несвідомого порушення чинного законодавства розпорядниками бюджетних 

коштів, так і про збільшення ефективності роботи органів ДКУ. 

Іншими важливими даними для аналізу стану виконання функції 

попереднього контролю є інформація щодо кількості протоколів про бюджетні 

правопорушення і щодо кількості розпоряджень про зупинення операцій з 
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бюджетними коштами (табл. 2.15) 

Як видно з табл. 2.15., загальна кількість протоколів, складених 

посадовими особами органів ДКСУ, протягом останніх трьох років 

скорочувалась. При цьому, теми скорочення збільшувались. Так, якщо у 2011 р. 

їх було 1479, то у 2013 – більш, ніж вдвічі менше – 707. Основною причиною 

складання протоколів була наявність простроченої кредиторської заборгованості 

– загальна кількість 77, що суттєво менше значення минулих років (538 і 441 

відповідно у 2011 і 2012 р.). Іншою важливою причиною складання протоколів 

були порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо прийняття 

ними бюджетних зобов'язань – 73 протоколи у 2013 р.. Тут також спостерігається 

суттєве скорочення кількості даного роду протоколів – (519 і 636 протоколів у 

2011 і 2012 р. відповідно).  

Таблиця 2.15. 

Кількість протоколів про бюджетне правопорушення і розпоряджень про 

зупинення операцій з бюджетними коштами  

Показник 2011 р. 2012 р.  2013 р. 
2013 до 

2011, +; - 

Кількість протоколів, складених 

посадовими особами органів ДКСУ, в т.ч.: 
1479 1395 707 -772 

у разі порушення абзацу 5 пункту 49 

постанови КМУ від 28.02.02 №228 
11 37 47 36 

у разі несвоєчасного та неповного подання 

звітності про виконання бюджету 
26 21 51 25 

подання недостовірних звітів та 

інформації про виконання бюджету 
8 5 7 -1 

у разі порушення розпорядниками 

бюджетних коштів вимог щодо 

прийняття ними бюджетних зобов'язань 

519 636 73 -446 

при наявності простроченої кредиторської 

заборгованості 
538 441 77 -461 

при наявності простроченої дебіторської 

заборгованості 
103 43 55 -48 

з інших причин 274 212 397 123 

Кількість розпоряджень про зупинення 

операцій з бюджетними коштами, 

прийнятих на підставі протоколів 

(прийнятих органами ДКСУ) 

647 604 575 -72 

Джерело: складено та розраховано автором на підставі даних ДКСУ 

В той же час, за усіма іншими підставами кількість складених протоколів у 

2013 році зросла: 
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2013 у разі порушення абзацу 5 пункту 49 постанови КМУ 
від 28.02.02 №228

у разі несвоєчасного та неповного подання звітності 
про виконання бюджету

подання недостовірних звітів та інформації про 
виконання бюджету

у разі порушення розпорядниками бюджетних коштів 
вимог щодо прийняття ними бюджетних зобов'язань

при наявності простроченої кредиторської 
заборгованості

при наявності простроченої дебіторської 
заборгованості

з інших причин

— порушення абзацу 5 пункту 49 постанови КМУ від 28.02.02 №228 – 

порушення вимог щодо внесення змін до спеціального фонду кошторису – на 10; 

— несвоєчасне та неповне подання звітності про виконання – на 30; 

— подання недостовірних звітів та інформації про виконання бюджету – 

на 8; 

— при наявності простроченої дебіторської заборгованості  - на 12; 

— з інших причин  - на 185. 

Таким чином, співвідношення різних підстав для складання протоколів про 

бюджетне правопорушення постійно змінювалось (рис. 2.16.) 

Рис. 2.16. Динаміка кількості складених протоколів про бюджетне 

правопорушення в розрізі причин  

Джерело: складено на підставі даних ДКСУ 

 

Щодо кількості розпоряджень про зупинення операцій з бюджетними 
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коштами, то очевидною залишається тенденція до їх скорочення – якщо у 2011 р. 

їх було 647, то у 2013 р. – 574, що на 29 розпоряджень менше, ніж у минулому 

році. Крім того, впродовж 2009-2013 років органами Державної казначейської 

служби України складено 104220 попереджень (відмов) про неналежне 

виконання бюджетного законодавства розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів (рис. 2.17.) 

 

Рис. 2.17. Динаміка кількості та обсягів попереджень про неналежне виконання 

бюджетного законодавства, складених органами ДКСУ  

Джерело: складено автором на підставі даних ДКСУ 

 

Як видно з рис. 2.17., кількість складених попереджень у звітному році 

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. 

Таким чином, наведений аналіз додатково ілюструє роль та значення 

органів Державної казначейської служби України в процесі обслуговування 

бюджетів. При цьому, очевидно, що невичерпаними залишаються можливості 

вдосконалення контрольних функцій, що буде розглянуто в пункті 3.2. даного 

дисертаційного дослідження. 
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2.3. Аналіз видатків на функціонування Державної казначейської служби 

України та оцінка результативності виконання бюджетів 

 

В процесі дослідження організації казначейського обслуговування 

бюджетів важливо провести аналіз та оцінку витрат, які здійснює держава на 

функціонування окремого органу – Державної казначейської служби України. 

Динаміка зазначених сукупних видатків відображена в табл. 2.16. 

 

Таблиця 2.16  

Динаміка сукупних видатків на функціонування  

Державної казначейської служби України, тис. грн.  

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 до 

20011, +;- 

Загальний 

фонд 
 

 

Всього 785 097,2 851 577 962 405,8 805 670,3 858 447 73 349,80 

видатки 

споживання, 

в т. ч. 

745 097,20 755 771,00 962 405,80 805 670,30 858 447,00 113 349,80 

оплата праці 471 339,40 471 003,60 492 559,20 450 359,50 429 984,80 -41 354,60 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

24451 29 264,50 41 940,90 39 884,50 45 845,70 21 394,70 

видатки 

розвитку 
40 000 95 806 0 0 0 -40 000,00 

Спеціальний 

фонд 
 

 

Всього 4 627,50 5 193,80 6 790,30 6 464,80 5 953,90 1 326,40 

видатки 

споживання, 

в т. ч. 

3881 4 300,30 6 031,30 5 914,80 5 482,60 1 601,60 

оплата праці 0 0 0 0 0 0,00 

комунальні 

послуги та    

енергоносії 

1 363,60 1 435,40 2 766,30 2 392,70 2 389,20 1 025,60 

видатки 

розвитку 
746,5 893,5 759 550 471,3 -275,20 

Разом 789 724,70 856 770,80 969 196,10 812 135,10 864 400,90 74 676,20 

* складено та розраховано автором на підставі [21, 61-66] 
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Органи Державної казначейської служби України фінансуються повністю 

за рахунок Державного бюджету України як загального, так і спеціального 

фондів. У 2015 році загальні видатки на функціонування ДКСУ склали 864 400,9 

тис. грн, з яких 858 447 тис. грн. із загального фонду і 5945,9 тис. грн. зі 

спеціального. Зазначена сума є більшою від аналогічних видатків у 2011 році – 

на 74 676,2 тис. грн. (загальний фонд зріс на 73349,8 тис. грн, а спеціальний – на 

1326 тис. грн.). У минулому році Казначейство України було профінансовано на 

864 400,9 тис. грн., а найбільше видатків на службу спостерігалися у 

докризовому 2013 році – 969 196,1 тис. грн. 

Із загального фонду державного бюджету було профінансовано лише 

видатки споживання – 858447 тис. грн, що на 113 349,8 тис. грн. більше, ніж у 

2011 році (745097,2 тис. грн.). Серед них левову частку (більше 50%) займають 

видатки на оплату праці – 429984 тис. грн (що менше від аналогічного показника 

базового 2011 року на 41345,6 тис. грн). Іншою суттєвою складовою видатків 

споживання склали видатки на комунальні послуги та енергоносії. У звітному 

році вони складали 45845,7 тис. грн, що на 21394,7 тис. грн більше, ніж в 2011 

році. Із загального фонду видатки розвитку мали місце лише у 2012 році – 95, 8 

млн. грн. та у 2011 році – 40 млн. грн. 

Видатки спеціального фонду були суттєво меншими. Так, у 2015 році вони 

були профінансовані на суму 5953,9 тис. грн., що на 1326, 4 тис. грн більше, ніж 

у базовому році, проте на 510,9 тис. грн. менше, ніж у минулому 2014 році. 

Основною складовою також є видатки на споживання – 5482,6 тис. грн, що на 

1601,6 тис. грн. більше в порівнянні з 2011 роком. Серед них видатки на 

комунальні послуги та енергоносії склали 2389,2 тис. грн (практично стільки ж, 

як у минулому році). Видатки розвитку були дуже незначними протягом всього 

досліджуваного періоду, що пов’язано із загальною нестачею фінансових 

можливостей держави, а відтак і недостатнім фінансуванням служби. При цьому, 

спостерігається перманентне скорочення такого роду видатків – у 2015 році вони 

становили лише 471,3 тис. грн, що на 275,2 тис. грн. менше, ніж у 2011 році і на 

78,7 тис. грн менше, ніж у 2014 році. З врахуванням зниження вартості грошей у 
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часі (інфляцією, курсовими коливаннями і т. д.) зниження видатків розвитку є 

катастрофічним, а їхній обсяг у звітному році є надзвичайно малим. 

Розглянемо детальніше видатки на керівництво та управління у сфері 

казначейського обслуговування (табл. 2.17). 

 

Таблиця 2.17  

Динаміка видатків на керівництво та управління у сфері казначейського 

обслуговування, тис. грн. 

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 до 

20011, +;- 

Загальний 

фонд 
 

 

Всього 714228,6 821577 770984,2 709958,5 689697 -24531,6 

видатки 

споживання, 

в т. ч. 

714 228,60 725 771,00 770 984,20 709 958,50 689 697,00 -24531,6 

оплата праці 471 339,40 471 003,60 492 559,20 450 359,50 429 984,80 -41354,6 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

24451 29 264,50 41 940,90 39 884,50 45 845,70 21394,7 

видатки 

розвитку 
0 95 806,00 0 0 0 0 

Спеціальний 

фонд 
 

 

Всього 4 627,50 5 193,80 6 790,30 6 464,80 5 953,90 1326,4 

видатки 

споживання, 

в т. ч. 

3 881 4 300,30 6 031,30 5 914,80 5 482,60 1601,6 

оплата праці 0 0 0 0 0 0 

комунальні 

послуги та    

енергоносії 

1 363,60 1 435,40 2 766,30 2 392,70 2 389,20 1025,6 

видатки 

розвитку 
746,5 893,5 759 550 471,3 -275,2 

Разом 718 856,10 826 770,80 777 774,50 716 423,30 695 650,90 -23205,2 

* складено та розраховано автором на підставі [21, 61-66] 

 

У 2015 році вони склали 695 650,9 тис. грн, що на 23205 тис. грн. менше, 

ніж у 2011 році (718 856,1 тис. грн). З них із загального фонду – 689 697 тис. грн 

(на 24531,6 тис. грн. менше, ніж у базовому році), зі спеціального фонду 5953,9 

тис. грн (на 1326,4 тис. грн. більше, ніж у 2011-му). Із загального фонду всі 
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видатки були спрямовані на споживання (оплата праці та оплата комунальних 

послуг та носіїв у розмірах, зазначених вище). Видатки розвитку мали місце 

лише у 2012 році в сумі 95 806 тис. грн.  

Зі спеціального фонду головним чином було профінансовано видатки на 

споживання. У 2015 році вони склали 5482,6 тис. грн (що на 1601,6 тис. грн. 

більше, ніж в 2011 році, але на 432,2 тис. грн. менше, ніж у минулому році). 

Серед них 2389,2 тис. витрачено на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 

що суттєво більше, ніж в базовому році, що пов’язано із різким зростанням 

комунальних тарифів. Видатки розвитку проводились за залишковим 

принципом, їхні розміри ніколи не досягали навіть мільйона гривень (а у 

звітному році навіть менше половини мільйона) і повністю відповідають сумам 

зазначеним вище. 

Розглянемо детальніше видатки на функціонування органів ДКСУ на 

прикладі окремих управлінь. З метою отримання більш об’єктивних результатів 

оберемо три ГУ ДКУС (обласний рівень) – найбільше, середнє і найменше, – а в 

них найбільше і найменше управління (районний рівень). Критерієм величини 

найкраще використовувати кількість установ та організацій, що обслуговуються 

управлінням. Серед областей найбільша кількість клієнтів обслуговується у 

Дніпропетровській області (після Донецької, ситуація в якій на сьогоднішній 

день є тимчасовою та винятковою, тому дана область не може виступати 

елементом вибірки), середню за кількістю можна вважати Черкаську область, а 

найменшою є Чернівецька (табл. 2.18). 

На запит щодо надання публічної інформації органи ДКСУ надали 

відповідь, що в даних Головних управліннях найбільшим і найменшим 

управлінням є відповідні управління у: 

— м. Дніпродзержинськ та м. Синельникове в Дніпропетровській області 

— м. Черкаси та м. Ватутіне в Черкаській області 

— м. Чернівці та Герцаївському районі в Чернівецькій області. 
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Таблиця 2.18 

Кількість клієнтів ДКСУ станом на ІІ квартал 2015 року 

Найменування  ГУДКСУ 

Кількість установ (організацій) 

Держав-

ний 

бюджет 

у тому числі 

Місцеві 

бюджети 

у тому числі 

Разом Розпоряд-

ники 

Одержува-

чі 

Розпоряд-

ники 

Одержува-

чі 

в Автономній Республіці 

Крим 
667 562 105 1 861 1 382 479 2 528 

у Вінницькій області 724 598 126 2 899 2 096 803 3 623 

у Волинській області 431 317 114 1 791 1 176 615 2 222 

у Дніпропетровській 

області 
810 690 120 3 266 2 081 1 185 4 076 

у Донецькій області 986 821 165 3 767 2 295 1 472 4 753 

у Житомирській області 1 083 720 363 2 324 1 763 561 3 407 

у Закарпатській області 520 436 84 1 967 1 525 442 2 487 

у Запорізькій області 522 441 81 2 174 1 525 649 2 696 

в Івано-Франківській 

області 
510 425 85 2 376 1 485 891 2 886 

у Київській області 720 572 148 2 575 2 009 566 3 295 

у Кіровоградській 

області 
471 396 75 1 747 1 322 425 2 218 

у Луганській області 651 560 91 2 426 1 768 658 3 077 

у Львівській області 797 651 146 3 354 2 280 1 074 4 151 

у Миколаївській області 470 402 68 1 505 1 146 359 1 975 

в Одеській області 825 707 118 2 531 1 778 753 3 356 

у Полтавській області 627 528 99 2 446 1 709 737 3 073 

у Рівненській області 644 422 222 2 042 1 375 667 2 686 

у Сумській області 529 424 105 1 806 1 362 444 2 335 

у Тернопільській області 524 483 41 2 032 1 657 375 2 556 

у Харківській області 924 797 127 2 484 1 698 786 3 408 

у Херсонській області 503 413 90 1 656 1 105 551 2 159 

у Хмельницькій області 624 453 171 2 346 1 903 443 2 970 

у Черкаській області 537 436 101 2 073 1 566 507 2 610 

у Чернівецькій області 402 322 80 1 312 988 324 1 714 

у Чернігівській області 550 442 108 1 896 1 607 289 2 446 

у м. Києві 1 315 826 489 1 687 613 1 074 3 002 

у м. Севастополі 172 141 31 351 197 154 523 

ДКСУ 114 111 3 0 0 0 114 

Всього установ 

(організацій) 
17 652 14 096 3 556 58 694 41 411 17 283 76 346 

Джерело: дані офіційного сайту ДКСУ [21] 

 



125 
 

Розглянемо витрати на функціонування даних управлінь, використовуючи 

офіційні документи – штатні розписи, кошториси та плани асигнувань (табл. 

2.19). 

Таблиця 2.19 

Динаміка кількості штатних одиниць та місячних фондів заробітної плати 

за посадовими окладами окремих управлінь ДКСУ, грн 

Управління 

ДКСУ 

2011 2012 2013 2014 2015 
2015 до 2011, 

+;- 

К-ть 

Фонд 

зар-

плати 

К-ть 

Фонд 

зар-

плати 

К-ть 

Фонд 

зар-

плати 

К-ть 

Фонд 

зар-

плати 

К-ть 

Фонд 

зар-

плати 

К-ть 

Фонд 

зар-

плати 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області     

м. Дніпро-

дзержинськ 
46 48806 46 51290 46 53875 46 56712 45 55494 -1 6688 

м. 

Синельникове 
10 10908 10 11460 10 12052 10 12620 9 11402 -1 494 

ГУДКСУ у Черкаській області    

м. Черкаси 41 н/д 41 45702 41 48044 41 50574 40 49356 -1 - 

м. Ватутіне 11 11330 10 11383 10 11975 10 12543 9 11325 -2 -5 

ГУДКСУ у Чернівецькій області    

м. Чернівці 38 40835 38 42878 38 44637 38 46968 37 45750 -1 4915 

Герцаївський 

район 
11,5 12193 10,5 12120 10,5 12488 10,5 13091 9,5 11873 -2 -319,5 

Джерело: офіційна відповідь ДКСУ на запит про надання публічної інформації, 

розрахунки автора 

 

Як видно з табл. 2.19 в усіх управліннях мало місце скорочення кількості 

працівників (штатних одиниць) на 1-2. При цьому, в окремих управліннях 

місячний фонд заробітної плати відповідно до затверджених кошторисів зріс. 

Так, в Управлінні ДКСУ в м. Дніпродзержинськ фонд оплати праці в 2015 році 

складав 55494 грн при кількості працівників – 45, що на 6688 грн. більше, ніж у 

2011 році при кількості працівників – 46. У м. Синельникове Дніпропетровської 

області місячний фонд заробітної плати склав 11402 грн, що на 494 грн. більше, 

ніж у базовому році (10908 грн.). Кількість працівників в управлінні склала 

відповідно 9 і 10 осіб. В м. Черкаси кількість працівників казначейства (міського 

управління) в 2015 році склала 40 осіб, що на 1 особу менше, ніж в 2011 році. 

Фонд зарплати складав 49356 грн. У місті Ватутіне Черкаської області кількість 

працівників протягом досліджуваного періоду зменшилася на 2 особи (з 11 до 9 

осіб). При цьому, місячний фонд заробітної плати залишився на рівні 2011 року. 
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В Чернівцях в управлінні казначейської служби також мало місце скорочення 

кількості працівників з 38 у 2011 році до 37 у 2015 році. Загальний обсяг місячної 

заробітної плати зріс на 4915 грн. до 45750 грн. У свою чергу  аналогічний 

показник у Герцаївському районі Чернівецької області зазнав скорочення з 12193 

грн. на 319,5 грн до значення 11873 грн у 2015 році. За цей же період кількість 

штатних одиниць скоротилася на 2 – з 11,5 до 9,5.  

Отже, можна зробити висновки, що в усіх досліджуваних управліннях мало 

місце скорочення персоналу, при чому в основному це відбувалося у 2015 році, в 

зв’язку із загальним скороченням видатків в державі через фінансово-економічну 

кризу. Разом з тим, місячні фонди заробітної плати показали різносторонню 

динаміку – в окремих управліннях мало місце їхнє зростання (як, наприклад, у м. 

Дніпродзержинськ), а в інших відбулось скорочення (як, наприклад, в 

Герцаївському районі Чернівецької області). 

Розглянемо загальні видатки на оплату праці та  відповідні нарахування в 

досліджуваних управліннях за останні 5 років (табл.2.20). 

 

Таблиця 2.20 

Видатки на оплату праці окремих управлінь ДКСУ, тис. грн. 

Управління 

ДКСУ 

2011 2012 2013 2014 2015 
2015 до 2011,  

+;- 

ОП нарах ОП нарах ОП нарах ОП нарах ОП нарах ОП нарах 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області     
м. Дніпро-

дзержинськ 
1254,9 455,5 1375,6 499,3 1434,2 520,6 1510,2 548,2 1396,8 507 141,9 51,5 

м. 

Синельникове 
298,9 108,5 299 108,6 323,3 117,3 328,3 119,2 279,4 104,1 -19,6 -4,4 

ГУДКСУ у Черкаській області   

м. Черкаси 1172,3 426,4 1256,3 456 1285,4 466,6 1347,3 489,1 1245,7 452,2 73,4 25,8 

м. Ватутіне 289,2 105,2 309 112,2 322,2 117 335,2 121,7 288,2 104,6 -0,992 -0,6 

ГУДКСУ у Чернівецькій області   

м. Чернівці 1102,8 400,3 1128 409,5 1182,4 429,2 1253,4 455 1157,1 420,1 54,3 19,8 

Герцаївський 

район 
297 107,8 323,8 117,5 326,7 118,6 346,4 125,7 297,2 107,9 0,2 0,07 

Джерело: офіційна відповідь ДКСУ на запит про надання публічної інформації, 

розрахунки автора 
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У м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області згідно плану асигнувань 

з державного бюджету управлінню казначейської служби на оплату праці в 2015 

році виділено 1396,8 тис. грн та 507 тис. грн нарахувань на заробітну плату, що 

на 141,9 тис. грн. та 51,5 тис. грн. більше, ніж у 2011 році. 

Обсяг фінансування оплати праці фахівцям казначейської служби в 

найменшому за кількістю клієнтів управлінні Дніпропетровської області – м. 

Синельникове у звітному році зменшився в порівнянні з 2011 роком на 19,6 тис. 

грн до 279,4 тис. грн. Нарахування на заробітну працю також скоротилися 

протягом досліджуваного року з 108,5 тис. грн. до 104,1 тис. грн (на 4,4 тис. 

грн.). 

В Управлінні Державної казначейської служби України в м. Черкаси 

оплата праці в 2015 році передбачена в обсязі 1245,7 тис. грн, що на 73,4 тис. грн 

більше, ніж в 2011 році. Відповідні нарахування склали 452,2 тис. грн., що на 

25,8 тис. грн більше значення базового року. У м. Ватутіне Черкаської області 

річний обсяг оплати праці в управлінні казначейства затверджений в розмірі 

288,2 тис. грн, що дещо менше значення базового року (289,2 тис. грн.). 

Скорочення відбулось і в обсязі нарахувань – з 105,2 тис. грн. до 104,6 грн. 

Оплата праці відповідного управління в м. Чернівцях у 2015 році склала 

1157,1 тис. грн., що на 54,3 тис. грн. більше, ніж у 2011 році. Нарахування на 

заробітну плату зросли на 19,8 тис. грн. до значення 420,1 тис. грн. 

У найменшому управлінні найменшого головного управління ДКСУ обсяг 

оплати праці склав 297,2 тис. грн., що приблизно дорівнює аналогічному 

показнику 2011 року. Нарахування на заробітну плату теж були приблизно рівні 

у 2015 і 2011 роках – майже 108 тис. грн. 

Видатки органів казначейської служби на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв у 2015 році зростали досить суттєво у всіх управліннях, не залежно 

від місцезнаходження. Причиною цього стало суттєве підвищення комунальних 

тарифів для всіх категорій споживачів. При цьому, варто відзначити, що і в 

попередніх роках даного роду видатки зростали (табл. 2.21). 
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Таблиця 2.21 

Видатки на комунальні послуги  

та інші видатки окремих управлінь ДКСУ, грн 

Управління 

ДКСУ 

2011 2012 2013 2014 2015 
2015 до 2011, 

+;- 

КП  Інші КП  Інші КП  Інші КП  Інші КП  Інші КП  Інші 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області 
  

  
м. Дніпро-

дзержинськ 
71850 48660 76390 26808 85293 25600 100980 24160 102500 32665 30650 -15995 

м. Синельникове 35100 10980 48840 11076 66685 15462 60800 15114 70950 15640 35850 4660 

ГУДКСУ у Черкаській області 
  

м. Черкаси 68808 47408 65354 55860 95803 87466 93853 119848 129059 157707 60251 110299 

м. Ватутіне 10775 6980 10017 11602 13642 17359 16077 15187 25651 21881 14876 14901 

ГУДКСУ у Чернівецькій області  

м. Чернівці 39600 26300 47380 41580 41200 38200 48300 32000 79800 30300 40200 4000 

Герцаївський 

район 
14300 12900 14110 10500 24100 15910 23700 17420 23700 20810 9400 7910 

Джерело: офіційна відповідь ДКСУ на запит про надання публічної інформації, 

розрахунки автора 

 

У м. Дніпродзержинськ у звітному році видатки на комунальні послуги 

казначейській службі згідно плану асигнувань складали 102500 грн., що на 30650 

грн. більше, ніж у базовому 2011 році (71850 грн.). В той же час, в даному 

управлінні мало місце скорочення інших видатків (сукупно) на 15995 тис. грн до 

значення 32665 грн (хоча в порівнянні з 2014 року відбулось зростання на 8505 

грн. У м. Синельникове витрати на комунальні послуги були меншими – 70950 

грн. хоча динаміка їх зростання в порівнянні з 2011 роком була швидшою – 

перевищення показника звітного року відносно базового склало більш, ніж в два 

рази. Інші видатки управління також зросли – з 10980 грн до 15640 грн, тобто на 

4660 грн. 

У Черкасах в 2015 році оплата комунальних послуг була проведена в обсязі 

129059 грн, що на 60251 грн більше ніж в 2011 році. Більш ніж  втричі зросли 

інші видатки управління – з 41408 грн у базовому році до 157707 грн у звітному. 

У м. Ватутіне, в якому знаходиться одне з найменших казначейських управлінь, 

видатки на комунальні послуги були відповідно не такими великими. В 2015 році 
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вони складали 25651 грн, що на 14876 грн більше ніж 5 років тому. Інші видатки 

були приблизно такими ж і дорівнювали 21881 грн, збільшившись відносно 2011 

року на 14901 грн. 

В Чернівецькій області в найбільшому управлінні – у м. Чернівці видатки 

на комунальні послуги в 2015 році передбачені в обсязі 79800 грн, що майже 

вдвічі більше, ніж у 2011 році (39600 грн). Інші видатки даного управління також 

зростали, проте повільнішими темпами. Їхній розмір у звітному році склав 30300 

грн, що на 4 тис. грн більше показника 2011 року. В Управлінні ДКСУ у 

Герцаївському районі Чернівецької області комунальні послуги у 2015 році 

складуть 23700 грн, що на 9,4 тис. грн. більше аналогічного показника 2011 року. 

Інші видатки зросли з 12900 грн у базовому році до 20810 грн у звітному.  

Підсумовуючи вказане, слід зазначити, що практично по всіх показниках 

видатків на комунальні послуги зростання відбувалося і відносно минулого року 

(за винятком Герцаївського району, де видатки збереглись на тому ж рівні). 

Також, варто відзначити тенденцію до зростання інших видатків управлінь 

впродовж останнього року (за винятком м. Чернівців, де мало місце їх 

скорочення з 32 тис. грн. до 30,3 тис.  грн.) 

Отже, скупні видатки на функціонування окремих управлінь ДКСУ 

відображені у табл. 2.22. 

Таблиця 2.22 

Видатки на функціонування окремих управлінь ДКСУ, грн 

Управління 

ДКСУ 
2011 2012 2013 2014 2015 

2015 до 

2014, 

+;- 

2015 до 

2011,  

+;- 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області   

м. 

Дніпродзержинськ 
1830920 1978107 2065757 2183432 2038939 -144493 208019 

м. Синельникове 453500 467505 522751 523387 467345 -56042 13845 

ГУДКСУ у Черкаській області   

м. Черкаси 1714889 1833582 1935269 2050008 1984617 -65391 269728 

м. Ватутіне 412166 442735 470127 488187 440381 -47806 28215 

ГУДКСУ у Чернівецькій області   

м. Чернівці 1569013 1626424 1691100 1788663 1699712 -88951 130699 

Герцаївський 

район 
432410 471349 485320 513236 449665 -63571 17255 

Джерело: офіційна відповідь ДКСУ на запит про надання публічної інформації, 

розрахунки автора 
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Так, згідно плану асигнувань у 2015 році видатки на функціонування 

управління в м. Дніпродзержинськ складали 2038939 грн, що на 208019 грн 

більше, ніж в 2011 році, проте на 144493 грн менше значення минулого року. У 

м. Синельникове загальні видатки дорівнювали 467345 грн, що на 56042 грн 

менше, ніж у 2014 році, але на 13845 грн більше значення базового року. У м. 

Черкаси планом асигнувань на 2015 рік передбачено витратити 1984617 грн, в 

той час як в минулому році профінансовано 2050008 грн на підтримання роботи 

казначейської служби в місті. В м. Ватутіне Черкаської області на місцеве 

управління у звітному році заплановано 440381 грн, що на 47806 грн менше 

значення минулого року і на 28215 грн більше, ніж у 2011 році. Управління 

ДКСУ в м. Чернівці в 2015 році витратить на свою діяльність 1699712 грн, що 

менше від аналогічного показника минулого року і є практично співставним із 

даними видатками у 2013 році (1691100 грн.). У Герцаївському районі 

Чернівецької області в 2015 році заплановані видатки в сумі 449665 грн, що на  

63571 грн менше, ніж в 2014 році, але на 17255 грн більше, ніж у 2011 році. 

Таким чином, сукупні видатки на функціонування усіх зазначених 

управлінь ДКСУ у 2015 році були більшими у порівнянні з 2011 роком, проте 

меншими відносно попереднього 2014 року. 

Проаналізувавши сукупні видатки на функціонування Державної 

казначейської служби України та провівши оцінку сучасного стану виконання 

бюджетів, варто перейти до дослідження інших важливих характеристик роботи 

органів ДКСУ –  результативності та ефективності. Насамперед доцільно 

дослідити дані поняття в частині методологічних підходів до них. Саме ці два 

показники дають підстави робити основні висновки після кожного з етапів 

бюджетного процесу і є інформаційною базою для їхньої оцінки. 

Результативність – це показник, за допомогою якого можна зробити 

висновки щодо рівня виконання запланованого, тобто певний відсоток 

досягнення поставлених цілей. Результативність менеджменту – показник, за 

допомогою якого можна зробити висновки щодо рівня виконання запланованих 
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адміністрацією результатів, що мають бути досягнутими як наслідок дій (чи 

бездіяльності) відповідного суб’єкта управління. 

З наведеного визначення можна записати його формулу обчислення: 

результативність розраховується як відношення фактичного значення показника 

до планового. Відтак, значення результативності «один» означає, що фактично 

було досягнутий результат рівно такий, який планувався. 

В розрізі даного показника можна обчислювати і відповідні 

результативності складових бюджету, зокрема: результативність виконання 

бюджету за доходами, результативність виконання бюджету за видатками, 

результативність виконання бюджету в частині податкових надходжень, 

результативність виконання бюджету в частині неподаткових надходжень  (в 

розрізі окремих податків, трансфертів тощо). 

Розглянемо наступне поняття – ефективність. В цілому, ефективність – це 

співвідношення досягненого результату до затрачених на його досягнення зусиль 

та витрат. Ефективність менеджменту – співвідношення досягнених результатів 

управлінської діяльності до затрачених зусиль і засобів в процесі прийняття та 

реалізації конкретних управлінських рішень. Ефективність виконання бюджету – 

показник, за допомогою якого можна робити висновки про віддачу від виконання 

державного бюджету. У найпростішому вираженні – це співвідношення 

отриманих доходів бюджету до витрат на створення умов їх появи. 

Деякі автори пропонують розраховувати ефективність виконання бюджету 

(в тому числі в розрізі окремих його складових – доходів, видатків, певних видів 

доходів та ін.) як співвідношення отриманих доходів бюджету до видатків на 

адміністрування (акумуляцію) цих доходів. Вважаємо, такий підхід є не цілком 

правильним, оскільки отримані доходи бюджету головним чином залежать від 

абсолютно інших факторів – таких як темпи росту ВВП, ситуація в економіці, 

кон’юнктура ринків тощо.  

За вказаною схемою логічно досліджувати лише певні види доходів 

бюджету (наприклад, конкретні податки). При цьому, з метою виявлення 
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доцільності їх існування (перевірити чи видатки на адміністрування не 

перевищують абсолютні суми надходжень), а не для оцінки ефективності. 

Власне, про «ефективність виконання бюджету органами влади» свідчить 

більше коефіцієнт результативності. 

Розрахуємо вказані коефіцієнти для державного бюджету України, 

використовуючи дані за останні п’ять років – 2009-2013 роки. Розрахунок 

коефіцієнту результативності виконання державного бюджету за доходами 

наведений у таблиці 2.23. 

 

Таблиця 2.23. 

Розрахунок коефіцієнту результативності виконання  

Державного бюджету України за доходами  

Показник 

Роки 2013 до 

2009 

+;- 
2009  2010  2011  2012  2013 

Доходи державного 

бюджету (без урахування 

міжбюджетних трансфертів 

- план 

245,3 255,0 307,7 374,0 351,2 105,9 

Доходи державного 

бюджету (без урахування 

міжбюджетних трансфертів 

- факт 

217,6 233,9 311,8 344,7 337,6 120 

Коефіцієнт 

результативності виконання 

державного бюджету за 

доходами 

0,89 0,92 1,01 0,92 0,96 0,07 

Джерело: розраховано автором на підставі даних ДКСУ 

 

Як видно з розрахунків, протягом останніх п’яти років лише в 2011 р. 

коефіцієнт результативності перевищував 1. В усі інші роки, план доходів 

державного бюджету не виконувався. Проте, в 2013 р. коефіцієнт 0,96 (який є 

більшим, ніж у минулому році на 0,04 в. п.) свідчить про тенденцію до 

забезпечення необхідної результативності. 

Щодо  результативності податкових надходжень, то тут ситуація є 

аналогічною  (табл. 2.24). 
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Таблиця 2.24. 

Розрахунок коефіцієнту результативності податкових надходжень 

Державного бюджету України 

Показник 

Роки 2013 до 

2009 

+;- 
2009 2010 2011 2012 2013 

Податкові 

надходження, 

план, млрд. грн. 

178 675,8 174357,2 257064,6 311154,0 282 461,9 103786,1 

Податкові 

надходження, 

факт, млрд. грн. 

148 915,6 166872,2 261605,0 274715,2 262 777,0 113861,4 

Коефіцієнт 

результативності 

податкових 

надходжень  

0,83 0,96 1,02 0,88 0,93 0,1 

Джерело: розраховано автором на підставі даних ДКСУ 

 

Єдиним роком, в якому коефіцієнт результативності мав оптимальне 

значення – був 2011 р., коли план податкових надходжень було перевиконано на 

2%. Дещо іншою є ситуація із результативністю неподаткових надходжень (табл. 

2.25.). 

План неподаткових надходжень був виконаний більш, ніж на 100% у 2012 

році, а у 2013 р. відзначається незначне скорочення коефіцієнту результативності 

(на 0,02). В той же час, варто розуміти, що планування обсягів надходжень з 

неподаткових джерел є недосконалим. Крім того, значення відповідного 

коефіцієнту результативності зазнає цілої низки неекономічних факторів, які 

рідко можна правильно передбачити і тим більше спрогнозувати обсяг їх впливу. 

Таблиця 2.25. 

Розрахунок коефіцієнту результативності неподаткових надходжень 

Державного бюджету України 

Показник 
Роки 2013 до 

2009 

+;- 2009 2010 2011 2012 2013 

Неподаткові надходження, 

план, млрд. грн. 
63836,8 65518,2 51880,0 67447,2 73474,5 9637,7 

Неподаткові надходження, 

факт, млрд. грн. 
50676,8 65067,7 49087,8 68287,6 72853,2 22176,4 

Коефіцієнт 

результативності 

неподаткових надходжень  

0,79 0,99 0,95 1,01 0,99 0,2 

Джерело: розраховано автором на підставі даних ДКСУ 
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Розрахунок коефіцієнту результативності щодо окремих видів податків 

(найбільших для державного бюджету – податку на прибуток, податку на додану 

вартість і акцизного податку) наведений у таблиці 2.26. 

 

Таблиця 2.26. 

Розрахунок коефіцієнту результативності окремих видів податкових 

надходжень до Державного бюджету України 

Показник 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

2013 до 

2009 

+;- 

План 

Податок на 

прибуток 
42 332,3 40 110,7 47 563,6 58 236,9 57 928,3 15 596,00 

Податок на додану 

вартість 
97 643,0 90 692,5 128 457,5 164 125,6 135 679,8 38 036,80 

Акцизний податок 

(збір) 
19 262,0 25 342,0 30 784,9 31 439,0 30 724,0 11 462,00 

Факт 

Податок на 

прибуток 
32 569,8 39 969,2 54 739,4 55 349,70 54 318,4 21 748,60 

Податок на додану 

вартість 
84 596,7 86 315,9 130 093,8 138 826,8 128 269,3 43 672,60 

Акцизний податок 

(збір) 
17 584,5 23 019,9 25 189,1 27 417,90 26 362,6 8 778,10 

Коефіцієнт результативності 

Податок на 

прибуток 
0,77 1,00 1,15 0,95 0,94 0,17 

Податок на додану 

вартість 
0,87 0,95 1,01 0,85 0,95 0,08 

Акцизний податок 

(збір) 
0,91 0,91 0,82 0,87 0,86 -0,05 

Джерело: розраховано автором на підставі даних ДКСУ 

 

За результатами розрахунків, можна зробити такі висновки. 

Коефіцієнт результативності щодо податку на прибуток підприємств 

перевищував значення 1 протягом досліджуваного періоду лише у 2011 р., 

склавши 1,15. Протягом останніх трьох років динаміка за цим показником є 

низхідною – у 2012 р. – 0,95, у 2013 р. – 0,94. 

Схожою є ситуація з основним джерелом наповнення дохідної частини 

державного бюджету – податком на додану вартість, коефіцієнт результативності 
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якого лише в 2011 р. був задовільним – 1,01. Разом з тим, відзначається 

зростання даного коефіцієнта у звітному році, в порівнянні з минулим – з 0,85 до 

0,95. 

Негативну динаміку демонструє коефіцієнт результативності акцизного 

податку (збору), який після набрання чинності Податкового кодексу не 

перевищував 0,87. Крім того, мало місце незначне скорочення рівня виконання 

плану у 2013 р. до 0,86. 

Таким чином, підсумовуючи проведені розрахунки результативності 

виконання бюджету за доходами можна зробити висновки, що лише в 2011 р. 

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

завдань і виконати законодавчо закріплені плани. Причин недовиконання планів 

є багато, серед яких і недосконалість бюджетного менеджменту (зокрема в 

частині методології планування), і об’єктивні економічні причини - кон’юнктура 

ринків, стан державних фінансів тощо. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Дослідження показали, що в Україні до сьогоднішнього дня існує 

практика планування майбутнього державного бюджету без врахування 

результатів аналізу виконання попереднього. Відсутність вчасного аналізу є 

однією із причин невиконання бюджету, а відтак – зниження відповідних 

показників результативності та ефективності. Крім того, практика виконання 

державного бюджету свідчить про те, що процес є недосконалим, а фінансові 

звіти та аналізи щодо цього різняться залежно від суб’єктів їх формування. Це 

означає, що відсутня єдина методологічна та методична база для здійснення 

даного роду аналізів.  

2. В залежності від поставлених цілей, у процесі аналізу виконання 

державного бюджету можуть бути використані різноманітні методи і прийоми. 

Іншими словами, для оцінки конкретного набору бюджетних показників з 
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конкретною метою і наперед визначеною «глибиною» досліджень застосовують 

конкретні наукові методи, що забезпечать необхідну їх якість. У дисертаційному 

досліджені одним із основних методів було використано «спостереження», який 

на відміну від експерименту, де явища вивчаються в підконтрольних умовах, є 

ефективнішим і дає якісніші результати (саме в контексті теми дослідження). 

При цьому, для забезпечення якості проведених досліджень даний метод 

поєднується з іншими, спеціальними. 

3. Автором визначено, що наукове дослідження процесу виконання 

бюджету – це безперервний процес вивчення конкретної стадії бюджетного 

процесу, завданнями якого є визначення основних характеристик виконання 

бюджету та потенційних відхилень реального виконання від очікуваного, 

формування інноваційних методів для вдосконалення цього процесу та 

уникнення негативних відхилень, а також формування інформаційної бази для 

прийняття управлінських рішень у практичній діяльності відповідних органів 

влади (учасників бюджетного процесу). 

4. Проведено дослідження фактичного виконання бюджету органами 

Державної казначейської служби України за 5 років – з 2009 року по 2013 рік. 

Загальноекономічні показники в цей період були такими. У 2013 році реальний 

ВВП не змінився (у порівнянні з 2012 роком), в той час як в попередній рік мало 

місце зростання розміром 0,3%. Отже, динаміка темпів росту ВВП стала 

низхідною. Разом з тим, якщо порівнювати даний показник із середнім по 

Європейському Союзі, то можна спостерігати кращу ситуацію, оскільки там 

мало місце зниження обсягів реального ВВП на 0,4% (хоча в країнах єврозони, 

зростання таки відбулось – на 0,1%). Обсяг номінального валового внутрішнього 

продукту України у 2013 році склав 1 454,9 млрд грн, що на 43,7 млрд грн 

більше, ніж у 2012 році (тобто на 3,1%). 

Щодо безпосереднього виконання державного бюджету, то звітність 

свідчить про таке. Дохідна частина зведеного бюджету України у 2013 році була 

виконана на 94,1%. Дохідна частина державного бюджету (з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів) склала 339,2 млрд грн, а без урахування 
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міжбюджетних трансфертів - 337,6 млрд грн, що на 7,1 млрд грн або на 2,1% 

менше, ніж у попередньому році. Важливо відзначити, що 2013 рік став першим 

роком після 2009-го, у якому було зафіксоване скорочення абсолютного 

значення надходжень державного бюджету. Загальний обсяг фактичних видатків 

державного бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) у 2013 році 

становив 403,5 млрд грн, зрісши у порівнянні з попереднім роком на 2%. За 

видатками бюджет було виконано на 93,2%, що на половину відсоткового пункту 

більше, ніж в 2012 році. Без врахування міжбюджетних трансфертів фактичні 

видатки становили 287,6 млрд грн, що більше від значення попереднього року 

(271,2 млрд грн). За даною статтею річний план було також не виконано (92,5%), 

проте сам рівень виконання був більшим, ніж у попередні два роки (92,1% у 2011 

році та 90,8% у 2012 році). 

5. У роботі також розраховані відносні показники виконання державного 

бюджету. Так, коефіцієнт дефіцитності державного бюджету коливався протягом 

останніх п’яти років в межах 0,0599-0,2617. Найменшою дефіцитність 

державного бюджету була в 2011 році, а найбільшою – в 2010 році. Протягом 

останнього року, значення даного коефіцієнту зросло на 0,0459. Значення 

коефіцієнту активності суб’єктів управління бюджетом також збільшилося у 

2013  році – з 0,1981 до 0,2158, що означає зростання питомої ваги неподаткових 

надходжень в загальному обсязі доходів державного бюджету.  

6. Основними показниками для аналізу стану виконання повноважень 

органів казначейства в частині попереднього контролю є дані щодо загальної 

суми та основних причин відмов у реєстрації зобов’язань та/або фінансових 

зобов’язань з виконання Державного бюджету України. Так, загальна сума 

коштів, неефективне та/або нецільове використання яких було попереджене 

органами ДКСУ ще під час реєстрації зобов’язань, тобто на етапі попереднього 

контролю, у 2013 році зросла суттєво (в 1,83 раза, на 712,7  млн. грн) до значення 

1570124 тис. грн. Кількість відмов також зросла – з 1567 до 1769, хоча ще у 2011 

році вона була найбільшою – 1984. 
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7. Також у дисертаційному дослідженні проведено аналіз та оцінку 

видатків держави на функціонування ДКСУ як окремого органу. Так, Органи 

Державної казначейської служби України фінансуються повністю за рахунок 

Державного бюджету України – як загального, так і спеціального фондів. У 2015 

році загальні видатки на функціонування ДКСУ склали 864 400,9 тис. грн, з яких 

858 447 тис. грн. із загального фонду і 5945,9 тис. грн. зі спеціального. Зазначена 

сума є більшою від аналогічних видатків у 2011 році – на 74 676,2 тис. грн. 

(загальний фонд зріс на 73349,8 тис. грн, а спеціальний – на 1326 тис. грн.). У 

минулому році Казначейство України було профінансовано на 864 400,9 тис. 

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

969 196,1 тис. грн.   

8. За результатами проведених розрахунків ефективності виконання 

бюджету за доходами можна зробити висновки, що лише в 2011 році серед 

останніх п’яти років вдалось досягти (а інколи і перевищити) поставлених 

завдань і виконати законодавчо закріплені плани. Причин недовиконання планів 

є багато, серед яких і недосконалість бюджетного менеджменту (зокрема в 

частині методології планування), і об’єктивні економічні причини  - кон’юнктура 

ринків, стан державних фінансів тощо. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ 

 

3.1. Формування механізму казначейського обслуговування бюджетів та 

оптимізація касового обслуговування грошових потоків органами Державної 

казначейської служби України 

 

Проведені наукові дослідження демонструють, що питання механізму 

казначейського обслуговування бюджетів є недостатньо вивченими. На сьогодні 

існують лише певні підходи до визначення цього поняття. Так, М. В. Сізова 

визначає «казначейський механізм обслуговування бюджетних коштів як 

результат пошуку оптимального розв’язання виявлених недоліків у державному 

управлінні фінансовими ресурсами, направленого (механізму) на забезпечення 

постійного контролю за їх ефективним та обов’язково цільовим використанням» 

[152]. Інша дослідниця – Е. І. Курганська – пропонує таке визначення: «під 

механізмом функціонування системи казначейства розуміємо сукупність 

законодавчо встановлених методів, прийомів і важелів, які спираються на 

існуюче інформаційне, законодавче та організаційне забезпечення і забезпечують 

узгодженість дій та задоволення інтересів суб’єктів щодо отримання й 

перерозподілу наявних фінансових ресурсів» [84]. В той же час, сам механізм, 

деталізація його складових, а також його  повноцінне схематичне відображення 

не було запропоновано жодними із зазначених науковців.  

Відтак, в даному дисертаційному дослідженні розроблений механізм 

казначейського обслуговування бюджетів, під яким розуміємо процес 

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

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

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

системі казначейства (рис. 3.1.).Використання даного механізму дозволяє більш 

повно досліджувати процеси обслуговування бюджетів та управління грошовими 

потоками. 
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Рис.3.1. Механізм казначейського обслуговування бюджетів в Україні 
Джерело: авторська розробка  
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Проте, навіть раціонально структурований та реалістичний бюджет, 

надійна і сучасна система його виконання ще не дають гарантії того, що держава 

може вчасно здійснити необхідні видатки, з найменшими для неї витратами. З 

огляду на це, центральною ланкою сучасного бюджетного менеджменту стає 

управління бюджетними коштами. 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 бюджетним дефіцитом, так і тимчасовим 

надлишком бюджетних коштів. Тому виникає необхідність в управлінні 

активами та пасивами ДКСУ.  

У процесі дослідження проблем удосконалення касового виконання 

бюджетів в умовах необхідності підвищення ефективності державних видатків 

доцільно зосередити увагу на таких інструментах, як управління ліквідністю та 

касове планування. 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.  

Визначення поняття «ліквідність» в контексті казначейської системи 

виконання бюджетів доцільно розпочати з розгляду сутності цього терміну. 

Оскільки у науковій літературі дане поняття уже було досліджене багатьма 

вченими, тому не має потреби зупинятися аж надто детально на цьому, тим 

більше не це є об’єктом даного наукового дослідження. Термін «ліквідність» 

походить від латини, що в перекладі означає рідкий, плинний. В економічній 

енциклопедії під ліквідністю розуміється «можливість перетворення активів 
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підприємства, цінних паперів у готівку», «здатність позичальника своєчасно 

сплатити суми своїх майнових зобов'язань», «можливість (здатність) ринку 

реалізувати цінні папери за наявного рівня цін без втрат стосовно їх номінальної 

вартості» [56.].  

Крім того, науковці розглядають ліквідність як потік. У даному випадку до 

уваги беруться різні чинники. Відповідно до процесу виконання бюджету – це 

спроможність залучення додаткових коштів на інших фінансових ринках, 

залучення кредитів, розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на 

фінансовому ринку для отримання додаткової вигоди. Використовуючи даний 

контекст поняття, можна вести мову про ліквідність балансу казначейства. 

Виділяють дві особливості балансу казначейства: 

— в активі відображені операції з надходження коштів, формування 

бюджетних ресурсів, а в пасиві – операції з їх вибуття, а також усі ті, що 

пов’язані з виконанням зобов’язань бюджету; 

— сам процес формування і використання бюджетних ресурсів є чітко 

нормованим і заздалегідь регламентований (приблизно відомий). 

Після детального аналізу активів та пасивів державного бюджету, стає 

очевидним, що обсяги податків, зборів, відсотків за користування коштами 

бюджету заздалегідь підраховані і закладені до бюджету (фінансовий план 

держави) на поточний фінансовий рік, тобто заздалегідь відомі, також як відомі і 

залишки невикористаних бюджетних коштів. 

Отже, проведені дослідження дозволяють сформулювати таке авторське 

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 розуміється сукупність прийомів та 

інструментів, за допомогою яких структурний підрозділ казначейської служби, 

який відповідає за управління ліквідністю, на основі заздалегідь обраної стратегії 
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коригує фактичне відхилення у співвідношенні активів і пасивів від 

запланованого. Прикладами методів управління ліквідністю казначейства є 

прогнозування і касове планування коштів бюджетів. 

Крім того, існують різні теорії і підходи в управлінні ліквідністю, які 

допомагають вибрати відповідну стратегію. Для тактичного управління 

ліквідністю фінансистами західних країн були розроблені різноманітні методи 

оцінки потреби в ліквідних коштах. Незважаючи на те, що ці методи розроблені 

стосовно банківської діяльності, при вивченні ліквідності казначейства вони 

також можуть бути використані. 

Одним із найефективніших методів управління ліквідністю казначейства є 

метод управління активами і пасивами Єдиного казначейського рахунку, що 

формуються в процесі виконання бюджетів за доходами і видатками. Його суть 

полягає в тому, що будь-які рішення щодо проведення активних чи пасивних 

операцій повинні прийматися з врахуванням впливу на ліквідність казначейства, 

тобто за погодженням із структурним підрозділом, до обов’язків якого 

входитиме робота щодо управління ліквідністю. 

З цією метою повинен бути організований якісний аналіз балансових 

активів та пасивів державного бюджету (використовуючи насамперед Звіт про 

фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України, форма №1дб), з 

обов’язковою оцінкою реальності основних показників – термінів та обсягів 

надходжень коштів до бюджету і його видатків для виконання зобов’язань. 

Управління активами та пасивами бюджетів, використовуючи технологію 

Єдиного казначейського рахунку, – це процес планування і прогнозування, 

пов’язаний з урахуванням усіх змін в активах і пасивах ЄКР, а також наступної 

реалізації управлінських рішень, що спрямовані на підвищення рівня ліквідності 

рахунків казначейства. 

Основною формою реалізації методу управління активами і пасивами ЄКР, 

може стати метод джерел та використання коштів. Його суть полягає у 

розрахунку обсягу ліквідних активів на основі вивчення всіх грошових потоків. 

Метод джерел і використання коштів базується на статистичних 
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спостереженнях за активами і пасивами протягом досить тривалого періоду часу 

(як мінімум 10 років). Враховуючи дані статистики, визначають основні тренди 

показників. Окрім того, проводять розрахунки сезонної складової, що відображає 

коливання статей балансу у відповідні дні за базовий період, і циклічної 

складової, що враховує різницю прогнозу кожного дня в минулому році і його 

значення. Відтак, на підставі серйозної статистичної бази розраховується 

прогнозне значення відповідних показників і вже на підставі цього визначається 

очікуваний надлишок або дефіцит ліквідних коштів. Цей метод дозволяє 

прогнозувати динаміку грошових потоків, а також надлишку або нестачі 

ліквідних ресурсів на досить довгостроковій основі, що дозволяє вважати його 

найбільш ефективним засобом управління ліквідністю. 

Проте, на сьогоднішній день використання даного методу у казначейській 

діяльності майже неможливе. Спосіб прогнозу обсягів джерел та використання 

коштів, заснований на виведенні трендів, в Україні важко застосовувати, 

оскільки постійно відбуваються зміни в бюджетній системі держави. Тому в 

якості бази для прогнозу обсягів надходжень і касових виплат коштів бюджету в 

сучасних умовах можуть бути тільки порівняно невеликі відрізки часу: місяць, 

квартал, рік. Необхідно мати чітке уявлення щодо майбутньої потреби у 

ліквідних активах для формування прогнозу динаміки ліквідності казначейства. 

Важливе значення тут мають і прогнози динаміки виконання бюджетів, які 

дозволять визначити потенційний дефіцит чи профіцит бюджету на ранній стадії. 

Як уже зазначалося, обсяги надходжень і видатків держбюджету є 

заздалегідь визначеними і закладеними у основний фінансовий план держави. 

Разом з тим, для складання якісного прогнозу надходжень до бюджетів потрібні 

знання структури системи оподаткування і частих змін у податковому 

законодавстві, які мають місце в даний час. При цьому, в процесі складання 

прогнозу потрібно враховувати не лише податкові платежі, але й неподаткові 

надходження, надходження від реалізації об’єктів державної власності і запасів, 

залучення внутрішніх джерел тощо. 

Іншою складовою прогнозу ліквідності є прогноз касових виплат 
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бюджетів. Касове планування коштів бюджетів передбачає, що касові видатки 

повинні здійснюватися на основі касових заявок у Казначейство України. Проте, 

на даний час існують певні нормативні проблеми в регламентації даних процесів. 

Отже, найважливішою складовою процесу управління ліквідністю 

казначейства є планування основних показників касового виконання бюджету, 

тобто обсягів надходжень до бюджету (активів) та обсягів виплат з бюджету 

(пасивів). 

Важливим моментом планування ліквідності є процес планування потреби 

Казначейства України в ліквідних коштах. Увесь обсяг потреби включає в себе 

такі показники: обсяги платежів за зобов’язаннями одержувачів коштів 

державного бюджету (заробітна плата, виплати компенсацій, допомог, оплата 

договорів і т.д.); заявки клієнтів на отримання готівкових грошових коштів; 

прогноз майбутніх платежів. До джерел надходження в казначейство ліквідних 

коштів можна віднести такі: поточні надходження податків та інших 

обов'язкових платежів у дохід державного бюджету; невикористані залишки 

грошових коштів на рахунках клієнтів; додаткове фінансування (для прикладу, 

від здачі в оренду об’єктів державної власності). 

Результати планування касового виконання бюджету в Україні формують у 

вигляді річних, квартальних, щомісячних, а також щоденних касових планів. Для 

того, щоб підвищити рівень точності прогнозів ліквідності казначейства, 

потрібно застосовувати комплекс заходів, використовувати різні методи.  

З метою організації планування грошових потоків держави і стимулювання 

розвитку механізму управління ліквідності в редакцію Бюджетного кодексу 

України від 2010 року внесено положення, які зобов’язують фінансові органи на 

місцевому рівні здійснювати прогноз надходжень та видатків бюджетів усіх 

рівнів протягом бюджетного періоду [14]. Важливою перевагою цих змін стало 

забезпечення безперервності виконання прийнятих зобов’язань на всіх рівнях 

бюджетів і за рахунок коштів відповідних бюджетів, незважаючи на їх 

наповнюваність. Коло учасників бюджетного процесу, яких торкнулися 

зазначені позитивні зміни, є достатньо широким: розпорядники бюджетних 
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коштів (оскільки ведення рахунків та проведення операцій здійснюється 

органами ДКСУ); всі рівні бюджетів, оскільки це забезпечує їх ліквідність і 

дозволяє здійснювати касові виплати в необхідний момент незалежно від строків 

надходження податків та інших обов’язкових платежів. 

Основою складання касового плану повинно бути чітке уявлення про 

потребу в ліквідних активах у майбутньому, що встановлює високу планку вимог 

до прогнозу руху ліквідності на коротко- і довгострокову перспективу. У той же 

час, не менш важливими залишаються прогнози динаміки виконання бюджетів 

усіх рівнів з метою виявлення на ранніх стадіях потенційних відхилень щодо 

доходів і видатків порівняно з даними, що були базовими при складанні 

бюджету. В основі прогнозування росту ліквідності мають бути дані, які 

формуються органами, що відповідають за акумуляцію доходів, оскільки вони 

володіють найбільш повною інформацією щодо цього (Державна фіскальна 

служба). Прогнози видатків повинні базуватися на інформації фінансових 

органів, що відповідають за виконання бюджетів та контроль за цим процесом 

(ДКСУ, Рахункова палата, Державна фінансова інспекція), а також головних 

розпорядників бюджетних коштів (прогнози щодо їх майбутніх видатків). 

Окрім того, на центральному рівні Казначейство України здійснює 

моніторинг стану єдиного казначейського рахунку. Для цього використовуються 

певні процедури (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Процедури моніторингу стану єдиного казначейського рахунку 
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Повноваження щодо встановлення порядку ведення касового плану на 

місцевому рівні закріплені за відповідним фінансовим органом.  

Одним із найважливіших елементів системи управління державними (в 

т. ч. місцевими) фінансами на сучасному етапі модернізації бюджетного процесу 

є управління ліквідними активами, до яких слід відносити державні (місцеві) 

активи, які можна використовувати як платіжні засоби. Власне управління 

ліквідністю означає прагнення установ мати достатню (але не надмірну) 

кількість грошей у певний момент часу для здійснення своїх повноважень і 

виконання зобов’язань. 

Аналіз практики показує, що в основі побудови системи касового 

планування обласних бюджетів України лежать постійний моніторинг та 

уточнення оцінки величини і термінів настання тимчасових касових розривів. 

Планування тимчасових касових розривів доцільно здійснювати у три 

етапи: 

1) середньострокове планування; 

2) поточне планування; 

3) оперативне планування. 

Середньострокове планування має здійснюватися в період формування 

прогнозу бюджету на наступний фінансовий рік та середньострокову 

перспективу. У той же час, прогноз розмірів і термінів тимчасових касових 

розривів на наступний фінансовий рік повинен ґрунтуватися на досвіді 

попередніх років, а також обсягах потреби в коштах для проведення видатків 

сезонного характеру, забезпечення дострокового транспортування вантажів для 

державних (місцевих) потреб, виплат працівникам бюджетної сфери (відпускні, 

проїзні тощо), проведення капітальних видатків та ін. 

У період формування і прийняття бюджетного розпису на поточний 

фінансовий рік у рамках прийнятого Закону про державний бюджет на поточний 

рік варто здійснювати поточне планування. Оцінка розмірів та термінів 

тимчасових касових розривів може ґрунтуватися на касовому плані доходів і 
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видатків, у якому враховано підсумки виконання бюджетів за минулий період та 

всі зміни, внесені до бюджетного розпису. 

Оперативне планування може здійснюватися щомісячно в період розробки 

місячних касових планів доходів і видатків, які також враховують підсумки 

виконання бюджету за минулий період та зміни, внесені до бюджетного розпису. 

Власне, саме на цьому етапі повинні визначатися величина тимчасового касового 

розриву, а також джерела і способи фінансування тимчасового касового розриву 

в необхідних обсягах та з урахуванням конкретних цілей. 

На кожному етапі планування підсумки оцінки обсягів і термінів 

тимчасових касових розривів використовуються для попередньої підготовки та 

проведення заходів щодо визначення джерел, обсягів і способів фінансування 

тимчасових касових розривів, підготовки та прийняття актуальних рішень для 

забезпечення повноцінного здійснення видатків бюджету. 

Можна виділити окремі процедури, які проводяться у процесі планування 

тимчасових касових розривів (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Процедури, які проводяться у процесі планування тимчасових касових 

розривів 

 

Найбільш ефективними методами прогнозування є методи економічного 

аналізу та прогнозування, що засновані на використанні статистичних даних. 

Особливо слід виділити теорію економічних моделей, у розробку та  

застосування якої у практичних цілях великий внесок вніс професор Лоуренс 
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Клейн (Lawrence Robert Klein). В основу його теорії 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. 

Очевидно, що моделі з однією змінною є простішими за своєю суттю, 

однозначні в інтерпретації, не вимагають значної кількості первинної інформації 

та в короткостроковому періоді мають, як правило, кращу пояснювальну 

здатність, а відтак вищу практичну цінність, ніж великі, складні, структурні 

моделі. Проте застосування інших методів (наприклад, факторного) дозволяє 

виявляти і аналізувати причинно-наслідкові взаємозв’язки між досліджуваним 

показником та чинниками, що впливають на нього. Пізніше на основі виявлених 

закономірностей і кореляцій можна будувати моделі та прогнозні показники. 

Стійкість тенденцій у динаміці показників є необхідною передумовою 

застосування теорій економетричних моделей для дослідження якості 

результатів прогнозування фінансових показників. Це може забезпечити 

отримання достовірної макроекономічної інформації у процесі складання 

бюджету при аналізі ефективності функціонування економіки протягом 

середньострокового періоду, оцінці взаємного впливу найважливіших секторів 

економіки, а також визначенні суттєвих параметрів, що безпосередньо 

впливають на економічну ситуацію у країні. Тож ці моделі повинні ширше 

застосовуватися у процесі формування різноманітних касових планів на всіх 

рівнях бюджетної системи. 

У процесі виконання державного бюджету значна увага приділяється 

прогнозуванню доходів, витрат, джерел покриття дефіциту бюджету і касових 

потоків. Основними методами, які застосовуються при складанні прогнозу, є 

високочастотне та структурне прогнозування.  
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Прогнозування доходів здійснюється на різні за тривалістю періоди: 

— короткостроковий (до 2 років); 

— середньостроковий (до 5 років); 

— довгостроковий (до 10 років). 

Упродовж бюджетного року складається річний прогноз виконання 

бюджету, що поділяється на квартали, місяці й дні. Таку роботу виконують 

фахівці органів Казначейства України. 

Складаючи прогноз у частині балансу касових операцій, потрібно 

спиратися на дані про потенційно великі витрати, що надходять від головних 

розпорядників коштів державного бюджету, а також встановлювати вимоги до 

прогнозування грошових потоків на середьо- і довгострокову перспективу. 

Усю інформацію (у тому числі прогноз та фактичні дані) щодо виконання 

бюджету – про доходи і витрати загалом та з деталізацією за всіма видами 

бюджетної класифікації – необхідно оприлюднювати на офіційному веб-сайті 

Казначейства України. Найбільш наочним варіантом відображення є дані 

наростаючим підсумком від початку року і порівняно з аналогічними 

попередніми періодами. Окремо слід вказувати активи та пасиви рахунку, а 

також актуальний на відповідну дату касовий дефіцит (або профіцит). Спеціальні 

розділи повинні торкатися касових операцій, операцій з обслуговування 

державного боргу, інформації щодо коштів на рахунку і щодо залучення нових 

позик (зокрема розміщення державних цінних паперів). 

Така інформація є цікавою і для фінансового ринку, оскільки вона певним 

чином впливає на рух інвестиційного капіталу в державі. Понад те, управління 

коштами на рахунках ДКСУ та управління боргом на всіх рівнях бюджетної 

системи має бути максимально взаємопов’язаним. 

На наш погляд, теорії економетричних моделей варто ширше 

застосовувати і в процесі складання та виконання місцевих бюджетів. На 

місцевому рівні прийнятними є два способи побудови моделей – «знизу догори» 

і «згори донизу». Перший із них ґрунтується на внутрішній динаміці та 

диференційованому підході до кожного місцевого бюджету, другий – 



151 
 

характеризується використанням єдиної моделі з урахуванням тенденцій 

розвитку економіки країни  у цілому. 

Економетричні моделі на місцевому рівні повинні мати такі  

характеристики, як висока деталізація, квартальна періодичність, розрахунки в 

номінальних і реальних цінах. При цьому прогнозний період повинен становити 

3–10 років. До суттєвих чинників впливу на фінансовий стан місцевого бюджету, 

які слід використовувати як змінні в рівняннях моделей, можна віднести податки 

та інші надходження (з урахуванням повернення надмірно й помилково 

сплачених платежів і податкових пільг), видатки на освітні програми, видатки на 

програми працевлаштування тощо.  

Практична цінність реалізації моделі полягає в можливості її використання 

з метою проведення аналізу і прогнозування параметрів, що необхідні для 

виконання бюджету. Результати інформаційно-аналітичної роботи фахівців 

доцільно брати до уваги при зборі та аналізі даних, проведенні розрахунків, 

формуванні звітної інформації і пропозицій для прийняття рішень. При цьому, 

має відбуватися акумулювання всієї інформації в імітаційній моделі, що дозволяє 

виконувати багатоваріантні розрахунки на підставі різних поєднань сценаріїв та 

зіставленні результатів.  

Ще одним методом оцінки потреби в ліквідних коштах може стати метод 

показників, який заснований на використанні для прогнозу фінансових 

показників або так званих «індикаторів ліквідності». 

 Його сутність проявляється у відстеженні динаміки індикаторів 

ліквідності і визначенні чинників змін. Цей метод дістав широке застосування в 

практичній діяльності комерційних банків у формі контролю за дотриманням 

нормативів ліквідності Національним банком України. Проте, застосування 

цього методу в сфері державних фінансів на сьогоднішній день є неможливим 

через відсутність законодавчо встановлених нормативів ліквідності 

казначейства. 
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Крім того, для проведення аналізу і прогнозування параметрів, що 

необхідні для виконання бюджету, можна застосовувати й інші інформаційно-

аналітичні засоби, серед яких: 

— централізоване сховище даних, що забезпечить акумулювання та 

зберігання інформації із різних джерел протягом тривалих періодів; 

— система моніторингу, що дає змогу обробляти і наочно відображати 

різну статистичну й аналітичну інформацію, створювати стандартизовані та 

нестандартні аналітичні звіти на підставі баз даних із використанням графіки; 

— система аналітики, що дозволяє здійснювати аналіз трендів, 

взаємозв’язків і закономірностей у змінах контрольних показників, 

багатосторонній аналіз ситуацій (у динаміці, у структурі, кластерний аналіз), 

виявлення та статистичну оцінку ступеня взаємозалежності даних (факторний 

аналіз), розрахунок комплексних оцінок розвитку об’єктів аналізу згідно із 

стандартними методичними підходами; 

— система моделювання і прогнозування, за допомогою якої можна 

формувати прогноз на підставі низки імітаційних моделей стану та взаємовпливу 

суттєвих показників; багатоваріантне прогнозування показників розвитку 

підвідомчих структур за принципом „що буде, якщо…” і різних поєднаннях 

управлінських впливів на основі низки динамічних моделей; зіставлення та 

формування рейтингу результатів розрахунків різних сценаріїв за різними 

критеріями і вибір найкращого варіанту; розрахунок умов досягнення заданого 

рівня показників як контрольних індикаторів за принципом „що необхідно, 

щоб…” на основі динамічних моделей. 

Таким чином, ефективне виконання бюджету будь-якого рівня потребує 

ефективного управління ліквідністю за умови наявності як дефіциту, так і 

профіциту ліквідності. Відтак, одним із завдань, що постає перед органами 

Казначейства України, є професійне управління ліквідністю, спрямоване на 

забезпечення в кожний окремий момент часу достатнього обсягу ліквідних 

активів. Важливою умовою ефективного управління ліквідністю казначейства є 

наявність законодавчо затвердженого нормативного акту щодо регламентації 
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процесів управління ліквідністю казначейства і контролю її стану. Пропонується 

прийняти такий документ, який би включав комплекс обов’язкових вимог і 

правил щодо організації роботи з управління ліквідністю. 

Модернізація у цьому напрямі касового планування грошових потоків 

органами Казначейства України дозволить не тільки підвищити ефективність 

виконання бюджетів усіх рівнів, а й забезпечити подальше поліпшення якості 

наданих послуг, скоротити терміни складання різних видів звітності, знизити 

витрати на платіжні операції, здійснювати оптимальні запозичення на основі 

достатньо точних прогнозів руху ліквідності. 

 

 

3.2. Удосконалення внутрішнього контролю в системі казначейства 

 

Основною характеристикою сучасного періоду розвитку Української 

держави є проведення реформ. Відбуваються зміни принципів державного 

управління, регулювання економіки, а також засад функціонування окремих їх 

підсистем, насамперед – державного контролю. Має місце зміна 

фундаментальних підходів до реалізації державного контролю від 

безпосереднього контролю до превентивних заходів щодо запобігання порушень 

чинного законодавства, а також скасування дублюючих функцій. Важливими 

об'єктами державного контролю при цьому є бюджетна система та фінансовий і 

грошово-кредитний ринки, проте уніфікованого та комплексного тлумачення 

фінансового контролю на сьогодні не існує.  

Суттєвий вплив на ефективність контролю за державними фінансовими 

потоками справляє ступінь розробки методології дослідження економічних 

відносин, що виникають в процесі здійснення фінансового контролю, який 

фактично є безперервним у часі та просторі. 

Проведення більш ґрунтовних досліджень проблематики методології 

аналізу та оцінки процесів і явищ, що мають місце під час здійснення 

фінансового контролю, спричинене потребою у науковому аргументуванні 
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визначень та уявлень про окремі елементи відносин фінансового контролю, а 

саме: уточнення сутності та визначення відносин фінансового контролю; 

розробка та характеристика форм реалізації фінансового контролю, а також 

їхнього взаємозв’язку та логічної єдності; отримання більш системного уявлення 

щодо суб’єктів фінансового контролю, їхньої взаємодії та розподілу 

повноважень; визначення та обґрунтування конкретних критеріїв і показників 

аналізу результатів фінансового контрою; модернізація процесів його 

проведення та удосконалення відповідних, пов’язаних з цим, процедур. Вказані 

методологічні аспекти фінансового контролю потребують глибоких науково-

практичних досліджень. 

Варто зупинитися на більш детальному їх розгляді, насамперед на сутності 

фінансового контролю. Проведені дослідження наукових публікацій дозволяють 

виявити існування великої кількості різноманітних визначень та трактувань суті 

відносин фінансового контролю. В частині з них, фінансовий контроль 

досліджується як окремий, незалежний елемент фінансових відносин в цілому. В 

іншій частині – відносини фінансового контролю розглядаються як рівносильне 

поняття до форм їхньої реалізації. У ще іншій – відносини фінансового контролю 

розглядаються виключно як певна система обмежень, що спрямована на 

пришвидшення руху державних фінансових потоків, їх цільовість та адресність, а 

також ефективність використання.  

Звичайно, що зазначені підходи мають право на існування і мають власні 

позитивні сторони, проте варто зазначити, що жоден із них не відображає 

повністю абсолютно усі аспекти відносин фінансового контролю, що 

здійснюється органами Державної казначейської служби України. 

Вважаємо, що фінансовий контроль – це комплекс окремих фінансових 

відносин між специфічними суб’єктами, пов’язаний із створенням, розподілом, 

використанням і рухом фінансових потоків із метою максимізації повноти 

задоволення суспільних потреб у якісних бюджетних послугах держави.  

При такому визначенні, співвідношення рівня фінансового контролю та 

якості отриманих за його допомогою бюджетних послуг є певним критерієм 
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оцінки ефективності фінансового менеджменту в частині контролю за рухом 

грошових коштів держави. Зазначене дає можливість більш детально розглянути 

сутність фінансових потоків і їхній склад, який включає низку взаємопов’язаних 

кругообігів, кожен із яких в обов’язковому порядку проходить фундаментальні 

фінансові стадії – створення-розподіл-використання. 

Проте, проблематика державного фінансового контролю в сучасних 

українських реаліях є досі більш, ніж актуальною. Практично одночасно із 

реформуванням бюджетної сфери органи центральної виконавчої влади та їх 

структурні підрозділи мають переформатовувати свою діяльність, що пов’язано 

із різким ростом відповідальності за виконання поставлених перед ними завдань. 

Крім того, з метою досягнення усіх поставлених цілей та виконання завдань у 

повній мірі, надзвичайно важливою стає організація системи внутрішнього 

контролю і аудиту бюджетних коштів. 

Досліджено, що методологія оцінки та аналізу ефективності видатків 

бюджету та фінансового контролю є близькими за своєю суттю. Більше того, в 

умовах реформування бюджетної сфери і активного запровадження програмно-

цільового методу, самі цілі оцінки ефективності та фінансового контролю є 

фактично однаковими. 

У широкому розумінні бюджетно-фінансовий контроль – це різновид 

контрольних операцій, що проводяться в бюджетній сфері і предметом яких є 

процеси створення, акумуляції, перерозподілу та використання фінансових 

ресурсів держави. 

На жаль, у чинному Законі України «Про основні засади здійснення 

державного фінансового контролю в Україні» не визначені поняття «внутрішній» 

і «зовнішній» державний фінансовий контроль і регламентується лише  

діяльність центрального органу виконавчої влади, уповноваженого Президентом 

України на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового 

контролю, яким є Державна фінансова інспекція України [134]. Згідно закону 

вона здійснює державний фінансовий контроль за використанням і збереженням 

державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю 
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визначення потреби в бюджетних коштах і взятими зобов'язаннями, ефективним 

використанням коштів та майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку, 

фінансової звітності у міністерствах та інших органах виконавчої влади й інші 

функції.   

Звичайно, що значення цього органу для фінансової системи держави 

важко переоцінити, проте роль інших фінансових служб (як окремих органів так 

і структурних підрозділів існуючих) також не варто недооцінювати, а їхню 

діяльність слід так само регламентувати законодавчо. 

При цьому очевидно, що стадія виконання бюджетів у бюджетному 

процесі чи не найбільше потребує контролю держави. Оскільки саме на даному 

етапі відбувається фактична реалізація затверджених фінансових планів, 

бюджетів і рішень із залученням до цього процесу великої кількості суб’єктів, а 

також із фактичним рухом грошових коштів. Тому у даному дисертаційному 

дослідженні пропонуємо сконцентрувати увагу саме на державному бюджетно-

фінансовому контролі, і більшою мірою на казначейському контролі, як 

невід’ємному його елементі.  

Державний бюджетно-фінансовий контроль складається з окремих 

елементів, які в кінцевому результаті є взаємопов’язаними. До них відносимо: 

контроль за виконанням державного та місцевих бюджетів; контроль за 

організацією фінансових потоків; контроль за дотриманням усіх принципів 

використання кредитних коштів; контроль за станом та динамікою державного 

боргу; контроль за наявністю та структурою державних резервів; контроль за 

наданням державних пільг, субсидій, податкових преференцій та інших переваг 

суб’єктам фінансової системи держави за рахунок бюджетних коштів. 

Відповідно до чинного законодавства реалізацію зазначених контрольних 

функцій покладено на: Рахункову палату України, Національний банк України, 

Міністерство фінансів України, Казначейство України, Державну фіскальну 

службу, Державну фінансову інспекцію, фінансові структурні підрозділи органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування та інші органи, що здійснюють 

бюджетно-фінансовий контроль. 
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Міністерство фінансів України провадить фінансовий контроль в процесі 

формування державного бюджету, контролює усі державні фінансові потоки, 

бере участь у реалізації валютного контролю, проводить контроль та аудит 

використання державних інвестицій Кабінету міністрів України. У результаті 

здійснених контрольних заходів Міністерство фінансів повинне, насамперед, 

вимагати усунення всіх виявлених порушень, створювати обмеження чи 

повністю припиняти фінансування з державного бюджету установ, організацій та 

суб’єктів господарювання державної форми власності у випадку виявлення у них 

фактів незаконного використання бюджетних коштів чи неподання (або подання 

неправдивої) фінансової звітності, стягувати державні кошти, що перебувають на 

стадії незаконного їх використання, а також застосовувати штрафні санкції до 

бюджетних правопорушників.  

Згідно із статтею 112 Бюджетного кодексу України [14] до повноважень 

Казначейства України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства 

належить здійснення контролю за: 

1) веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного 

бюджету та місцевих бюджетів, крім випадку, передбаченого абзацами третім і 

четвертим частини другої статті 78 БКУ, складанням та поданням фінансової і 

бюджетної звітності; 

2) бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету; 

3) відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам 

розпису бюджету; 

4) відповідністю взятих бюджетних зобов'язань розпорядниками 

бюджетних коштів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної 

програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному 

процесі); 

5) відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та 

відповідним бюджетним асигнуванням. 

Казначейство України в межах своїх повноважень забезпечує організацію 

та координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль 
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за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності. 

Бюджетно-фінансовий контроль повинен виконувати складні та 

різнопланові завдання в усіх сферах економіки, на різних рівнях державного 

управління. Така всеохопленість і різноманітність потребує серйозних  вимог до 

організації даного виду контролю.  

Одним із основних завдань Казначейства України є реалізація контрольних 

повноважень щодо перевірки використання коштів, що спрямовуються усім 

бюджетним установам та організаціям. 

З метою виконання цього завдання органи ДКСУ мають можливість 

відслідковувати рух бюджетних коштів, які проходять через платіжні системи 

служби до бюджетної установи. При цьому, має місце кодування всіх касових 

операцій за функціональною та економічною класифікаціями. Відтак, володіючи 

інформацією щодо всіх операцій в розрізі кодів двох класифікацій існує 

можливість отримувати будь-яку оперативну інформацію на різних рівнях 

казначейської системи. 

Контрольна функція на етапі виконання державного бюджету відіграє 

велику роль і має фактично подвійне значення – безпосередня перевірка 

операцій, а також уточнення прав, наявності та обсягу коштів для проведення 

видатків розпорядників бюджетних коштів. 

У межах реалізації контрольних повноважень органами Казначейства 

України при отриманні платіжного доручення на проведення касових витрат від 

бюджетної установи, перевіряють ті документи останньої, що підтверджують 

цільовий характер витрат, наприклад: угода, що була укладена з постачальником 

товарів, рахунок за послуги чи акт виконаних робіт. В той же час, обов’язково 

контролюються суми, що були зазначенні у платіжному дорученні, відповідність 

лімітів бюджетних зобов’язань, а також обсягів фінансування за відповідними 

кодами класифікації бюджетних видатків. 

Казначейство України веде облік усіх надходжень до бюджету України, а 

також здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до 

бюджету за поданням фіскальних органів. Тому важливо підкреслити, що 
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казначейський контроль не є фіскальним контролем, так як органи ДКСУ не 

мають контрольних повноважень щодо податкових зобов'язань платників 

податків. Згідно із чинним законодавством, повноваження щодо забезпечення 

вчасного та повного надходження податків, зборів та інших обов'язкових 

платежів мають органи, що є відповідальними за справляння надходжень 

бюджетів – у першу чергу Державна фіскальна служба України. При цьому, усі 

надходження акумулюються на Єдиному казначейському рахунку.  

Казначейський контроль в частині наповнення доходів державного 

бюджету відносять до попереднього контролю, оскільки при цьому процесі має 

місце запобігання незаконним діям щодо зарахуванню доходів до державного 

бюджету. Органи ДКСУ займаються встановленням належності конкретного 

виду надходжень до певного бюджету і відповідно здійснюють перерозподіл між 

бюджетами. До прикладу, з метою встановлення контролю за правильністю 

зарахування надходжень в системі органів Казначейства України щорічно 

відкриваються рахунки відповідно до чітко регламентованих норм і процедур.  

Разом з тим, при проведенні надходжень органами ДКСУ здійснюється 

також і оперативний контроль бюджетних повноважень. Так, підставами для 

здійснення платежів виступають документи органів фіскальної та митної служб, 

які також перевіряються Казначейством України на предмет законності 

повноважень осіб, які приймають відповідні рішення, а також на предмет 

правильності оформлення вказаної документації. 

Казначейство України виступає як учасник бюджетного процесу, що 

проводить попередній та оперативний (поточний) контроль за фінансуванням 

видатків. ДКСУ реєструє та обліковує усі бюджетні зобов’язання розпорядників 

бюджетних коштів, а також здійснює відображення їх у бюджетній звітності. В 

процесі їх реєстрації також проводиться перевірка відповідності напрямів 

витрачання коштів державного бюджету бюджетному асигнуванню і паспорту 

бюджетної програми. Відтак, на даній стадії бюджетного процесу контролюється 

відповідність зобов’язань бюджетним асигнуванням, відстежується реальна 

наявність коштів бюджетів і визначення можливостей взяття нових зобов’язань, 
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проводиться облік нових зобов’язань, а також враховуються наслідки вказаних 

дій для прогнозів динаміки наявних коштів на Єдиному казначейському рахунку. 

Попереднім контролем тут виступає реєстрація та облік бюджетних 

зобов’язань на стадії, що є перед оплатою. При цьому має місце документальна 

перевірка бюджетних зобов’язань в частині їхньої відповідності чинному 

законодавству. Факт реєстрації перевірених зобов’язань розпорядників 

бюджетних коштів в системі Державної казначейської служби України є 

підтвердженням їхньої законності, що фактично є реалізацією контрольної 

функції щодо повноважень розпорядників бюджетних коштів. У випадку 

виявлення порушень чинних нормативно-правових актів Казначейство України 

може відмовити у їхній реєстрації. 

На стадії здійснення платежів відбувається поточний казначейський 

контроль за бюджетними зобов’язаннями. Його суть полягає у перевірці 

виключно технічних характеристик: присутності в системі обліку Казначейства 

України попередньо зареєстрованих фінансових та юридичних зобов’язань, 

відсутності рішень судів про арешт чи списання коштів із відповідних рахунків 

тощо. Специфічною діяльністю казначейської служби при цьому є її 

приналежність до Системи електронних платежів Національного банку України 

(СЕП НБУ), а відтак це вимагає обов’язкової звірки всіх банківських реквізитів 

та дотримання інструкцій НБУ щодо оформлення документації. Після отримання 

товарів (послуг, робіт) у відповідності до умов бюджетного зобов’язання 

розпорядник бюджетних коштів приймає рішення щодо їх оплати і передає 

доручення про це органу Казначейства України. При цьому, ДКСУ здійснює 

фактичні платежі за отриманими платіжними дорученнями розпорядників лише 

у випадку, якщо: 

— підтвердилась наявність бюджетного зобов’язання у системі бюджетного 

обліку; 

— існує відповідність здійснюваних видатків затвердженому паспорту 

бюджетної програми; 

— перевірена наявність бюджетних асигнувань у розпорядників бюджетних 
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коштів. 

У випадку виявлення якихось порушень Казначейство України має право 

відмовити в безпосередньому здійсненні платежу. 

У той же час, ДКСУ одночасно є і головним розпорядником коштів, що 

несе безпосередню відповідальність за виконання покладених на нього чинним 

законодавством завдань і досягнення відповідних цілей. Тому для повноцінної 

реалізації програмно-цільового методу в казначейській системі, існує 

необхідність в організації системи внутрішнього контролю. Основною метою 

при цьому має стати максимізація ефективності роботи органів служби і 

досягнення усіх поставлених перед нею цілей як перед важливим учасником 

бюджетного процесу. 

Перед тим як розглянути запропоновану модель внутрішнього 

казначейського контролю і бюджетного аудиту в системі органів Казначейства 

України, слід розглянути поняття «внутрішній контроль», яке за своєю сутністю 

є доволі близьким до визначення «відомчий контроль». 

Як відомо, відомчий контроль – це один із видів державного фінансового 

контролю, що проводиться спеціалізованими внутрівідомчими органами 

(ревізійними органами), основним завданням яких є реалізація контролю за 

легальністю та логічною обґрунтованістю виконаних відповідною установою дій 

чи бездіяльності в межах основних напрямків її компетенції та відповідальності. 

У Бюджетному кодексі Україні сформульовані такі визначення: 

«Внутрішнім контролем є комплекс заходів, що застосовуються керівником для 

забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних 

коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів 

і вимог щодо діяльності бюджетної установи та її підвідомчих установ. 

Внутрішнім аудитом є діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в бюджетній 

установі, спрямована на удосконалення системи управління, запобігання фактам 

незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних 

коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності бюджетної 

установи та підвідомчих їй бюджетних установ, поліпшення внутрішнього 
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контролю» [14]. 

У період активної євроінтеграції України, все актуальнішим стає питання 

прийняття базового фундаментального закону «Про фінансовий контроль 

держави», оскільки дане питання повинне бути чітко законодавчо врегульоване, 

як це має місце в розвинених країнах Європи. При цьому, вважаємо, що в законі 

повинен міститись обов’язок усіх органів виконавчої влади створювати 

структурні підрозділи, що займаються внутрівідомчим контролем. На 

сьогоднішній день в чинному законодавстві існують лише рекомендації щодо 

створення таких підрозділів. 

Підсумовуючи дослідження визначень внутрішнього контролю, його 

можна сформулювати так: внутрішній контроль – це один із видів контролю, що 

проводиться всередині установи чи організації, предметом якого є процеси, 

процедури, дії чи бездіяльність її працівників та/або управлінського персоналу, а 

також оцінка ефективності реалізації повноважень та рівня досягнення 

результатів виконання завдань, передбачених чинним законодавством у межах 

відповідних компетенцій. 

Якщо розглядати дане визначення конкретніше для бюджетних організацій 

та установ, то із врахуванням специфіки норм права, що регулюють виконання 

державних функцій, його можна сформулювати таким чином: внутрішній 

контроль бюджетних установ – це один із видів контролю, що проводиться 

всередині бюджетної установи чи організації, має на меті перевірку дотримання 

чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів, сприяє зростанню 

ефективності та результативності операцій, що здійснюються бюджетними 

органами, а також покращенню якості формування бюджетної звітності.  

За своїм змістом відомчий контроль є контролем всередині організації, що 

має на меті оцінку ефективності виконання даною організацією усіх функцій в 

межах її повноважень та компетенції.  

Повноцінний внутрішній контроль повинен мати на меті досягнення як 

мінімум трьох основних цілей:  

1) забезпечення інформаційної транспарентності задля прийняття 
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ефективних адміністративних рішень; 

2) забезпечення отримання достовірної та повної інформації щодо 

виконуваних процесів та досягнутих результатів. Тут важливо підкреслити 

значимість даної мети, так як багато менеджерів стикаються із проблемою 

отримання неправдивої інформації від своїх підлеглих працівників та колег. Крім 

того, мають місце випадки перекручування доручень чи розпоряджень вищого 

керівництва посадовцями середньої ланки, які виходять або зі своїх особистих 

інтересів або із інтересів структурного підрозділу, який вони очолюють. 

Вирішити зазначені проблеми можна, власне, за допомогою чіткої регламентації 

усіх процедур управління потоками інформації, що дозволить досягнути 

достовірності горизонтальних та вертикальних інформаційних потоків. 

3) збереження і максимізація ефективності використання усіх видів 

ресурсів та потенціалу органів влади (в т.ч. місцевого самоврядування), а відтак і 

запобігання службової халатності та зловживань. 

З метою реалізації зазначених цілей потрібно вирішити низку проблем 

щодо забезпечення контролю за виконанням вимог чинного законодавства та 

інших нормативно-правових актів, організації контролю за дотриманням усіма 

учасниками бюджетного процесу встановлених правил та процедур, а також 

повноважень при санкціонуванні та проведенні операцій, - адекватним, повним 

та достовірним відображенням усіх проведених операцій в обліку і формуванням 

якісної та доступної фінансової звітності. 

Отже, до об’єктів внутрішнього контролю слід відносити процедури, 

операції та процеси, що виконуються органами державної влади, а також 

безпосередні дані обліку та звітності. В той же час адміністрацію, управлінський 

персонал, структурні підрозділи, що здійснюють контрольні функції, а також 

їхній персонал відносимо до суб’єктів внутрішнього контролю. 

Важливо підкреслити, що внутрівідомчий контроль полягає не лише в 

перевірці фінансових служб. Його суть проявляється і в реалізації контролю за 

основними операційними процесами (фактичним виконанням функціональних 

обов’язків з використанням при цьому технологічних складових), а також за 
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діями чи бездіяльністю відповідальних осіб, які наділені конкретними 

повноваженнями. Тому, якщо за критерій обрати об’єкти внутрішнього 

контролю, то його можна поділити на три види: фінансовий, технологічний та 

адміністративний. 

На підставі проведених автором досліджень теоретичних наукових 

розробок щодо визначення фінансового контролю органами Казначейства 

України, а також практичної реалізацій відповідних повноважень, пропонуємо 

застосовувати такі визначення видів внутрішнього контролю: 

Фінансовий внутрішній контроль – один із різновидів контролю, суть якого 

полягає в перевірці відповідності фактично здійснених операцій та їхнього 

відображення в бюджетному обліку та звітності згідно з чинним законодавством 

та внутрішніми нормативно-правовими актами. 

Адміністративний внутрішній контроль – один із різновидів контролю, 

суть якого полягає в перевірці факту проведення операцій лише уповноваженими 

на це особами і в повній відповідності до наданих їм повноважень та процедур 

прийняття управлінських рішень. 

Технологічний внутрішній контроль – один із різновидів контролю, суть 

якого полягає в перевірці факту дотримання процедури та послідовності 

здійснення операцій у відповідності до чинних нормативно-правових актів. 

Вважаємо, що на етапі проведення операцій, внутрішній контроль в 

системі органів Казначейства України можна також поділити на: 

— попередній внутрішній контроль – система процедур та заходів, що 

спрямовані на уникнення потенційних помилок та/або порушень чинних законів, 

норм та правил до здійснення операцій; 

— оперативний (поточний) внутрішній контроль – система процедур та 

заходів, що спрямовані на уникнення потенційних помилок та/або порушень 

чинних законів, норм та правил у процесі здійснення операцій; 

— подальший (наступний) внутрішній контроль – система процедур та 

заходів, що спрямовані на уникнення потенційних помилок та/або порушень 

чинних законів, норм та правил та/ або їхніх наслідків після здійснення операцій; 
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Із суб’єктами реалізації внутрішнього контролю органами казначейської 

служби тісно взаємопов’язані методи його здійснення. Як на рівні окремого 

працівника служби, так і на рівні цілого структурного підрозділу повинні 

використовуватись взаємоконтроль і моніторинг, самоконтроль, а також нагляд 

за контролем. Тобто процес внутрішнього контролю повинен бути всебічним та 

перманентним. 

В частині самоконтролю працівник органу Казначейства України має 

самостійно пильнувати правильність і законність функцій, що ним виконуються. 

В процесі взаємоконтролю працівник перевіряє операції, що були виконані його 

колегою до нього в межах однієї операції чи процедури. Моніторинг здійснює 

керівник структурного підрозділу, який зобов’язаний контролювати дії (чи 

бездіяльність) підлеглих йому працівників. 

В органах виконавчої влади в цілому, вважаємо, повинні 

використовуватись такі методи проведення внутрішнього контролю: аналітичні 

(процеси, що забезпечать необхідну регламентацію і нормування діяльності); 

управлінські (процеси, що забезпечать дотримання повноважень усіма 

суб’єктами у визначених наперед межах); фінансові (процеси, що забезпечать 

достовірний, своєчасний і повний облік операцій, що здійснюються при 

виконання бюджетів усіх рівнів); автоматичні (процеси, що забезпечать 

стабільність, оперативність та надійність збереження та опрацювання фінансових 

даних і цілісність й повноту інформації). 

В свою чергу, серед аналітичних методів внутрішнього контролю можна 

виділити такі дві складові: 

— формування норм, правил і регламентів управлінських процедур органу 

виконавчої влади щодо визначеності та послідовності виконання 

функціональних обов’язків, що покладені на конкретного управлінця чи 

працівника; 

— моніторинг чинності законодавства та інших нормативно-правових 

актів, які в нашій державі є сильно мінливими, а також внесення необхідних змін 

задля забезпечення відповідності локальних правил і регламентів до актуального 
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законодавства. 

До адміністративних методів внутрішнього контролю можна віднести 

встановлення лімітів на проведення операцій для мінімізації потенційних ризиків 

і ефективного моніторингу процесів внутрішнього контролю. 

Перевірка та авторизація документів фінансової звітності та обліку, 

інвентаризація майна та інші загальні методи фінансового контролю відносять до 

фінансових методів. 

До автоматичних методів внутрішнього контролю відносять використання 

сучасних інформаційних технологій та автоматизованих систем. Їхня сутність 

проявляється в перевірці в електронній формі правильності та законності 

проведення операцій виконання бюджетів всіх рівнів, розмежування рівнів 

доступу відповідно до компетенцій окремих працівників згідно із займаними 

посадами, а також безпосередня автоматизація основних операцій. 

Як підсумок слід відзначити, що вся діяльність органу виконавчої влади 

або бюджетної організації чи установи повинна бути охопленою внутрішнім 

контролем. Важливо також підкреслити, що існуючі хибні стереотипи, що 

організація ефективного внутрішнього контролю потребує значних витрат на її 

створення та формування, не мають під собою жодних реальних підстав. Як вже 

зазначалося, внутрішній контроль повинен стати невід’ємною частиною 

адміністративних функцій будь-якої організації (незалежно від форми власності), 

а її функціонування апріорі передбачає чітку формалізацію і прозоре 

регламентування здійснення контрольних функцій і внесення в разі необхідності 

корективів до повноважень дотичних до цих процесів працівників. 

З метою підвищення ефективності функціонування органів виконавчої 

влади в цілому і Казначейства України зокрема, життєво необхідним є посилення 

відповідальності за результати виконуваних ними функцій. Це фундаментальна 

проблема якості державних послуг і ефективності результатів роботи державних 

служб. Надзвичайно актуальною є необхідність законодавчого закріплення рівня 

відповідальності конкретних працівників за конкретні результати роботи, а 

також уніфікації правил та процедур проведення внутрішнього контролю в 
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органах виконавчої влади. Як показали дослідження (у першому розділі 

дисертації), корисним буде використання зарубіжного досвіду в даних процесах. 

У практичній діяльності це дасть змогу застосовувати найсучасніші методи і 

принципи реалізації контрольних функцій, які вже пройшли успішні 

випробування в органах влади іноземних країн та в менеджменті великих 

транснаціональних корпорацій. Вважаємо, що вирішення зазначених проблем 

дасть вагомий поштовх до оздоровлення і реформування виконавчої гілки влади, 

суспільний запит на яке став очевидним в результаті соціально-економічних 

революційних змін в останні роки. 

Не зважаючи на те, що у Бюджетному кодексі України зазначено: «основні 

засади здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту та порядок 

утворення підрозділів внутрішнього аудиту визначаються Кабінетом Міністрів 

України» [14], єдиного нормативного акту КМУ досі не існує. Звичайно, під 

тиском наукової спільноти спроби створити такий документ були, і навіть існує 

певний прогрес у вирішенні цієї проблеми. Так, ще у 2004 році була видана 

Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період 

до 2017 року (далі - Концепція) [136]. Фактично, дана Концепція стала першим 

поштовхом до  становлення системи внутрішнього фінансового контролю за 

європейськими зразками і яка в своїй основі має виявлення потенційних ризиків і 

виконання превентивної функції для запобіганням бюджетним 

правопорушенням. Крім того в Концепції відбулася спроба консолідувати 

понятійний апарат, що також є дуже важливим.  

Але, знову ж таки, за умови відсутності в чинному законодавстві України 

уніфікованого законодавчого акту, що містив би в собі чітке регламентування 

реалізації контрольних повноважень та заходів органів внутрішнього контролю, 

а натомість наявності цілої низки різноманітних внутрівідомчих актів (що часто 

суперечать один одному), керуючись якими відповідні органи здійснюють 

контрольні функції в підзвітних відповідному головному розпоряднику 

бюджетних коштів організаціях та установах, назріла потреба в наданні більшого 

значення проблематиці внутрішнього контролю при прийнятті чергових 
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«концепцій розвитку» та «стратегій модернізації».  

При формуванні таких документів повинні бути обов’язково враховані 

фундаментальні принципи основних міжнародних документів у сфері контролю, 

зокрема таких, як: рекомендації Базельського комітету з банківського нагляду 

(New Basel Capital Accord (Basel II), Лімська декларація керівних принципів 

контролю (прийнята IX Конгресом Міжнародної організації вищих контрольних 

органів (INTOSAI), Міжнародні професійні стандарти внутрішнього аудиту (The 

Institute of Internal Auditors, USA), рекомендації Комітету спонсорських 

організацій Тредуей з організації внутрішнього контролю (Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) та інші. При цьому, 

слід не забувати і про важливість уникнення повторення помилок європейських 

держав. Наприклад, таких, які досліджував у статті "Досвід країн у 

запровадженні внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту європейського 

зразка" Ян ван Тайнен. Автор дослідив, що в Угорщині на стадії запровадження 

системи внутрішнього фінансового контролю через те, що основні акценти були 

зосереджені на діяльності щодо внутрішнього аудиту без належного 

впровадження внутрішнього контролю, створені служби аудиту не мали 

достатнього поля для діяльності і фактично були змушенні самостійно 

створювати сферу внутрішнього контролю державних фінансів. 

Керуючись наведеними міжнародними документами, і після їхньої 

адаптації до української системи внутрішнього контролю та бюджетного аудиту, 

а також із врахуванням місцевої специфіки казначейських ризиків, в рамках 

пропонованої моделі можна сформулювати такі визначення: 

Система внутрішнього контролю та бюджетного аудиту – комплекс заходів 

та правил їх застосування в процесі реалізації внутрішніх контрольних функцій 

для збереження встановленого законодавством порядку, процедур та правил 

виконання бюджетів усіх рівнів; 

Внутрішній контроль органів Казначейства України – сукупність дій, що 

виконуються управлінським персоналом та працівниками Казначейства України, 

що має на меті забезпечення дотримання усіма суб’єктами законодавчих та 
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інших нормативно-правових актів, а також максимізацію ефективності та 

результативності операцій, що здійснюються в процесі виконання бюджетів, і 

якості сформованої бюджетної звітності. 

Внутрішній аудит – комплекс дій та заходів, що мають на меті 

забезпечення легальності операцій, а також надання рекомендацій та 

консультацій щодо виявлених потенційних шляхів підвищення результативності 

та/або ефективності діяльності Казначейства України, а також щодо максимізації 

ефективності внутрішнього контролю та якості сформованої звітності. 

Вважаємо, що модернізація внутрішнього бюджетного контролю повинна 

відбуватися за такими основними напрямами (рис. 3.4.). 

 

Рис. 3.4. Напрями модернізації внутрішнього бюджетного контролю 

 

У відповідності із цими напрямами повинні бути сформовані конкретні цілі 

та завдання, а також розроблений план необхідних заходів для їх досягнення. 

Пропонована нами модель внутрішнього контролю має на меті виявлення, 

попередження та усунення фактів порушень чи невиконання чинного 

законодавства або нормативно-правових актів, процедур та регламентів, а також 

неефективного чи нецільового використання бюджетних коштів. Необхідним для 

формування цілісної системи внутрішнього контролю в органах Казначейства 

України є використання уніфікованих підходів до її створення. Відтак, модель 

організації внутрішнього контролю органів Казначейства України повинна 
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складатися із таких основних елементів: 

1. Середовище контролю – цілеспрямовані дії адміністративного персоналу 

Казначейства України, що мають на меті запровадження та підтримки на 

належному рівні внутрішнього контролю, а також загальне розуміння його ролі 

та значення. 

2. Процедури контролю – різноманітні організаційні та технічні заходи, що 

мають на меті забезпечення виконання розпоряджень та наказів адміністрації 

служби. 

3. Інформаційно-технологічна система – сукупність інформаційних потоків 

з можливістю аутентифікації та авторизації, тобто визначення суб’єкта і часу 

внесення змін чи проведення інформації, а також встановлення особи того, хто 

санкціонував вказані дії і несе за них відповідальність. 

4. Система моніторингу – забезпечення перманентного стеження, аналізу 

та оцінки якості внутрішнього контролю (рис. 3.5.). 

Організація внутрішнього бюджетного аудиту в органах Казначейства 

України повинна включати такі складові: 

1. Безпосередній контроль – проведення перевірок органів ДКСУ та їх 

структурних підрозділів на предмет законності виконуваних ними процедур і 

відповідності проведених операцій чинному законодавству, а також формування 

рекомендацій щодо їх вдосконалення. 

2. Управління ризиками – якомога раннє виявлення потенційних 

бюджетних правопорушень, неточностей та помилок, а також нецільового та/або 

неефективного використання бюджетних коштів при реалізації органами 

Казначейства України покладених на них функцій. 

3. Підвищення результативності управління – здійснення аудиту 

ефективності і як наслідок формування рекомендацій щодо можливостей 

підвищення результативності чи ефективності витрачання бюджетних коштів. 
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Рис. 3.5. Схематичне зображення моделі внутрішнього контролю в системі 

казначейства 

 

Аудит ефективності – це процес перевірки діяльності органів Казначейства 

України, що має на меті визначити ефективність витрачання ними бюджетних 

Середовище контролю 

Суб’єкти  
адміністрація, управлінський персонал, 

структурні підрозділи, що здійснюють 

контрольні функції, а також їхній 

персонал 

Об’єкт 
процедури, операції та процеси, що 

виконуються органами державної влади, 

а також безпосередні дані обліку та 

звітності 

забезпечення інформаційної транспарентності задля 

прийняття ефективних адміністративних рішень 

забезпечення отримання достовірної та повної інформації 

щодо виконуваних процесів та досягнутих результатів. 

збереження і максимізація ефективності використання усіх 

видів ресурсів та потенціалу органів влади (в т.ч. місцевого 

самоврядування), а відтак і запобігання службової халатності 

та зловживань 

ЦІЛІ 

Процедури контролю 

виявлення, попередження та усунення фактів порушень чи 

невиконання чинного законодавства або нормативно-правових 

актів, процедур та регламентів, а також неефективного чи 

нецільового використання бюджетних коштів 
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повний облік 
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здійснюються при 
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бюджетів усіх 

рівнів) 
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(процеси, що 
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стабільність, 

оперативність та 

надійність 
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фінансових даних 

та цілісність й 
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коштів, отриманих для реалізації покладених на них функцій та повноважень: 

— перевірка економії використання органами ДКСУ бюджетних коштів, 

що були витрачені для досягнення конкретних результатів в межах відповідних 

компетенцій. 

— перевірка продуктивності використання органами Казначейства 

України фінансових, інтелектуальних та інших ресурсів в процесі їхньої 

операційної діяльності, а також сучасних інформаційних технологій та систем; 

— перевірка результативності органу ДКСУ, що полягає у визначенні 

рівня виконуваності поставлених перед ним завдань, ступеня досягнення 

успішних фактичних результатів у порівнянні із прогнозами та із врахуванням 

виділених на ці потреби фінансових ресурсів (рис.3.6) 

 

Рис. 3.6. Аудит ефективності діяльності Казначейства України 

Джерело: розроблено автором 

 

Сьогодні в системі органів Казначейства України встановлені правила 

проведення перевірок діяльності територіальних структурних підрозділів ДУСУ, 

Аудит ефективності 

Функціональна Забезпечуюча 

Соціальні Матеріальні та 

нематеріальні ресурси 

Результати 

Діяльність 

ДКСУ 

Критерії оцінки ефективності та результативності 

Оцінка ефективності та результативності 
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а також існують рекомендації щодо оформлення результатів вказаних перевірок. 

Крім того, пропонуємо такі основні шляхи вдосконалення внутрішнього 

контролю та бюджетного аудиту Казначейства України, як центрального апарату 

так і його структурних підрозділів та територіальних органів: 

— забезпечення оперативного поточного контролю за реалізацією усіх 

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 корисного зарубіжного 

досвіду; 

— модернізація методики та методології документального оформлення 

організації та проведення контрольних заходів, що здійснюються в структурних 

підрозділах центрального апарату та  територіальних органів ДКСУ.  

 

 

3.3. Впровадження новітніх технологій організації казначейського 

обслуговування бюджетів в умовах адміністративно-територіальної реформи 

 

Питання проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні 

піднімаються впродовж усього періоду з моменту здобуття незалежності у 1991 

році. Проте, всі демократичні зміни того часу, на жаль, не дали достатнього 

поштовху до реформування адміністративно-територіального устрою (АТУ). 

Відтак, протиріччя між новими суспільними, політичними і ринковими 

відносинами з одного боку та застарілою системою АТУ з іншого – набули 

загрозливих для безпеки держави форм, що є певною мірою однією із причин 

військовій агресії стосовно окремих українських регіонів сьогодні. До того ж, 

європейський вектор розвитку України вимагає адаптації адміністративно-
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територіального устрою до сучасних світових стандартів. При цьому, головною 

ідеєю реформування повинна стати децентралізація влади, її публічність, 

близькість до споживача державних послуг, але зі збереженням унітарного 

статусу України і збалансованого впливу центральної влади [58]. 

У результаті революційних змін на початку 2014 року і з приходом до 

влади нових політичних сил, розуміння необхідності проведення реформи та її 

ролі в активізації соціально-економічного розвитку регіонів набуло великого 

значення. Низка науковців присвятила дослідженням цього питання багато уваги 

[58, 116, 155] 

Як зазначає Жук П. В., «поняття адміністративно-територіального устрою 

при цьому пропонується розглядати у двох аспектах – як територіальний і 

адміністративний устрої у їх взаємозалежності» [58]. 

Тому, по суті, процес повинен супроводжуватись комплексною реалізацією 

кількох реформ – реформи територіального устрою (зміна розмірів і меж 

окремих територіальних одиниць, створення нових), адміністративної реформи 

(зміни організації функціонування органів влади, їхніх регіональних структурних 

підрозділів, а також функцій та завдань), реформи місцевого самоврядування 

(зміна основ діяльності локальних органів влади, економічне обґрунтування їх 

функціонування, надання нових джерел фінансування, повноважень та 

відповідальності) [58]. 

На сьогоднішній день реформування адміністративно-територіальних 

одиниць проходить на етапі формування трьох рівнів. Найнижчий рівень – 

територіальні громади (сільські, селищні та міські). На середньому рівні 

залишатимуться райони, проте в майбутньому більші, ніж тепер (з чисельністю 

мешканців понад 150 тис. осіб). Вищому рівню відповідатимуть сучасні області, 

Автономна Республіка Крим та м. Київ.   

 Щодо органів управління на рівні громади, то за проектом вони 

включатимуть такі суб’єкти: голова громади, представницький орган (рада), 

виконавчий комітет, а також старости в усіх населених пунктах, що входять до 

громади.     
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Таким чином, адміністративно-територіальна реформа 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 виникає потреба в науковому дослідженні доцільності 

реорганізації структури служби та її діяльності. 

В межах даної дисертаційної роботи досліджувалась ідея делегування 

казначейських повноважень новоствореним органам влади в громадах. 

Насамперед, були розглянуті зарубіжні підходи до вирішення цього завдання. 

За кордоном касове виконання бюджетів на рівні муніципалітетів може 

бути реалізоване в двох варіантах: 

— «система єдиного казначейства» – держава здійснює повноцінне 

управління коштами муніципалітету (як, наприклад, у Франції); 

— «система автономного управління» – управління коштами здійснює сам 

муніципалітет (як, наприклад, у Німеччині та Австрії). 

Щодо переваг останнього, то слід відзначити насамперед те, що за такої 

системи мобілізація коштів здійснюється державою, як і їх перерахування, 

незалежно від рівня надходжень. При цьому, надаються субсидії, залишки з яких 

спрямовуються на інвестування. Зростає ефективність управління грошовою 

масою, спричинена чітким розподілом функцій, а також спрощеним контролем 

за бюджетними потоками. Проте, варто відзначити, що така фінансова автономія 

муніципалітетів означає їх незалежність, а отже і додаткову відповідальність – у 

разі від’ємного балансу виникає необхідність залучення коштів у комерційних 

банків, що тягне за собою додаткові видатки на виплату відсотків.  

В окремих країнах існує практика створення локального казначейства для 

забезпечення результативнішого управління місцевими бюджетами (за рахунок 

коштів місцевих бюджетів). Також можливий варіант укладання угод на 

обслуговування місцевих бюджетів з федеральним казначейством (як, 

наприклад, має місце у Російській Федерації) [188]. 
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Однак, як зазначає Сергієнко Н.С. «органи державного казначейства 

забезпечують реалізацію тих рішень, які прийняли органи виконавчої влади у 

процесі виконання державного та місцевих бюджетів, і таким чином, узгоджують 

інтереси місцевих органів влади із загальнодержавними інтересами, що 

відповідає принципу єдності бюджетної системи [150, с.31].» 

В Україні ймовірний спосіб реформування органів казначейської служби в 

контексті адміністративно-територіальної реформи міг би полягати в такому. 

Трирівнева система органів ДКСУ залишається, включно з районним рівнем. У 

новоутворених громадах слід створити «виносне робоче місце» («казначей 

громади»). З районного рівня даному працівнику делегувати окремі 

повноваження: 

— вести облік бюджетних асигнувань, доводити до розпорядників і 

одержувачів бюджетних коштів витяг з розпису державного бюджету та змін до 

нього; 

— здійснювати реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань і бюджетних 

фінансових зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; 

— здійснювати реєстрацію та облік розписів асигнувань місцевих 

бюджетів та змін до них; 

— згідно розподілу головних розпорядників коштів місцевих бюджетів 

зараховувати кошти на реєстраційні рахунки розпорядників коштів; 

— приймати від розпорядників коштів платіжні доручення на 

перерахування коштів, заявки на видачу готівки, перевіряти відповідність 

підтверджуючих документів, напрямків їх використання відповідно до 

бюджетної класифікації, затверджених кошторисів, вимог законодавства з 

питань використання коштів державного та місцевих бюджетів; 

— вести бухгалтерський облік усіх операцій з виконання державного та 

місцевих бюджетів; 

— приймати місячні, квартальні та річні звіти від розпорядників і 

одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів, складених відповідно до 

чинного законодавства; 
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— зводити та складати звітність про виконання державного та місцевих 

бюджетів і передавати їх в УДКСУ (на районний рівень) в обсязі та строки 

передбачені законодавством. 

На районному рівні залишались би управління ДКСУ, але зі скороченою 

кількістю персоналу, оскільки мережа клієнтів стане суттєво меншою (буде 

ліквідована велика кількість сільських рад), а частину функцій обслуговування 

існуючих клієнтів виконував би казначей громади. При цьому, у малих 

територіальних громадах (за кількістю розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів), де кількість клієнтів казначейства є невеликою (до 5 одиниць), – 

створювати таку посаду слід лише у разі територіальної віддаленості від 

районного центру (для забезпечення виконання однієї з цілей децентралізації – 

наближення суб’єктів надання державних послуг до їх споживачів). В іншому 

випадку, створення посади казначея в таких громадах буде недоцільним, а відтак 

його функції продовжувало би виконувати управління ДКСУ (районний рівень). 

Проте, як показує досвід організації казначейського обслуговування 

бюджетів в Україні та проведені експерименти зі створення виносних робочих 

місць, що завершилися негативними результатами, дана пропозиція 

реформування очевидно не знайде підтримки в суспільстві та органах влади. 

Тому іншим 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-технологічний комплекс (ПТК) 

«Клієнт Казначейства – Казначейство». На даний момент використання даної 

системи є правом клієнтів і Казначейство України змушене пропонувати 

клієнтам (а на практиці – буквально просити їх) використовувати дану систему.   

На сьогоднішній день розвиток сучасних інформаційних технологій у 

поєднанні з існуванням законодавчої бази щодо використання електронного 

цифрового підпису дають підстави для запровадження юридично повноцінного 

електронного документообігу в системі ДКСУ. 
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Введення новітніх інформаційних технологій в процедури казначейського 

обслуговування бюджетів дозволить запровадити систему дистанційного 

обслуговування клієнтів казначейства, метою якого є оптимізація та спрощення 

взаємодії розпорядників та одержувачів бюджетних коштів із органами ДКСУ. 

Крім того, це дозволить організувати електронний формат обслуговування 

клієнтів, який володітиме високим ступенем захисту.   

Впровадження системи дистанційного обслуговування за допомогою ПТК 

«Клієнт Казначейства – Казначейство» із використанням цифрового підпису 

надасть можливість виконувати такі функції: 

— передача та отримання документів, що місять планові показники 

(витяги з бюджетного розпису, розподіли показників кошторисів та планів 

асигнувань, розподіли міжбюджетних трансфертів в розрізі кодів і бюджетів, а 

також реєстри змін до вказаних документів); 

— формування та юридичне оформлення меморіальних документів; 

— обмін інформацією щодо зобов’язань та бюджетних фінансових 

зобов’язань; 

— обмін інформацією щодо розподілу відкритих асигнувань; 

— формування та виконання платіжних доручень; 

— вільне користування клієнтами казначейства інформацією щодо руху 

коштів на їхніх рахунках; 

— використання сучасних методів шифрування при застосуванні 

електронного цифрового підпису; 

— інформування клієнтів казначейства щодо перебігу процесів, в яких 

вони були ініціаторами. 

Відтак, реалізація пропонованої ідеї, щодо обов’язковості використання 

системи дистанційного забезпечення новоутвореними радами громад дозволить: 

— організувати весь процес обслуговування клієнтів казначейства в 

процесі виконання бюджетів; 

— знизити постійні видатки на обслуговування бюджетів; 



179 
 

— 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 моніторити стан своїх рахунків; 

— досягнути економічного ефекту для держави в результаті зменшення 

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

ДКСУ, а також економії часу. 

Варто відзначити, що повномасштабна експлуатація системи 

дистанційного обслуговування із застосуванням ЕЦП розпочата Державною 

казначейською службою України у лютому 2015 року. 

Проте, станом на другий квартал 2015 року до цієї системи підключено та 

обслуговується лише 44 клієнта. На етапі підключення перебувають 133 клієнта 

із 732 клієнтів, які заключили із ДКСУ угоди про використання СДО (з них 170 

клієнтів, які фінансуються з державного бюджету, 522 – з місцевих бюджетів та 

40 фондів та одержувачів бюджетних коштів) [170]. 

Тому реалізація пропонованої ідеї щодо обов’язковості використання 

системи дистанційного обслуговування новоствореними радами громад, 

дозволить, крім вищезазначених переваг, досягти «ефекту прикладу». Якщо така 

велика кількість клієнтів почнуть використовувати СДО, то решта клієнтів 

добровільно перейдуть на неї, переконавшись у їх зручності. 

Єдиним недоліком пропозиції запровадження СДО в обов’язковому 

порядку в новоутворених радах громад є якість зв’язку в окремих віддалених 

територіях нашої країни. Щоб його нівелювати слід налагодити перманентний 

процес загальної модернізації інформаційних мереж держави. Крім того, на 

початку реалізації реформи слід надати час місцевим органами влади на 

підготовку власного сучасного матеріально-технічного забезпечення. Іншими 

словами, варто надати можливість відтермінування обов’язку застосовувати ПТК 

«Клієнт Казначейства – Казначейство» для окремих клієнтів до моменту 

впровадження в експлуатацію сучасних мереж зв’язку. 



180 
 

Розрахуємо економічний ефект від реалізації запропонованих в 

дисертаційному дослідженні ідей, щоб фінансовими розрахунками підтвердити 

їх необхідність та доцільність застосування на практиці. 

У питанні 2.3. даної роботи розглянуті видатки на функціонування 

Казначейства України, в т. ч. на прикладі шести управлінь, які представляють 

найбільшу, середню та найменшу області за кількістю клієнтів, що 

обслуговуються місцевим головним управлінням. 

У процесі наукових досліджень та консультацій із фахівцями-практиками з 

Головного управління ДКСУ у Львівській області та Управління ДКСУ у 

Миколаївському районі Львівської області зроблені висновки, що впровадження 

СДО у роботу служби зменшить навантаження на працівників і дасть можливість 

скоротити 10-15% персоналу служби (залежно від величини управління і 

навантаження на одного працівника – чим більше управління, тим більше 

фахівців там працює і тим менше навантаження на одного). 

Також, нами враховано, що кількість клієнтів, обслуговування яких 

припадає на одного працівника відділу бюджетних надходжень, видатків та 

обслуговування кошторисів розпорядників коштів та інших клієнтів, 

визначається за наступними критеріями: 

— кількість бюджетних рахунків; 

— кількість бюджетних програм; 

— кількість операцій здійснених на рахунках; 

— складність бюджетних програм [20]. 

Станом на 2015 рік в Україні нараховується 661 управління Державної 

казначейської служби України (включно із головними управліннями та 

центральним апаратом), які обслуговують 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) (табл. 3.1).  
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Таблиця 3.1 

Кількість розпорядників та одержувачів коштів, включених до мережі 

ДКСУ 

Рік 
Державний бюджет України Місцеві бюджети 

Разом 
всього розпорядники одержувачі всього розпорядники одержувачі 

2013 19409 17818 1591 42666 30058 12608 62075 

2014 19122 17764 1358 43978 30895 13083 63100 

2015 16420 15605 815 42051 31094 10957 58471 

Джерело: відповідь ДКСУ на запит про надання публічної інформації 

 

Скорочення кількості клієнтів, що обслуговуються казначейством, в 

останні роки пов’язане з анексією територій та військовим конфліктом на 

Донбасі. 

При визначенні чисельності працівників в територіальних органах 

Державної казначейської служби України враховується кількість клієнтів, які в 

них обслуговуються. Згрупуємо 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. 3.2.).  

Таблиця 3.2. 

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 -  

Джерело: відповідь ДКСУ на запит про надання публічної інформації, 

розрахунки автора 
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Враховуючи зменшення навантаження на управління у зв’язку із 

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

зменшенням кількості розпорядників коштів (велика кількість сільських рад буде 

ліквідована), можна зробити 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 грудня 2015 року розмір заробітної плати становитиме 1378 

грн. 

Обчислимо мінімальну суму коштів, що вдасться зекономити, в результаті 

реалізації пропонованих в дослідженні ідей: 

— по І групі: 214  х 1378 х 1 = 294464 грн 

— по ІІ групі: 400 х 1378 х 2 = 1100800  грн 

— по ІІІ групі: 47 х 1378 х 4 = 258688 грн 

Разом в місяць – 1653952 грн, а в рік – 19847424 грн. 

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

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

дана сума буде ще більшою, оскільки розрахунки велись, використовуючи 

мінімальне число скорочених працівників, а також без врахування надбавок і 

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

того, буде досягнена значна економія коштів на придбання витратних матеріалів 

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

установах, так і в органах ДКСУ. 

Розглянемо зміни, що відбудуться в органах казначейської служби в 

результаті реалізації запропонованих ідей на прикладі управлінь, що були 

об’єктом дослідження в другому розділі дисертаційної роботи (табл. 3.3.) 
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Таблиця 3.3 

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 ЗП 

(міс.) 

К-ть 

прац. 

Фонд ЗП 

(міс.) 

К-ть 

прац. 

Фонд ЗП 

(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: 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 

Важливо зазначити, що при всіх перевагах реалізація пропонованих ідей не 

потребує великих фінансових затрат. Так, для розпорядників бюджетних коштів 

низка послуг є безкоштовними: 

— Державна казначейська служба України надає послуги по генерації 

ключів електронного цифрового підпису безкоштовно; 

— використання клієнтами системи дистанційного обслуговування 

клієнтів через ПТК «Клієнт Казначейства – Казначейство» не потребує 

абонплати, тобто безкоштовне; 

— первинне підключення клієнтів до системи дистанційного 

обслуговування клієнтів через ПТК «Клієнт Казначейства – Казначейство» 

безкоштовне; 
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— підтримка клієнтів щодо використання системи дистанційного 

обслуговування клієнтів через ПТК «Клієнт Казначейства – Казначейство» 

безкоштовна [117]. 

Єдиними затратами є оплата вартості носіїв ключової інформації 

(спеціальні флеш-накопичувачі із необхідним ступенем захисту). Дані витрати є 

разові та здійснюються за рахунок коштів клієнтів. На сьогоднішній день лише 

одна компанія в Україні пропонує такі пристрої. Для кожного клієнта 

казначейства потрібно 3 такі пристрої – директору, операціоністу та бухгалтеру, 

а також по 1 резервному. Вартість одного носія на сьогоднішній день складає 

1000 грн. Відтак для клієнта загальні витрати на підключення до СДО складають 

лише 6000 грн, що не співставне із вигодами, які отримує держава. Більше того, 

для клієнта казначейства дані витрати окупляться за півроку (навіть за умови 

невеликих кошторисних призначень бюджетних установ) [117]. 

Варто відзначити, що відсутність необхідності в русі паперових документів 

надає ще одну перевагу, крім очевидної економії коштів. Зміни торкатимуться 

безпосередньо процедури виконання бюджетів. Так, бюджетні зобов’язання і 

бюджетні фінансові зобов’язання (підтверджуючі документи), якими повинні 

супроводжуватися платіжні доручення, буде достатньо передати до органів 

Державної казначейської служби України лише один раз. Електронний варіант 

документа буде зберігатися в інформаційній системі, а відтак наступне 

використання конкретного документа з метою підтвердження чергового платежу 

(на практиці це часто трапляється при фінансуванні окремих етапів виконання 

довгострокових програм за відповідними договорами) можна буде виконувати з 

простим посиланням на віртуальну копію, збережену в базі даних. Як уже 

зазначалося, абсолютно всі електронні версії документів чи електронні 

документи повинні бути підтверджені електронним цифровим підписом, а тому 

вся інформація, що перебуває в документах бази даних є повноцінною, повною, 

достовірною, актуальною та цілком легітимною для опрацювання та подальшого 

використання. Електронні копії паперових документів юридично є абсолютно 

рівносильними. 
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Завдяки застосуванню вказаних змін можна також досягнути зменшення 

навантаження на канали передачі інформації між органами Казначейства 

України та розпорядниками бюджетних коштів. Крім того, матиме місце суттєве 

спрощення обслуговування бюджетів всіх рівнів за видатками, а також знизиться 

імовірність внесення помилкових даних. 

Запровадження системи дистанційного обслуговування клієнтів 

казначейства і надання їм віддаленого доступу за допомогою програмного 

комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство» значно спростить 

опрацювання платежів та процедуру обслуговування розпорядників бюджетних 

коштів, а також підвищить надійність інформаційної системи ДКСУ в цілому.  

Ще однією із суттєвих переваг реалізації пропонованої ідеї є те, що її 

результати дадуть ефект і для підвищення економічної безпеки держави. Так, 

матиме місце превентивна функція щодо зловживань посадовців – голів громад. 

На сьогоднішній день голови сільських, селищних та міських рад мають 

можливості корупційних зловживань, наслідки яких можна досить просто 

приховати – паперові носії документів простіше не «допустити» до органів 

слідства. А у випадку запровадження СДО в обов’язковому порядку усі 

документи зберігатимуться до 10 років, а за рішенням суду можуть бути 

отримані від органів ДКСУ і долученні до слідства та/або судового розгляду. 

Відтак, це створить додаткові фактори невідворотності покарання, що в свою 

чергу матиме превентивний характер для потенційних корупційних зловживань.  

З огляду на це, казначейство прийшло до необхідності створення нової 

інформаційно-технологічної інфраструктури електронного казначейства, що 

передбачає: 

— централізацію нормативно-довідкової інформації (НДІ), сховищ даних, 

користувацького програмного забезпечення (КПЗ); 

— консолідацію (об'єднання) і віртуалізацію апаратної інфраструктури; 

— розробку КПЗ у вигляді фронт-офісних програм; 

— впровадження порталів і «хмарних» розрахунків; 
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— реалізацію у складі підсистем електронного бюджету першого етапу, а 

саме створення централізованного сервісу для ведення бухгалтерського обліку 

органів державної влади у казначействі; 

— впровадження механізмів інтеграції діючих інформаційних систем 

Державного казначейства з підсистемами електронного бюджету і т.д.  

Варто також зупинитись на існуючих на сьогоднішній день досягненнях 

органів Державної казначейської служби України.  Так, починаючи із травня 

2001 року ДКСУ є повноцінним учасником системи електронних платежів 

Національного банку України (СЕП НБУ). Крім того, Казначейство України має 

власну внутрішню платіжну систему (ВПС ДКСУ). При Казначействі існує 

акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК ДКСУ). На сьогоднішній день 

його потужність дає можливість безкоштовно забезпечити усі суб’єкти 

бюджетного процесу електронним цифровим підписом (ЕЦП) (рис. 3.7.). 

Важливе значення у функціонуванні органів казначейської служби є наявність в 

неї власної інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТС ДКСУ). Для 

підтримання ефективної діяльності органів ДКСУ функціонує сучасний центр 

обробки даних (ЦОД ДКСУ), який є обладнаним усім необхідним 

телекомунікаційним, серверним та іншим ІТ забезпеченням. Казначейська 

служба використовує найновіші технології введення, опрацювання та 

збереження даних за допомогою програмного і системного забезпечення від 

світових лідерів комп’ютерної індустрії (Microsoft, Cisco, Oracle, IBM, HP, APC). 

У процесі виконання законодавчо закріплених функцій використовується 

власний захищений вузол доступу до мережі Інтернет, який відповідає 

найновішим стандартам та робить неможливим зламування внутрішньої мережі 

та зовнішніх інформаційних потоків. Крім того, на сьогоднішній день активно 

розвивається особлива форма обслуговування клієнтів казначейства – 

дистанційна («Клієнт казначейства – Казначейство»). 
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Рис. 3.7. Взаємозв’язок існуючих технічних досягнень «електронного 

казначейства» 

Джерело: розроблено автором 

 

Оскільки ДКСУ є джерелом первинних документів фінансової звітності 

щодо виконання бюджетів, то вона володіє повною та достовірною оперативною 

інформацією про стан виконання бюджетів всіх рівнів. Відтак, очевидним є 

безпосередній зв’язок між стабільністю роботи служби та економічною безпекою 

держави. Ефективне, повноцінне, безпроблемне та стале функціонування органів 

Державної казначейської служби України є надзвичайно важливим для існування 

держави, особливо в умовах військової агресії проти неї. Фінансова стабільність 

є невід’ємною складовою виходу держави із загального кризового стану, а 

Казначейство є вагомим елементом системи її забезпечення. Саме тому даним 

органом виконавчої влади здійснюються необхідні заходи задля підтримки 

стабільного виконання основних завдань та функцій, передбачених чинним 

законодавством (Положенням про Державну казначейську службу України). При 

цьому, особливого значення набуває забезпечення безперебійного 

функціонування інформаційної системи ДКСУ, збереженню резервних копій 

основних інформаційних ресурсів та іншої критично важливої для держави 

інформації. Разом з тим, навіть існування актуальних резервних копій баз даних 

в умовах форс-мажору чи надзвичайної ситуацій, при якій немає можливості 
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виконувати свої функціональні обов’язки через відсутність доступу до 

безпосереднього робочого місця, не дасть змоги навіть частково реалізовувати 

свої повноваження. 

Можливість дуже швидко відновити роботу та виконання основних 

функцій електронної системи після будь-яких непередбачуваних надзвичайних 

обставин є найкращим свідченням високого професіоналізму, що стає  

додатковим стимулом розвитку та підвищення стабільності соціальної, 

політичної та економічної ситуацій в країні. Звичайно, що в першу чергу це 

торкається тих критично важливих систем, від яких залежить інформаційна, 

економічна, фінансова, а відтак і національна безпека України. Очевидно, що 

однією із таких систем є казначейська система виконання бюджетів як основа 

сфери державних фінансів України. 

Уже сьогодні можна запропонувати  різноманітні заходи для підвищення 

рівня інформаційної безпеки та стабільності електронної безпеки, зокрема: 

— створити резервний дистанційний доступ для забезпечення 

функціонування апарату Казначейства України в іншому місці (в т.ч. на 

географічно суттєво дальшій території) з усім потрібним системним та 

серверним обладнанням; 

— розробити обов’язкове підтвердження особи користувачів 

(автентифікацію) у інформаційній системі Казначейства України за допомогою 

електронного ключа (найкраще у вигляді флеш-накопичувача) з електронно-

цифровим підписом; 

— закупити додаткове системне обладнання (серверне та для збереження 

резервних даних), тим самим розширивши можливості існуючого ЦОД ДКСУ; 

— невідкладно замінити морально та фізично застаріле обладнання – 

персональні комп’ютери, комплектуючі та периферійні пристрої (дослідження 

показують, що на початок 2015 року таких є понад 60%); 

— активізувати розробку та розвиток систем захисту інформаційних 

ресурсів (зокрема «Є-Казна», «Парус-бюджет» та інших); 
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— розширити масштаби застосування хмарних технологій з метою 

підвищення відмовостійкості інформаційних ресурсів та додаткових гарантій 

резервного збереження даних на випадок фізичного знищення системного 

забезпечення. 

Впровадження новітніх надбань в сферу інформаційної системи Державної 

казначейської служби України, зокрема в частині централізації виконання 

державного бюджету за доходами та видатками, а також використання системи 

звітності АС «Є-Звіт» надасть можливість публікації всіх трансакцій на 

загальнодоступному інтернет-сайті Казначейства України та інших відповідних 

органів державної влади та передачу даних між ними. Дана модернізація суттєво 

підвищить транспарентність як використання бюджетних коштів так і в цілому 

системи державних фінансів, що є надзвичайно актуальним викликом 

сьогодення, особливо в контексті нещодавніх суспільно-політичних змін в країні. 

У грудні 2014 року Державна казначейська служба України провела 

реєстрацію як окремого учасника СЕП НБУ (Системи електронних платежів 

Національного банку України) «Казначейство України електронне 

адміністрування податків». Це було зроблено для того, щоб повноцінно 

розгорнути функціонування системи електронного адміністрування податку на 

додану вартість (ЕА ПДВ).  Для вказаних потреб було відкрито майже 230 тисяч 

(229 906) рахунків платникам податку на додану вартість. Впровадження такого 

роду послуг було реалізовано власне з використанням найновіших он-лайн 

технологій, а його введення в повноцінну експлуатацію створює передумови для 

радикальної реформи обліку сплачених податків на основі наявних систем обліку 

Казначейства України. Ще одним фактом спрощення процедури сплати 

платниками відповідних податкових платежів на рахунки, що були відкриті в 

системі органів ДКСУ є налагодження тісної співпраці із сучасними діючими 

платіжними сервісами в Україні. 

Не менш важливе значення має забезпечення функціонування системи 

«Електронне казначейство» (e-treasury) висококваліфікованим персоналом сфери 

інформаційних технологій. Звичайно, що максимальна ефективність 
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функціональної діяльності інформаційних систем ДКСУ безпосередньо залежить 

від ступеню кваліфікації спеціалістів ІТ-галузі, які її обслуговують. Набір та 

збереження існуючих ІТ-спеціалістів, а також перманентне підвищення їх 

кваліфікації є необхідною умовою стабільної та безпроблемної роботи та 

розвитку сучасної інформаційної системи Казначейства України. 

В умовах нестачі кваліфікованих фахівців сфери інформаційних технологій 

на центральному рівні та з метою створення необхідних передумов стабільної 

роботи інформаційної системи ДКСУ пропонуються такі заходи: модернізувати 

політику добору і збереження кадрів, осучаснити роботу HR-підрозділів та 

управлінь; сприяти перманентному забезпеченню гідної мотивації працівників 

ІТ-підрозділів системи Казначейства, головним чином в частині заробітної 

плати. Забезпечити конкурентоспроможність вакансій ІТ працівників 

Державного Казначейства на ринку праці; проводити регулярні навчання та 

тренінги для адміністраторів інформаційної системи із залученням до цього 

процесу провідних фахівців із сертифікованих навчальних центрів; забезпечити 

використання найновіших програмних та системних продуктів; модернізувати 

адміністративні процеси, що мають місце під час використання новітніх 

технологій обслуговування бюджетів усіх рівнів; налагодити регулярне навчання 

працівників окремих структурних підрозділів ДКСУ на предмет використання 

сучасних інформаційних технологій; сформувати уніфіковані схеми типових 

організаційно-технологічних рішень у сфері використання інформаційних 

технологій органами Казначейства України. 

Впровадження запропонованих заходів є реальним протягом наступних 2-3 

років. Досліджено, що оптимальним часовим відрізком є 2015-2017 роки (рис. 

3.8.). 

Унаслідок впровадження запропонованих заходів очікується ряд 

позитивних результатів. 
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Рис. 3.8. Оптимальний графік впровадження інновацій в електронну 

систему ДКСУ 

Джерело: розроблено автором на підставі Концепції [80] 

 

Так, успішна реалізація усіх з них дозволить: 

— значно покращити ефективність прийняття різноманітних 

управлінських рішень в процесі реалізації державної фінансової політики в сфері 

казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за рахунок 

збільшення оперативності доступу до актуальної, достовірної та повної 

інформації щодо стану і динаміки показників виконання бюджетів усіх рівнів; 

— мінімізувати витрати бюджетних коштів на постійне оновлення 

системного та програмного забезпечення внаслідок зменшення кількості окремих 

децентралізованих систем опрацювання інформаційних ресурсів; 
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— досягти значної економії бюджетних коштів внаслідок скорочення  

витрат розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (наприклад, фінансових 

витрат на відрядження, на розхідні матеріали для друку документів, які 

подаються органам Казначейства України); 

— спростити технічні операції в результаті автоматизації окремих 

процесів і відсутності дублювання однакових даних у різних інформаційних 

системах; 

— спростити доступ до необхідних інформаційних ресурсів працівниками 

різних ланок та управлінь органів ДКСУ; 

— підвищити якість інформаційних ресурсів, їх достовірність внаслідок 

зменшення імовірності внесення помилкових даних; 

— забезпечити можливості проведення якісного контролю за 

ефективністю діяльності та виконання функцій органами ДКСУ; 

— підвищити стабільність та стійкість до відмов інформаційної системи 

ДКСУ, що в сучасних умовах є надзвичайно важливим в контексті існуючих 

викликів національній безпеці України. 

Таким чином, у результаті реалізації взаємопов'язаного комплексу заходів і 

нових підходів будуть забезпечені: 

— досягнення належної якості виконуваних Казначейством України 

державних функцій шляхом максимальної автоматизації процесів, застосування 

найновіших технологій, спрощення адміністративних і технічних процедур; 

— висока операційна ефективність Казначейства України; 

— створення єдиного інформаційного простору фінансової діяльності 

публічно-правових утворень, необхідного при управлінні державними 

фінансами. 

Як наслідок, взаємодія в електронному вигляді для організацій-учасників 

бюджетного процесу є затребуваною і необхідною реальністю сьогоднішнього 

дня. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Досліджено, що надзвичайно важливою проблемою розвитку процесу 

виконання державного бюджету є неефективне управління державними 

фінансовими потоками. Серед причин даного явища можна виділити повільний 

розвиток методології управління бюджетними коштами. Відтак виявлена 

необхідність у формуванні відповідних умов для управління ліквідністю в 

казначейській системі. Потужним засобом підвищення якості функціонування 

фінансової системи є управління ліквідними активами органами ДКСУ, в основі 

якої лежить якісна робота з тимчасовими дефіцитом і профіцитом ліквідних 

активів. Крім того, касове прогнозування потоків бюджетних коштів на усіх 

рівнях є визначальною складовою цього процесу. 

2. Проведені дослідження дозволили сформулювати такі авторські 

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. 

методи управління ліквідністю – сукупність прийомів та інструментів, за 

допомогою яких структурний підрозділ казначейської служби, який відповідає за 

управління ліквідністю, на основі заздалегідь обраної стратегії коригує фактичне 

відхилення у співвідношенні активів і пасивів віл запланованого. 

3. Метод управління активами і пасивами Єдиного казначейського 

рахунку, що формуються в процесі виконання бюджетів за доходами і 

видатками, є достатньо ефективним методом управління ліквідністю 

казначейства. Управління активами та пасивами бюджетів, використовуючи 

технологію Єдиного казначейського рахунку, – це процес планування і 

прогнозування, пов’язаний з урахуванням усіх змін в активах і пасивах ЄКР, а 

також наступної реалізації управлінських рішень, що спрямовані на підвищення 

рівня ліквідності рахунків казначейства. Основною формою реалізації методу 



194 
 

управління активами і пасивами ЄКР, може стати метод джерел та використання 

коштів. Його суть полягає у розрахунку обсягу ліквідних активів на основі 

вивчення всіх грошових потоків. 

4. Найефективнішими методами прогнозування є методи економічного 

аналізу та прогнозування, що засновані на використанні статистичних даних. 

Серед них виділяється теорія економічних моделей (Клейна). В її основі лежить 

використання екстраполяційних та факторних методів прогнозування. Практичне 

значення реалізації моделі полягає в можливості її використання з метою 

проведення аналізу і прогнозування параметрів, що необхідні для виконання 

бюджету. Результати інформаційно-аналітичної роботи фахівців доцільно брати 

до уваги при зборі та аналізі даних, проведенні розрахунків, формуванні звітної 

інформації і пропозицій для прийняття рішень. При цьому має відбуватися 

акумулювання всієї інформації в імітаційній моделі, що дозволяє виконувати 

багатоваріантні розрахунки на підставі різних поєднань сценаріїв та зіставленні 

результатів.  

5. Доведено, що абсолютно вся діяльність органу виконавчої влади або 

бюджетної організації чи установи повинна бути охопленою внутрішнім 

контролем. Пропонується реалізувати такі заходи: 

— забезпечення оперативного поточного контролю за реалізацією усіх 

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 корисного зарубіжного 

досвіду; 

— модернізація методики та методології документального оформлення 

організації та проведення контрольних заходів, що здійснюються в структурних 

підрозділах центрального апарату та  територіальних органів ДКСУ. 
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Запропонована модель організації внутрішнього бюджетного контролю в 

органах Казначейства України, яка повинна включати такі складові: 

безпосередній контроль, управління ризиками, підвищення результативності 

управління. Обґрунтовано сутність та роль аудиту ефективності. 

6. 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 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.). Реалізація 

пропонованої ідеї дозволить: модернізувати організацію всього процесу 

обслуговування клієнтів казначейства в ході виконання бюджетів; знизити 

постійні видатки на обслуговування бюджетів; пришвидшити опрацювання та 

передачу інформації; 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. 
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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 
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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 і 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 і 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 
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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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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Номінальна і реальна заробітна плата у розрізі регіонів України 

за 2009-2013 роки, грн 

 

Назва 

адміністративно-

територіальної 

одиниці 

Середньомісячна заробітна плата (у розрахунку 

на одного штатного працівника), грн 

Темп зростання 

номінальної 

заробітної плати, % 

Індекс реальної 

заробітної плати (до 

відповідного періоду 

попереднього року), % 

2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 
2012 рік/ 

2011 рік 
2013 рік/ 

2012 рік 
2011 рік 

2012 

рік 
2013 

рік 

Автономна 
Республіка Крим 

1 707,0 1 991,0 2 295,0 2 654,0 2 850,0 115,6 107,4 105,2 116,1 110,0 

Вінницька область 1 511,0 1 782,0 2 074,0 2 432,0 2651,0 117,3 109,0 110,2 118,0 110,0 

Волинська область 1 427,0 1 692,0 1 994,0 2 339,0 2 580,0 117,3 110,3 110,2 117,9 111,0 

Дніпропетровська 

область 
1 963,0 2 369,0 2 790,0 3 138,0 3 336,0 112,5 106,3 108,7 112,0 106,7 

Донецька область 2 116,0 2 549,0 3 063,0 3 495,0 3 755,0 114,1 107,4 110,9 112,2 106,3 

Житомирська область 1 493,0 1 785,0 2071,0 2 369,0 2 561,0 114,4 108,1 107,4 115,1 109,6 

Закарпатська область 1 562,0 1 846,0 2 069,0 2351,0 2 553,0 113,6 108,6 105,7 114,2 109,4 

Запорізька область 1 843,0 2 187,0 2 607,0 2 927,0 3 142,0 112,3 107,3 110,0 112,0 108,1 

Івано-Франківська 

область 
1 627,0 1 927,0 2 213,0 2 540,0 2 679,0 114,8 105,5 108,0 114,9 106,6 

Київська область 1 987,0 2 295,0 2 761,0 3 157,0 3 351,0 114,3 106,1 113,3 114,4 107,2 

Кіровоградська область 1 537,0 1 815,0 2 114,0 2 428,0 2 608,0 114,9 107,4 108,1 115,3 109,0 

Луганська область 1 873,0 2 271,0 2 742,0 3 090,0 3 337,0 112,7 108,0 110,1 111,7 107,6 

Львівська область 1 667,0 1 941,0 2 244,0 2 578,0 2 789,0 114,9 108,2 106,7 114,4 109,2 

Миколаївська область 1 806,0 2 122,0 2 448,0 2 822,0 3 094,0 115,3 109,6 105,7 116,1 109,8 

Одеська область 1 787,0 2 046,0 2 387,0 2 700,0 2 947,0 113,1 109,1 106,5 113,0 109,3 

Полтавська область 1 733,0 2 102,0 2 481,0 2 850,0 2 988,0 114,9 104,8 109,1 115,5 106,1 

Рівненська область 1 614,0 1 960,0 2 211,0 2 575,0 2 844,0 116,5 110,4 105,0 117,6 111,5 

Сумська область 1 593,0 1 866,0 2 177,0 2 503,0 2 702,0 115,0 108,0 108,8 115,1 109,5 

Тернопільська область 1 412,0 1 659,0 1 871,0 2 185,0 2 359,0 116,8 108,0 104,5 117,3 109,3 

Харківська область 1 804,0 2 060,0 2 407,0 2 752,0 2 975,0 114,3 108,1 108,7 114,2 109,3 

Херсонська область 1 482,0 1 733,0 1 970,0 2 268,0 2 464,0 115,1 108,6 104,3 115,3 109,4 

Хмельницька область 1 521,0 1 786,0 2 075,0 2 425,0 2 641,0 116,9 108,9 107,6 116,6 109,6 

Черкаська область 1 532,0 1 835,0 2 155,0 2 508,0 2 682,0 116,4 106,9 109,5 116,0 107,9 

Чернівецька область 1 523,0 1 772,0 1 985,0 2 329,0 2 484,0 117,3 106,7 105,9 118,0 108,0 

Чернігівська область 1 465,0 1 711,0 1 974,0 2 308,0 2 504,0 116,9 108,5 105,7 118,4 110,0 

м. Київ 3 161,0 3 431,0 4 012,0 4 607,0 5 007,0 114,8 108,7 106,3 112,5 107,8 

м. Севастополь 1 882,0 2 167,0 2 476,0 2 890,0 3 114,0 116,7 107,8 102,8 114,9 108,0 

Україна 1 906,0 2 239,0 2 633,0 3 025,0 3 265,0 114,9 107,9 108,7 114,4 108,2 
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Додаток Б.1 

 

Видатки Державного бюджету України за 2011-2013 роки у розрізі 

функціональної класифікації видатків та кредитування 

 
 

Роки 

 

 

 

 

Видатки згідно з  

функціональною 

класифікацією 

2011 рік 2012 рік 2013 рік 

План, 
млн грн 

Факт, 
млн грн 

Частка 

факт., % 
План, 

млн грн 
Факт, 

млн грн 
Частка 

факт., % 
План, 

млн грн 
Факт, 

млн грн 
Частка 

факт., % 

Загальнодержавні 

функції, з них: 
41 184,3 39 991,1 12,0 46 148,4 44 010,7 11,1 52 527,5 50 101,1 12,4 

• обслуговування боргу 23 226,5 23 134,4 6,9 24 492,1 24 196,6 6,1 32 558,0 31 677,1 7,9 

Оборона 14 488,9 13 240,9 4,0 17 374,1 14 485,7 3,7 16 160,7 14 843,0 3,7 

Громадський порядок, 

безпека та судова 

влада 

33 336,7 32 414,2 9,7 38 160,8 36 469,8 9,2 41 282,2 39 190,9 9,7 

Охорона 

навколишнього 

природного 

середовища 

4631,3 3 008,2 0,9 7 781,6 4 135,4 1,0 8 285,1 4 595,0 1,1 

Житлово-комунальне 

господарство 
1 200,7 324,2 0,1 785,8 379,6 0,1 127,7 96,9 0,0 

Охорона здоров'я 10 903,3 10 193,7 3,1 12 520,6 11 358,5 2,9 14 052,6 12 879,3 3,2 

Духовний та фізичний 

розвиток 
4 145,3 3 830,2 1,1 6 441,6 5 488,5 1,4 5 531,3 5 111,9 1,3 

Освіта 29 212,3 27 231,9 8,2 32 494,1 30 243,2 7,6 33 580,7 30 943,1 7,7 

Соціальний захист та 

соціальне 

забезпечення, з них: 

64 359,9 63 533,4 19,1 77 446,5 75 254,4 19,0 89 328,7 88 547,3 21,9 

• соціальний захист пен-

сіонерів 
58 317,2 58 317,2 17,5 64 494,1 64 494,1 16,3 83 233,6 83 233,6 20,6 

Економічна 

діяльність, у т.ч.: 
55 537,7 44 771,5 13,4 59 461,9 49 396,0 12,5 50 088,8 41 299,2 10,2 

• сільське господарство, 

лісове господарство та 

мисливство, рибне гос-

подарство 

10 804,4 7 487,0 2,2 10 626,4 7 365,3 1,9 9 550,3 7 560,7 1,9 

• паливно-енергетичний 

комплекс 
12 406,7 10 915,2 3,3 19 529,5 17 270,1 4,4 16 241,9 15 389,2 3,8 

• транспорт 17 945,5 14 735,4 4,4 14 499,7 12 847,9 3,2 17 930,0 14 202,6 3,5 

• інші видатки на 

економічну діяльність 
14 381,1 11 633,9 3,5 14 806,2 11 912,8 3,0 6 366,6 4 146,7 1,0 

Міжбюджетні 

трансферти 
96 516,3 94 875,0 28,4 128 425,3 124 459,6 31,5 121 965,6 115 848,3 28,7 

Усього 355 516,6 333 414,5 100,0 427 040,7 395 681,5 100,0 432 930,9 403 456,0 100,0 
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Додаток Б.2 

Структура видатків Державного бюджету 

 (за функціональною  класифікацією), % 
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Додаток Б.3 

 

Видатки Державного бюджету України (з міжбюджетними 

трансфертами) за 2011-2013 роки у розрізі економічної класифікації 

 
Роки 

 

Видатки згідно з 

економічною 

класифікацією 

2011 рік 2012 рік 2013 рік 

План, 

млн грн 

Факт, 

млн грн 

Вико-
нання, 

% 

План, 

млн грн 

Факт, 

млн грн 

Вико-
нання, 

% 

План, 

млн грн 

Факт, 

млн грн 

Вико-
нання, 

% 

Поточні видатки 311 548,5 302 173,1 97,0 381 756,5 366 180,3 95,9 403 147,4 385 611,8 95,7 

Оплата праці працівників 

бюджетних установ 
41 712,3 41 517,9 99,5 45 769,2 45 272,4 98,9 48 790,7 48 632,7 99,7 

Нарахування на заробітну 

плату 
13 080,9 12 945,8 99,0 14 794,1 14501,9 98,0 15 817,8 15,681,0 99,1 

Медикаменти та 

перев'язувальні матеріали 
2 655,5 2 603,9 98,1 3 250,3 3 197,4 98,4 3730,8 3 625,1 97,2 

Продукти харчування 2 182,6 2 138,9 98,0 2 129,2 2081,3 97,7 1965,5 1 923,9 97,9 

Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв 
4 336,4 4 187,4 96,6 5 634,8 5391,8 95,7 5629,4 5 330,3 94,7 

Обслуговування боргових 

зобов’язань 
24 655,9 24 591,2 99,7 25 989,1 25 753,3 99,1 35 226,9 34 409,3 97,7 

Субсидії і поточні 

трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 

15 486,5 14 468,2 93,4 22 277,6 20 528,7 92,1 20 576,9 19 268,8 93,6 

Поточні трансферти 

органам державного 

управління інших рівнів 

89 607,6 88 311,2 98,6 121 817,3 119 610,4 98,2 117 513,6 113 227,7 96,4 

Соціальне забезпечення, у 

т. ч.: 
63 241,7 63 175,5 99,9 75 969,0 74 283,5 97,8 88 535,5 88 404,2 99,9 

• виплата пенсій і допомоги 60 371,2 60 367,0 100,0 66 560,3 66 557,2 100,0 84 508,9 84 505,8 100,0 

• стипендії 259,2 258,6 99,8 285,9 282,5 98,8 294,9 294,2 99,8 

• інші поточні трансферти 

населенню 
2 611,3 2 550,0 97,7 9 122,8 7 443,8 81,6 3731,7 3 604,2 96,6 

Інші поточні видатки 54 589,1 48 233,1 88,4 64 125,9 55 559,5 86,6 65 360,3 55 108,8 84,3 

Капітальні видатки, з 

них: 
43 727,7 31 241,4 71,4 45 038,2 29 501,2 65,5 29 584,1 17 844,2 60,3 

Капітальне будівництво 

(придбання) 
2951,2 1 701,7 57,7 3 599,9 2 609,9 72,5 2225,3 1 105,2 49,7 

Капітальний ремонт, 

реконструкція та 

реставрація 

1 990,2 814,9 40,9 5 017,8 2 855,0 56,9 3 745,3 1 941,3 51,8 

Капітальні трансферти 32 067,3 23 457,3 73,2 30 191,5 19 973,2 66,2 18 453,8 10 719,7 58,1 

Нерозподілені видатки 240,4 0,0 0,0 246,0 0,0 0,0 199,4 0,0 0,0 

Усього видатків (з 

урахуванням 

міжбюджетних 

трансфертів) 

355 516,6 333 414,5 93,8 427 040,7 395 681,5 92,7 432 930,9 403 456,0 93,2 
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Додаток Б.4 
 

Видатки Державного бюджету України за 2011-2013 роки за 

програмною класифікацією 

 

Видатки у розрізі 

програмної 

класифікації 

2011 рік 2012 рік 2013 рік 

План, 

млн 

грн 

Факт, 

млн 

грн 

Вико-

нання 

річного 

плану, % 

План, 

млн 

грн 

Факт, 

млн 

грн 

Вико-

нання 

річного 

плану, % 

План, 

млн грн 

Факт, 

млн 

грн 

Вико-

нання 

річного 

плану, % 

Міністерство вну-

трішніх справ 

України 

14 368,0 14 061,8 97,9 15 598,9 15 089,3 96,7 16 426,1 15 837,2 96,4 

Забезпечення 

захисту прав і 

свобод громадян, 

суспільства і дер-

жави від 

протиправних 

посягань, охорона 

громадського 

порядку та 

протидія 

незаконній міграції 

11 362,8 11 199,0 98,6 12 108,0 11 850,6 97,9 12 301,6 12 157,8 98,8 

Участь внутрішніх 

військ в охороні 

громадського 

порядку та боротьбі 

із злочинністю, 

охорона арешто-

ваних, засуджених 

та охорона 

особливо важливих 

об'єктів 

914,5 905,1 99,0 1 305,0 1 262,0 96,7 1 420,9 1 367,9 96,3 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної про-

мисловості 

України 

12 005,9 11 251,9 93,7 19 212,6 17 409,2 90,6 16 113,6 15 741,3 97,7 

Державна 

підтримка 

вугледобувних під-

приємств на 

часткове покриття 

витрат із 

собівартості готової 

товарної вугільної 

продукції 

6 710,2 6 710,2 100,0 10 171,8 10 171,8 100,0 13 301,8 13 301,8 100,0 

Підтримка впрова-

дження 

Енергетичної 

стратегії України 

на період до 2030 

року 

484,0 479,6 99,1 5,0 0,0 0,0 307,2 202,8 66,0 

Міністерство еко-

номічного 

розвитку і торгівлі 

України (з 

урахуванням 

загальнодерж. 

витрат) 

426,9 328,7 77,0 3 042,5 1 382,5 45,4 2 173,0 1 346,2 62,0 
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Реалізація 

Державної цільової 

економічної 

програми 

енергоефективності 

на 2010 - 2015 роки 

600,0 282,0 47,0 372,7 57,0 15,3 324,8 0,0 0,0 

Реформування дер-

жавної статистики 
42,4 41,1 96,9 16,1 8,3 51,4 82,3 61,6 74,9 

Міністерство за-

кордонних справ 

України 

1 168,7 1 107,1 94,7 1 366,6 1 220,6 89,3 1 191,6 1 103,8 92,6 

Міністерство 

культури України 

(з урахуванням 

загальнодер-

жавних витрат) 

2 142,6 1 978,9 92,4 2 568,1 2 401,1 93,5 2 799,9 2 548,0 91,0 

Фінансова 

підтримка 

національних 

театрів 

396,0 390,6 98,7 497,4 486,7 97,8 558,9 558,3 99,9 

Фінансова 

підтримка 

національних та 

державних 

художніх ко-

лективів, 

концертних і 

циркових 

організацій 

258,1 257,2 99,6 315,4 313,4 99,3 379,3 348,2 91,8 

Бібліотечна та 

музейна справа, 

виставкова 

діяльність, 

здійснення 

культурно-

інформаційної та 

культурно-про-

світницької 

діяльності 

281,6 269,4 95,7 339,8 322,1 94,8 328,1 316,4 96,4 

Збереження 

історико-

культурної та архі-

тектурної 

спадщини в 

заповідниках, 

здійснення заходів 

з охорони 

культурної спад-

щини, 

паспортизація, 

інвентаризація та 

реставрація 

пам'яток 

архітектури і 

пам'яток 

культурної 

спадщини 

250,8 199,3 79,4 285,1 254,6 89,3 323,8 257,8 79,6 

Міністерство 

оборони України 
13 942,2 12 302,4 88,2 16 511,8 14 048,1 85,1 15 228,0 13 935,4 91,5 
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Забезпечення діяль-

ності Збройних Сил 

України та 

підготовка військ 

8 947,0 8 842,5 98,8 11 960,7 10 508,5 87,9 11 816,1 10 951,3 92,7 

Підготовка військо-

вих фахівців у 

вищих навчальних 

закладах і-М рівнів 

акредитації, 

підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовка 

військових фахівців 

і державних 

службовців, 

початкова 

військова 

підготовка молоді 

810,1 794,1 98,0 879,1 856,1 97,4 957,7 925,1 96,6 

Розвиток озброєння 

та військової 

техніки Збройних 

Сил України 

921,2 491,0 53,3 1 406,7 890,7 63,3 919,5 686,4 74,6 

Міністерство освіти 

і науки України 
21 513,7 20 118,9 93,5 25 403,4 23 670,3 93,2 25 823,2 23 847,2 92,3 

Дослідження, 

наукові та науково-

технічні розробки, 

виконання робіт за 

державними 

цільовими 

програмами та 

державним замов-

ленням, виконання 

міжнародних 

наукових та 

науково-технічних 

програм і проектів 

вищими 

навчальними 

закладами та 

науковими 

установами, підго-

товка наукових 

кадрів, фінансова 

підтримка наукової 

інфраструктури та 

наукових об'єктів, 

що становлять на-

ціональне надбання 

494,8 465,3 94,0 625,8 587,5 93,9 599,1 552,7 92,3 

Підготовка робіт-

ничих кадрів у про-

фесійно-технічних 

навчальних 

закладах, 

професійно-

технічних 

навчальних 

закладах соціальної 

реабілітації та 

адаптації, інших 

навчальних 

закладах, 

1 028,7 1 013,7 98,5 1 211,6 1 177,4 97,2 1 415,9 1 377,4 97,3 
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підготовка 

молодших 

спеціалістів у 

вищих професійно-

технічних 

навчальних 

закладах, центрах 

професійно-

технічної освіти, їх 

методичне забезпе-

чення 

Підготовка кадрів 

вищими 

навчальними 

закладами І і ІІ 

рівнів акредитації 

та забезпечення 

діяльності їх баз 

практики 

2 879,7 2 777,5 96,5 3 553,2 3 430,5 96,5 3 961,1 3 768,1 95,1 

Підготовка кадрів 

вищими 

навчальними 

закладами ІІІ і IV 

рівнів акредитації 

та забезпечення 

діяльності їх баз 

практики 

12 726,3 11 907,6 93,6 16 295,9 15 127,1 92,8 17 316,7 15 845,4 91,5 

Міністерство 

охорони здоров'я 

України (з 

урахуванням за-

гальнодержавних 

витрат) 

9 071,0 8 279,9 91,3 10 664,0 9487,2 89,0 11 585,7 10 508,7 90,7 

Підготовка і 

підвищення 

кваліфікації медич-

них та 

фармацевтичних, 

наукових та науко-

во-педагогічних 

кадрів вищими 

навчальними 

закладами III і IV 

рівнів акредитації 

1 944,0 1 623,9 83,5 2 333,6 1 952,2 83,7 2 521,9 2 057,1 81,6 

Спеціалізована та 

високоспеціалізова

на медична 

допомога, що 

надається загально-

державними 

закладами охорони 

здоров'я 

728,7 683,4 93,8 1 005,6 969,3 96,4 1 138,7 1 087,2 95,5 

Діагностика і 

лікування 

захворювань із 

впровадженням 

експериментальних 

та нових медичних 

технологій у 

закладах охорони 

здоров'я науково-

дослідних установ 

та вищих 

455,9 432,6 94,9 451,7 437,0 96,8 546,9 520,5 95,2 
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навчальних 

медичних закладах 

Міністерства 

охорони здоров'я 

України 

Санаторне 

лікування хворих 

на туберкульоз та 

дітей і підлітків з 

соматичними 

захворюваннями 

392,8 379,5 96,6 482,3 451,1 93,5 593,0 561,3 94,7 

Забезпечення 

медичних заходів 

окремих державних 

програм та 

комплексних 

заходів 

програмного харак-

теру 

574,8 511,5 89,0 1 912,4 1 864,3 97,5 2 292,1 2 161,6 94,3 

міністерство 

екології та 

природних ресурсів 

України 

3 503,8 3 064,4 87,5 4 992,3 3 815,0 76,4 6 018,9 4 326,8 71,9 

Здійснення 

природоохоронних 

заходів 

622,0 421,6 67,8 876,0 534,3 61,0 1 123,3 388,9 34,6 

Експлуатація 

державного 

водогосподар-

ського комплексу 

та управління 

водними ресурсами 

1 640,7 1 602,9 97,7 1 908,4 1 841,1 96,5 2 067,3 1 942,1 93,9 

Підтримка у 

безпечному стані 

енергоблоків та 

об'єкта «Укриття» 

та заходи щодо 

підготовки до 

зняття з експлу-

атації 

Чорнобильської 

АЕС 

629,5 629,5 100,0 732,9 727,9 99,3 728,3 721,8 99,1 

міністерство соці-

альної політики 

України (з 

урахуванням 

загальнодержавних 

витрат) 

63 550,7 63 338,0 99,7 70 603,8 70 307,9 99,6 89 250,1 88 833,2 99,5 

Соціальний захист 

громадян, які 

постраждали 

внаслідок Чорно-

бильської 

катастрофи 

2 570,9 2 546,5 99,1 2 594,5 2 588,5 99,8 2 623,2 2 617,0 99,8 

Дотація на виплату 

пенсій, надбавок та 

підвищень до 

пенсій, 

призначених за 

різними 

пенсійними про-

грамами 

40 562,1 40 562,1 100,0 49 170,2 49 170,2 100,0 61 469,8 61 469,8 100,0 
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Покриття дефіциту 

коштів Пенсійного 

фонду України для 

виплати пенсій 

17 755,1 17 755,1 100,0 15 323,9 15 323,9 100,0 21 763,8 21 763,8 100,0 

Фонд соціального 

захисту інвалідів 
856,4 734,2 85,7 1 147,8 1 034,4 90,1 1 009,6 862,0 85,4 

Міністерство регіо-

нального розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства Укра-

їни (з урахуванням 

загальнодержавних 

витрат) 

6 119,6 4 484,5 73,3 19 204,7 16 611,0 86,5 7 617,8 3 693,6 48,5 

Надання державної 

підтримки для 

будівництва 

(придбання) 

доступного житла 

100,0 99,4 99,4 200,0 160,0 80,0 198,1 91,1 46,0 

Фінансова 

підтримка 

Державного фонду 

сприяння 

молодіжному 

житловому будів-

ництву 

6,7 6,7 100,0 6,9 6,9 100,0 11,7 11,1 94,2 

Будівництво, 

реконструкція, 

проведення 

проектних і 

ремонтних робіт на 

пріоритетних 

об'єктах 

державного та 

регіонального зна-

чення, які 

перебувають у 

незадовільному 

стані і потребують 

невідкладного 

проведення 

зазначених робіт, та 

придбання 

обладнання, а 

також на курортах 

державного 

значення 

314,0 312,5 99,5 845,2 801,6 94,8 199,0 176,6 88,7 

Субвенція з 

державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на пога-

шення 

заборгованості з 

різниці в тарифах 

на теплову енергію, 

послуги з 

централізованого 

водопостачання та 

водовідведення, що 

вироблялися, тран-

спортувалися та по-

3 600,0 2 856,5 79,3 15 914,1 14 442,8 90,8 5 138,5 2 052,5 39,9 
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стачалися 

населенню, яка 

виникла у зв'язку з 

невідповідністю 

фактичної вартості 

теплової енергії та 

послуг з 

централізованого 

водопостачання та 

водо відведення 

тарифам, що 

затверджувалися 

та/або 

погоджувалися 

органами 

державної влади чи 

місцевого 

самоврядування 

Міністерство аграр-

ної політики та 

продовольства 

України 

11 308,2 8011,8 70,8 11 356,5 8 005,5 70,5 9 063,0 7 193,5 79,4 

Підготовка кадрів 

для 

агропромислового 

комплексу вищими 

навчальними 

закладами І і ІІ та 

ІІІ і IV рівнів 

акредитації 

2 210,9 2 114,1 95,6 2 986,3 2 858,7 95,7 2 255,5 2 128,8 94,4 

Заходи по боротьбі 

з шкідниками та 

хворобами 

сільськогоспо-

дарських рослин, 

запобігання розпов-

сюдженню 

збудників 

інфекційних хвороб 

тварин 

20,9 20,4 97,5 34,0 33,6 98,7 25,5 24,7 96,9 

Державна 

підтримка розвитку 

хмелярства, 

закладення 

молодих садів, 

виноградників та 

ягідників і нагляд 

за ними 

655,0 327,1 49,9 1 075,0 309,2 28,8 500,0 94,8 19,0 

Державна 

підтримка галузі 

тваринництва 

2 030,0 107,5 5,3 732,0 238,9 32,6 1 239,8 721,0 58,2 

Організація і регу-

лювання діяльності 

установ в системі 

Державної 

ветеринарної та 

фітосанітарної 

служби України 

1 797,5 1 648,4 91,7 1 945,1 1 776,8 91,3 2 034,7 1 777,8 87,4 

Проведення 

земельної реформи 
15,5 8,9 57,0 115,9 37,3 32,2 491,8 210,7 42,9 
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Міністерство 

інфраструктури 

України 

2397,2 2 172,0 90,6 1 722,4 1 573,3 91,3 1 676,1 1 597,1 95,3 

Державна служба 

України з 

надзвичайних 

ситуацій/Мініс-

терство 

надзвичайних 

ситуацій України 

4 947,4 4 818,6 97,4 5 881,6 5 648,3 96,0 4 672,5 4 440,4 95,0 

Забезпечення діяль-

ності сил 

цивільного захисту 

3 013,3 2 980,6 98,9 2 989,5 2 957,5 98,9 3 344,6 3 298,2 98,6 

Міністерство 

доходів і зборів 

України 

      6101,0 5 976,1 98,0 

Міністерство 

молоді та спорту 

України ( з 

урахуванням 

загальнодержавних 

витрат) 

866,8 825,6 95,3 1 181,5 1 045,4 88,5 1 007,1 981,3 97,4 

Підготовка і участь 

національних 

збірних команд в 

Параолімпійських і 

Дефлімпійських 

іграх 

0,6 0,6 99,0 106,6 105,6 99,1 158,7 158,0 99,6 

Розвиток фізичної 

культури, спорту 

вищих досягнень та 

резервного спорту 

410,3 383,8 93,5 742,0 641,9 86,5 521,7 513,0 98,3 

Підготовка і участь 

національних 

збірних команд в 

Олімпійських та 

Юнацьких Олімпій-

ських іграх 

13,5 11,4 84,7 72,2 70,6 97,7 20,7 20,3 98,1 

Міністерство 

фінансів України (з 

урахуванням 

загальнодержавних 

витрат) 

124 

662,8 

122 

075,1 
97,9 

151 

629,7 

145 

483,1 
95,9 

148 

907,2 

144 

655,7 
97,1 

Обслуговування 

державного боргу 

та заходи щодо по-

ступової 

компенсації 

громадянам втрат 

від знецінення 

грошових 

заощаджень 

23 226,5 23 134,4 99,6 24 492,1 24 196,6 98,8 32 558,0 31 677,1 97,3 

Державний фонд 

регіонального 

розвитку 

   1 642,4 1 005,4 61,2 827,1 419,9 50,8 

Дотації 48 113,6 48 113,6 100,0 60 626,3 60 626,3 100,0 61 220,4 61 220,4 100,0 

Субвенції 41 217,0 41 217,0 100,0 47 442,0 47 442,0 100,0 50 815,7 50 815,7 100,0 

Міністерство 

юстиції України 
1 668,9 1 449,0 86,8 5 401,1 5 185,8 96,0 5 878,0 5 332,3 90,7 
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Додаток Б.5 

 

Рівень виконання плану видаткової частини Державного бюджету в розрізі 

функціональної класифікації 
 Видатки 

згідно з 

функціональною 

класифікацією 

2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

2013 

до 2011 

+;- 

(в. п.) 

Загальнодержавні 

функції, з них: 
48,04% 61,21% 97,10% 95,37% 95,38% 47,34 

• обслуговування боргу 63,53% 109,41% 99,60% 98,79% 97,29% 33,76 

Оборона 78,77% 94,46% 91,39% 83,38% 91,85% 13,08 

Громадський порядок, 

безпека та судова 

влада 

102,17% 109,30% 97,23% 95,57% 94,93% -7,24 

Охорона 

навколишнього 

природного 

середовища 

122,26% 114,49% 64,95% 53,14% 55,46% -66,80 

Житлово-комунальне 

господарство 
243,28% 1723,27% 27,00% 48,31% 75,88% -167,40 

Охорона здоров'я 111,76% 118,07% 93,49% 90,72% 91,65% -20,11 

Духовний та фізичний 

розвиток 
137,69% 197,48% 92,40% 85,20% 92,42% -45,27 

Освіта 95,12% 106,33% 93,22% 93,07% 92,15% -2,97 

Соціальний захист та 

соціальне 

забезпечення, з них: 

96,02% 98,73% 98,72% 97,17% 99,13% 3,11 

• соціальний захист 

пенсіонерів 
97,85% 98,94% 100,00% 100,00% 100,00% 2,15 

Економічна 

діяльність, у т.ч.: 
101,13% 96,71% 80,61% 83,07% 82,45% -18,68 

• сільське 

господарство, лісове 

господарство та 

мисливство, рибне 

господарство 

93,52% 155,84% 69,30% 69,31% 79,17% -14,35 

• паливно-

енергетичний 

комплекс 

106,23% 136,59% 87,98% 88,43% 94,75% -11,48 

• транспорт 192,24% 194,29% 82,11% 88,61% 79,21% -113,03 

• інші видатки на 

економічну діяльність 
101,13% 165,01% 80,90% 80,46% 65,13% -36,00 

Міжбюджетні 

трансферти 
29,45% 104,37% 98,30% 96,91% 94,98% 65,53 

Усього 88,40% 98,65% 93,78% 92,66% 93,19% 4,79 
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Додаток В.1 
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за 2009–2013 роки 
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 Додаток В.2 

 

 
 

Частка видатків місцевих бюджетів у ВВП за 2012–2013 роки 
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Додаток Д 
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