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Зміст анотації 

При обґрунтуванні актуальності теми дисертаційного дослідження 

зазначається, що останніми роками значно актуалізуються питання підвищення 

дієвості і результативності функціонування казначейської системи в частині 

обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, виконання 

державного та місцевих бюджетів, реалізації принципів повноти, ефективності, 

результативності та цільового спрямування бюджетних коштів, покращення 

якості послуг, надаваних органами Державної казначейської служби України. 

Процеси децентралізації влади в Україні, що відбуваються на фоні 

євроінтеграційних процесів, адаптації до міжнародних вимог і стандартів в 

управлінні фінансами, активного впровадження інноваційно-інформаційних 

індустрій, необхідності розробки та запровадження державних стандартів 

сервісної діяльності органів влади, визначають потенціал модернізації діяльності 

державних інституцій у сфері казначейського обслуговування бюджетних 

коштів. 

У нових соціально-економічних умовах реалізація державної політики у 

сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, гарантій держави щодо 

забезпечення високої якості послуг, надаваних Державною казначейською 



службою України, вимагає застосування новітніх механізмів та сервісного 

інструментарію. Це потребує комплексного дослідження, обґрунтування та 

вдосконалення механізмів реалізації державної політики у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів, що у сукупності обумовлює актуальність і 

науково-практичну значимість теми, мету й завдання дисертаційної роботи. 

У дисертації вирішено конкретне наукове завдання, яке полягає в 

теоретичному обґрунтуванні та розроблені науково-практичних рекомендацій 

щодо удосконалення механізмів реалізації державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів в Україні.  

Обґрунтовано принципи побудови системи казначейського обслуговування 

бюджетних коштів, а саме: єдності; збалансованості; повноти; цільового 

спрямування бюджетних коштів; єдиного казначейського рахунку; 

відповідальності учасників бюджетного процесу; ефективності та 

результативності; публічності і прозорості. Зазначено про необхідність 

нормативного закріплення за Державної казначейською службою функцій: 

нормотворчої; обслуговуючої; облікової; контрольної; профілактичної 

(превентивної); інформаційної та управлінської, що сприятиме дієвості і 

результативності функціонування казначейської системи України в частині 

обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів в умовах 

активного впровадження інноваційно-інформаційних індустрій та процесів 

децентралізації влади. 

В процесі дослідження удосконалено базові механізми реалізації державної 

політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів в умовах 

розвитку інформаційних технологій: 1) правовий – шляхом обґрунтування 

пропозицій щодо необхідності розробки та затвердженні на рівні міста 

нормативно-правового акту про Порядок складання та виконання розпису 

бюджету з метою ефективного управління фінансами бюджету міста, а також 

внесення змін до наказу Державної казначейської служби України «Про 



затвердження Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів 

для реєстрації бюджетних зобов’язань та проведення платежів», які дозволять 

проводити ефективний попередній та поточний контроль при обслуговуванні 

розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та інших клієнтів; 2) 

організаційний – шляхом обґрунтування необхідності оптимізації кількості 

головних розпорядників бюджетних коштів (запропоновано зміни до наказу 

Департаменту бюджету та фінансів Харківської міської ради «Про затвердження 

відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету міста Харкова»); 3) 

економічний – шляхом запровадження інноваційних технологій і забезпечення 

ресурсами для їх впровадження в діяльності Державної казначейської служби 

України (обґрунтовано необхідність доопрацювання програмного продукту АС 

«Є-Казна» в частині окремого автоматизованого робочого модуля «Картотека», 

що сприятиме прийняттю оперативних управлінських рішень, зокрема в частині 

забезпечення достатності фінансового ресурсу для проведення платежів за 

рахунками, відкритими розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів та 

іншими клієнтами). Також удосконалено методологію формування кадрового 

забезпечення діяльності Державної казначейської служби України: 

запропоновано алгоритм професійного відбору кадрів з урахуванням 

встановлених вимог до їх знань, умінь, навичок та особистих якостей і практичні 

рекомендації з використання кейс-методу у професійному відборі та навчанні 

персоналу Державної казначейської служби України. 

Дістав подальшого розвитку понятійно-категорійний апарат науки 

державного управління шляхом уточнення змісту поняття «виконання бюджету», 

що пропонується розуміти як стадію бюджетного процесу, щодо оперативної 

мобілізації доходів і своєчасного, повного і безперервного фінансування 

затверджених видатків за програмами, з дотриманням вимог ефективного та 

результативного управління коштами бюджетів на умовах публічності та 

прозорості. Також дістало подальшого розвитку підходи щодо визначення 



системи показників попереднього та поточного контролю при здійсненні 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, виконанні державного та 

місцевих бюджетів, з метою упередження порушення бюджетного законодавства 

щодо операцій з бюджетними коштами та зменшення кількості порушення 

бюджетного законодавства розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів. 

Ключові слова: державна політика, Державна казначейська служба, 

механізми реалізації державної політики, механізми реалізації державної 
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ANNOTATION 

 

Marchenko L.Yu. Realization of state policy in the sphere of treasury servicing 

of budget funds. – Qualifying scientific work as the manuscript. 

The dissertation on the obtaining of a scientific degree of the doctor of 

philosophy in public management and administration on a specialty 281 – public 

management and administration. – Kharkiv Regional Institute of Public Administration 

of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, 

Kharkiv, 2021. 

Annotation content 

During the substantiation of the dissertation research topic relevance, it is noted 

that throughout recent years the issues of improving the efficiency and effectiveness of 

the treasury system in terms of servicing managers (recipients) of budget funds, 

execution of state and local budgets, implementation of the principles of completeness, 

efficiency, effectiveness and targeted budget funds, improving the quality of services 

provided by the State treasury Service of Ukraine are significantly updated. Process of 

the decentralization of power in Ukraine, taking place against the background of 



European integration processes, adaptation to international requirements and standards 

in financial management, active implementation of innovation and information 

industries, the need to develop and implement state standards of service activities of 

state bodies, determine the potential for modernization of state institutions in the sphere 

of treasury servicing of budget funds. 

In the new socio-economic conditions, the implementation of state policy in the 

sphere of treasury servicing of budget funds, state guarantees to ensure high quality 

services provided by the State Treasury Service of Ukraine, requires the use of the latest 

mechanisms and service tools. Such things require a comprehensive study, justification 

and improvement of mechanisms for implementing public policy in the sphere of 

treasury servicing of budget funds, which together determines the relevance and 

scientific and practical significance of the topic, purpose and objectives of the 

dissertation. 

The dissertation solves a specific scientific task, which consists in the theoretical 

substantiation and development of scientific and practical recommendations for 

improving the mechanisms of state policy in the sphere of treasury servicing of budget 

funds in Ukraine. 

The principles of a system of treasury service of budget funds are substantiated, 

namely: unity; balance; completeness; targeted aims of budget funds; single treasury 

account; responsibilities of participants in the budget process; efficiency and 

effectiveness; publicity and transparency. It is noted about the need for normative 

assignment of the State Treasury Service functions: rule-making; service; accounting; 

control; preventive; information and management. This assignment will contribute to 

the efficiency and effectiveness of the treasury system of Ukraine in terms of servicing 

managers (recipients) of budget funds during active implementation of innovation and 

information technologies and decentralization processes. 

During the research the basic mechanisms of realization of the state policy in the 

sphere of treasury servicing of budget funds in the conditions of information 



technologies development are improved: 1) legal – by substantiation of offers on 

necessity of development and approval at city level the normative legal act named The 

order of drawing up and execution of the list of the budget for the purpose of effective 

management of city budget finances, as well as amendments to the order of the State 

Treasury Service of Ukraine "On approval of Guidelines for the list of supporting 

documents for registration of budget commitments and payments", which will allow to 

conduct effective preliminary and current control of budget managers (recipients) of 

budget funds and other clients; 2) organizational – by substantiating the need to 

optimize the number of main managers of budget funds (proposed amendments to the 

order of the Department of Budget and Finances of the Kharkiv City Council "On 

approval of departmental classification of expenditures and lending to the budget of the 

city of Kharkiv"); 3) economic – by implementing innovative technologies and 

providing resources for their implementation in the State Treasury Service of Ukraine 

activity (the need to refine the software product of AS "E-Treasury" in terms of a 

separate automated working module "File", which will facilitate operational 

management decisions, in particular in terms of providing sufficiency of financial 

resources for payments from accounts opened to managers (recipients) of budget funds 

and other clients). The approach to the formation of staffing of the State Treasury 

Service of Ukraine has also been improved: an algorithm for professional selection of 

personnel taking into account the established requirements for their knowledge, skills, 

abilities and personal qualities and practical recommendations for training the staff of 

the State Treasury Service of Ukraine on the bases of the case method have been 

proposed. 

The conceptual and categorical apparatus of public administration science was 

further developed by clarifying the content of the concept of "budget execution", which 

is proposed to be understood as a stage of the budget process, for instant mobilization 

of revenues and timely, full and continuous financing of approved expenditures, in 

compliance with effective and efficient management of budget funds on the terms of 



publicity and transparency. Approaches to determining the system of indicators of 

preliminary and current control during the realization of treasury servicing of budget 

funds, execution of state and local budgets were also further developed in order to 

prevent violations of budget legislation on operations with budget funds and reduce the 

number of budget violations by managers (recipients) of budget funds. 

Key words: state policy, State Treasury Service, mechanisms of state policy 

realization, mechanisms of state policy implementation in the field of treasury servicing 

of budget funds, budget funds, budget execution, innovative technologies, preliminary 

and current control, managers (recipients) of budget funds. 
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Проаналізовано основні напрямки реалізації проектів-переможців у містах 

України. 

Обґрунтовано необхідність затвердження єдиного Коду програмної 

класифікації видатків та кредитування по виконанню бюджету участі для 



покращення «зворотного зв'язку» між органами влади, неурядовими 

організаціями та громадянами міста з метою досягнення кінцевих результатів 

Концепції Розвиток електронної демократії в Україні. 
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