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Зміст анотації 

В обґрунтування актуальності теми дисертаційного дослідження 

наводиться твердження, що останніми роками значно актуалізуються 

питання: підвищення дієвості й результативності функціонування 

казначейської системи в обслуговуванні розпорядників (одержувачів) 

бюджетних коштів, виконання державного та місцевих бюджетів, реалізації 

принципів повноти, ефективності, результативності та цільового 

спрямування бюджетних коштів, покращання якості послуг, надаваних 

органами Державної казначейської служби України (далі – Казначейство). 

Процеси децентралізації влади в Україні, що відбуваються на тлі 

євроінтеграційних процесів, адаптації до міжнародних вимог і стандартів в 

управлінні фінансами, активного упровадження інноваційно-інформаційних 

індустрій, необхідності розроблення 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 Казначейством, вимагає 
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застосування новітніх механізмів та сервісного інструментарію. Це потребує 

комплексного дослідження, обґрунтування та вдосконалення механізмів 

реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів, що в сукупності зумовлює актуальність і науково-

практичну значущість теми, мету й завдання дисертаційної роботи. 

У дисертації вирішено конкретне наукове завдання, яке полягає в 

теоретичному обґрунтуванні та розробленні науково-практичних 

рекомендацій з 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 

рахунка; відповідальності учасників бюджетного процесу; ефективності та 

результативності; публічності і прозорості. Наголошується на необхідності 

нормативного закріплення за Казначейством функцій: нормотворчої; 

обслуговуючої; облікової; контрольної; профілактичної (превентивної); 

інформаційної та управлінської, що сприятиме дієвості й результативності 

функціонування казначейської системи України в частині обслуговування 

розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів в умовах активного 

упровадження інноваційно-інформаційних індустрій та процесів 

децентралізації влади. 

У 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 розроблення та затвердження 

на рівні міста нормативно-правового акта про Порядок складання та 

виконання розпису бюджету з метою ефективного управління фінансами 

бюджету міста, а також внесення змін до наказу Казначейства «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних 

документів для реєстрації бюджетних зобов’язань та проведення платежів», 
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які дозволять проводити ефективний попередній та поточний контроль під 

час обслуговування 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 

упровадження їх у діяльності Казначейства (обґрунтовано необхідність 

доопрацювання програмного продукту – автоматизованої системи «Є-Казна» 

в частині окремого автоматизованого робочого модуля «Картотека», що 

сприятиме прийняттю оперативних управлінських рішень, зокрема щодо 

забезпечення достатності фінансового ресурсу для проведення платежів за 

рахунками, відкритими розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів та 

іншим клієнтам). Також удосконалено методологію формування кадрового 

забезпечення діяльності Казначейства: запропоновано алгоритм 

професійного відбору кадрів з урахуванням встановлених вимог до їхніх 

знань, умінь, навичок та особистих якостей і практичні рекомендації з 

використання кейс-методу у професійному відборі та навчанні персоналу 

Казначейства. 

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, із дотриманням вимог 

ефективного та результативного управління коштами бюджетів на умовах 

публічності та прозорості. Також дістали подальшого розвитку підходи щодо 

визначення системи показників попереднього та поточного контролю під час 

здійснення казначейського обслуговування бюджетних коштів, виконання 

державного та місцевих бюджетів, маючи на меті упереджувати порушення 
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бюджетного законодавства щодо операцій із бюджетними коштами та 

зменшити кількістіь порушень бюджетного законодавства розпорядниками 

(одержувачами) бюджетних коштів. 

Ключові слова: державна політика, Державна казначейська 

служба/Казначейство, механізми реалізації державної політики, механізми 

реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів, бюджетні кошти, виконання бюджету, інноваційні 

технології, попередній та поточний контроль, розпорядники (одержувачі) 

бюджетних коштів. 

 

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 
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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 
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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 
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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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ВСТУП 

 
Актуальність теми. Органи Державної казначейської служби України 

(далі – Казначейство) є активними учасниками процесу управління 

державними та місцевими фінансовими ресурсами через використання 

механізмів та процедур виконання державного і місцевих бюджетів згідно з 

вимогами бюджетного законодавства. Останніми роками значно 

актуалізуються питання підвищення дієвості й ефективності 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, покращання якості послуг, 

надаваних органами Казначейства.  

Процеси децентралізації в Україні, що відбуваються на тлі 

євроінтеграційних процесів, адаптації до міжнародних вимог і стандартів в 

управлінні фінансами, активного упровадження інноваційно-інформаційних 

індустрій, необхідності розроблення та запровадження державних стандартів 

сервісної діяльності органів влади, визначають потенціал модернізації 

діяльності державних інституцій у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів. 

Ураховуючи міждисциплінарний характер досліджуваної наукової 

проблеми, теоретико-методологічним підґрунтям дисертації стали: 

положення щодо механізмів реалізації державної політики; сучасні підходи в 

організації діяльності сервісних інституцій; наукові положення економічної 

політики. Зазначені ідеї та положення викладено у працях вчених: 

Г. Атаманчука [5], А. Дєгтяря [48], Ю. Ковбасюка [77; 219], 

М. Круглова [82], Д. Карамишева [115], О. Крюкова [86], С. Майстра [86], 

Н. Мельтюхової [114], Н. Нижник [10], Г. Одінцової [53], Р. Рудніцької [216] 

та ін.  

Вагомий внесок у теоретичне обґрунтування принципів розвитку та 
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функціонування казначейської системи виконання державного та місцевих 

бюджетів зробили сучасні вчені: С. Булгакова [10],  О. Даневич [228], 

Т.  Кублікова та Е. Курганська [87], М. Мац [228], К. Опалко [67], 

П. Петрашко [66], Л. Попова [138], В. Стоян [228], Н. Сушко [230], 

В. Федосов [233], О. Чечуліна [63], С. Харченко [39], С. Юрий [248] та ін. 

Розвиток механізмів реалізації державної політики у сфері управління 

публічними фінансами стали предметом детального аналізу у працях 

О. Амосова [115], М. Гончаренко [49], Г. Даудової [35], М. Коваленко [76], 

В. Ковальчук [35], О. Курносова [35], В. Мамонової [115] та ін. Особливості 

побудови казначейських систем та механізмів реалізації політики у сфері 

обслуговування бюджетних коштів у зарубіжних країнах висвітлено у 

працях: Г. Андрук [4], М. Карліна [68],  Т. Кізима [236], Д. Коваленко [75], 

Л. Миргородської [116], В. Мороза [219], Л. Примаченко [141]. 

Слід відзначити важливу роль зазначених та інших вітчизняних і 

зарубіжних вчених у формуванні теорії та методології вироблення державної 

політики казначейського обслуговування бюджетних коштів, розробленні 

підходів щодо організації діяльності органів публічної влади в цій сфері. Але 

в нових соціально-економічних умовах реалізація державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, гарантій держави щодо 

забезпечення високої якості послуг,  надаваних органами Казначейства, 

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 в сукупності зумовлює актуальність і 

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

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

Дисертаційне дослідження проводилося в рамках науково-дослідної роботи 

кафедри економічної теорії та фінансів Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України за темою: «Механізми управління фінансами в 
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публічній сфері в умовах децентралізації» (ДР № 0117U004497). Внесок 

автора полягає в обґрунтуванні переваг застосування програмно-цільового 

методу (далі – ПЦМ) при формуванні та виконанні місцевих бюджетів на 

етапі розвитку публічних фінансів у межах лімітованих фінансових ресурсів. 

Дослідження також пов’язано з науково-дослідною роботою кафедри 

управління персоналом та економіки праці Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України за темою: «Механізми державного регулювання 

розвитку людських ресурсів України» (ДР № 0116U007251), у межах якої 

авторкою розроблені науково-практичні рекомендації з удосконалення 

системи мотивації персоналу Казначейства.  

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає в обґрунтуванні теоретичних положень і розробленні науково-

практичних рекомендацій з удосконалення механізмів реалізації державної 

політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів в 

Україні. 

Для досягнення мети було визначено такі завдання дослідження: 

– визначити роль Казначейства в бюджетному процесі, принципи 

та базові механізми реалізації політики казначейського обслуговування 

бюджетних коштів; 

– узагальнити концептуальні підходи до побудови моделей 

управління публічними фінансами та передові практики функціонування 

казначейських систем у зарубіжних країнах; 

– схарактеризувати сучасний стан реалізації політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів та виявити особливості 

обслуговування місцевих бюджетів;  

– проаналізувати нормативно-правове та ресурсне забезпечення 

реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів; 

– визначити пріоритетні напрями державної політики у сфері 
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казначейського обслуговування бюджетних коштів в Україні; 

– надати практичні рекомендації з удосконалення механізмів 

реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів та упровадження новітніх технологій в організацію цього 

процесу.  

Об’єктом дослідження є державна політика у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів. 

Предметом дослідження є механізми реалізації державної політики у 

сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів в Україні. 

Методи дослідження. Для реалізації визначеної мети та вирішення 

поставлених завдань використано комплекс взаємодоповнюючих 

загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, а саме: методи 

аналізу, класифікації та систематизації наукових даних, положень 

законодавчих і нормативних документів − для з’ясування рівня наукової 

розробленості досліджуваної проблеми та рівня її нормативно-правового 

забезпечення (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3); семантико-етимологічний 

метод − для визначення змісту базових понять дослідження, систематизації та 

розроблення понятійно-категорійного апарату (підрозділи 1.1, 1.2); метод 

синтезу теоретичних та емпіричних даних − із метою виявлення сучасного 

стану, проблем та тенденцій державної політики у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів (підрозділи 1.3, 2.1, 2.2, 2.3); методи 

системного та структурно-функціонального аналізу − для комплексного 

вивчення сфери надання послуг Казначейством та обґрунтування 

перспективних напрямів державної політики у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів (підрозділи 1.2, 2.2, 2.3, 3.1); 

статистичний метод − із метою оцінювання динаміки, структури та 

результативності державної політики у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3); методи абстрагування, 

формалізації, узагальнення − для напрацювання практичних рекомендацій 

щодо вдосконалення механізмів реалізації державної політики 
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казначейського обслуговування бюджетних коштів в умовах розвитку 

інформаційних технологій (підрозділи 3.2, 3.3); метод порівняльного аналізу 

здобутих даних – під час визначення та порівняння прогресивних світових 

тенденцій розвитку казначейських систем (підрозділ 1.3); графічний метод – 

для наочного відображення результатів дослідження. 

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативно-

правові акти, інструктивно-методичні документи з питань організації 

казначейського обслуговування бюджетів; дослідження зарубіжних та 

українських науковців та практиків із розвитку казначейської системи; звітні 

дані Казначейства; матеріали фахових і періодичних видань, науково-

практичних конференцій. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні 

актуального наукового завдання в галузі науки державного управління щодо 

обґрунтування теоретичних положень і напрямів удосконалення механізмів 

реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів в Україні. Одержані результати дисертаційного 

дослідження, що відрізняються науковою новизною, виносяться на захист, а 

саме:  

уперше:  

− обґрунтовано принципи побудови системи казначейського 

обслуговування бюджетних коштів: єдності; збалансованості; повноти; 

цільового спрямування бюджетних коштів; єдиного казначейського рахунка; 

відповідальності учасників бюджетного процесу; ефективності та 

результативності; публічності і прозорості; умотивовано необхідність 

нормативного закріплення за Казначейством функцій: нормотворчої; 

обслуговуючої; облікової; контрольної; профілактичної (превентивної); 

інформаційної та управлінської, що сприятиме дієвості й результативності 

функціонування казначейської системи України в частині обслуговування 

розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів в умовах активного 

упровадження інноваційно-інформаційних індустрій та процесів 
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децентралізації влади; 

удосконалено: 

– базові механізми реалізації державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів в умовах розвитку 

інформаційних технологій України: 1) правовий – шляхом обґрунтування 

пропозиції щодо необхідності розроблення та затвердження на рівні міста 

нормативно-правового акта про Порядок складання та виконання розпису 

бюджету з метою ефективного управління фінансами бюджету міста, а також 

внесення змін до наказу Казначейства «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо переліку підтвердних документів для реєстрації 

бюджетних зобов’язань та проведення платежів» [151], які дозволять 

проводити ефективний попередній та поточний контроль під час 

обслуговування 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 (далі – 

ДБФ) «Про затвердження відомчої класифікації видатків та кредитування 

бюджету міста Харкова»); 3) економічний – шляхом запровадження 

інноваційних технологій і забезпечення ресурсами для їхнього упровадження 

в діяльності Казначейства (обґрунтовано необхідність доопрацювання 

програмного продукту автоматизованої системи (далі – 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 

іншим клієнтам); 

– методологію формування кадрового забезпечення діяльності 

Казначейства: запропоновано алгоритм професійного відбору кадрів з 

урахуванням встановлених вимог до їхніх знань, умінь, навичок та особистих 

якостей і практичні рекомендації з використання кейс-методу у 
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професійному відборі та навчанні персоналу Казначейства; 

дістали подальшого розвитку: 

– понятійно-категорійний апарат щодо формування та реалізації 

державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних 

коштів шляхом уточнення змісту поняття «виконання бюджету», що 

пропонується розуміти як стадію бюджетного процесу; своєчасної 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;  

– підходи щодо визначення системи показників попереднього та 

поточного контролю під час здійснення казначейського обслуговування 

бюджетних коштів, виконання державного та місцевих бюджетів, з метою 

запобігання порушенням бюджетного законодавства щодо операцій із 

бюджетними коштами та зменшення кількості порушень бюджетного 

законодавства розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості 

використання теоретичних положень, рекомендацій та висновків, викладених 

у дисертації, органами державної влади у процесі формування та реалізації 

державної політики щодо вдосконалення державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів в Україні. 

Теоретичні положення та практичні рекомендації дисертаційного 

дослідження було використано: 

– у практичній діяльності ДБФ; зокрема, унаслідок оптимізації та 

вдосконалення відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 

м. Харкова зменшено кількість головних розпорядників бюджетних коштів, 

що дозволило уникнути дублювання функцій між головними 

розпорядниками бюджетних коштів  (наказ ДБФ від 20 грудня 2017 р. № 171) 

(довідка про впровадження від 04 серпня 2020 р. № 10-38/37); 

– у практичній діяльності ДБФ у частині затвердження наказу «Про 
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Порядок складання та виконання розпису бюджету міста Харкова» (наказ 

ДБФ від 24 жовтня 2017 р. № 142) (довідка про впровадження від 04 серпня 

2020 р. № 10-38/36); 

– у практичній діяльності Головного управління Казначейства в 

Харківській області, а саме: надання пропозицій щодо внесення змін до 

наказу Казначейства «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов’язань та 

проведення платежів» (наказ Казначейства від 19 липня 2019 р. № 213 [151]) 

(довідка про впровадження від 12 серпня 2020 р. № 03-31/111);  

– у практичній діяльності Головного управління Казначейства в 

Харківській області під час доопрацювання програмного продукту АС «Є-

Казна» в частині окремого автоматизованого робочого модуля «Картотека» 

(довідка про впровадження від 12 серпня 2020 р. № 03-31/112); 

– у Харківському регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України у 

процесі навчання слухачів (акт 8 жовтня 2020 р. № 75). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею. Основні теоретичні положення та практичні розробки, що 

характеризують наукову новизну і містять нові результати в галузі науки 

державного управління, отримані авторкою особисто. У наукових працях, 

опублікованих у співавторстві, внесок авторки конкретизовано у списку 

опублікованих праць за темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Ключові положення й результати 

дисертаційного дослідження було оприлюднено на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, 

зокрема: «Ефективне управління і розвиток невиробничої сфери в умовах 

кризи: погляд молодих науковців» (Харків, 2016 р.); «Правові, управлінські 

та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства» 

(Київ, 2016 р.) «Публічне управління ХХІ століття: форсайтинг успіху» 

(Харків, 2016 р.); «Публічне управління XXI» (Харків, 2016 р.); 
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«Реформування системи державних фінансів: завдання, пріоритети, 

механізми» (Харків, 2017 р.); «Публічне управління ХХІ: традиції та новації» 

(Харків, 2017 р.); «Модернізація економіки та фінансової системи країни: 

актуальні проблеми та перспективи» (Запоріжжя, 2017 р.); «Публічне 

управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності» 

(Київ, 2017 р.); «Проблеми забезпечення макроекономічної рівноваги в 

сучасних умовах розвитку економіки»  (Харків, 2017 р.); «Публічне 

управління ХХІ століття: світові практики та національні перспективи» 

(Харків, 2018 р.); «Національні особливості та світові тенденції управління та 

адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки», (Дніпро, 2018 р.); 

«Становлення та розвиток державних фінансів України» (Харків, 2019 р.); 

«Публічне управління ХХІ століття: синтез науки і практики» (Харків, 

2019 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у 

25 наукових працях, зокрема: у 2 колективних наукових монографіях; 

10 статтях у наукових фахових виданнях України та інших держав за 

напрямом, з якого підготовлено дисертацію ( у т. ч. 1 − у виданні іноземної 

держави, 3 – у співавторстві); 13 тезах за матеріалами науково-практичних 

конференцій, семінарів, круглих столів.   

Структура роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох 

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

дисертації – 268 сторінок, з них 204 сторінки основного тексту. Матеріали 

дисертації містять 11 таблиць, 14 рисунків, 9 додатків. Список використаних 

джерел налічує 259 найменувань, із них 7 іноземною мовою . 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

У СФЕРІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ 

КОШТІВ 

 

1.1. Державна казначейська служба України як суб'єкт реалізації 

державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних 

коштів 

 

В умовах трансформації та реформування українського суспільства 

необхідно проводити коректну, виважену та науково обґрунтовану державну 

політику. Формування та реалізація науково обґрунтованої державної 

політики повинно забезпечити економічне зростання країни. Для активізації 

підприємницької діяльності, збільшення інвестицій, належного соціального 

захисту населення необхідне сприятливе макроекономічне середовище, яке 

не може існувати без збалансованої системи державних фінансів та 

ефективного управління бюджетними ресурсами.  

Державна політика – це відносно стабільна, організована й 

цілеспрямована діяльність/бездіяльність державних інституцій, здійснювана 

ними безпосередньо чи опосередковано щодо певної проблеми або 

сукупності проблем, яка впливає на життя суспільства [86]. 

Залежно від найважливіших сфер суспільного життя виділяють такі 

основні види державної політики: економічну, соціальну і культурну. Кожен 

із цих видів політики спрямовано на регулювання певного виду суспільних 

відносин і, своєю чергою, складається з низки різновидів. Серед всіх видів 

державної політики важливе місце посідає економічна політика.  

Державна економічна політика – це стратегія цілеспрямованого впливу 

на економічні процеси на макро- і мікрорівні, створення та вдосконалення 

умов економічного розвитку відповідно до певного суспільного устрою. 

Державне управління розглядається як інструмент реалізації економічної 
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політики [241]. Складниками економічної політики є: фінансова, грошово-

кредитна, цінова, науково-технічна, інноваційна, аграрна, регіональна, 

зовнішньоекономічна та інші різновиди політики. 

Важливим складником економічної політики держави виступає 

фінансова політика, яка науковцями уявляється як сукупність заходів 

держави, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їхні розподіл та 

використання з метою досягнення певних економічних, соціальних і 

міжнародних цілей, підпорядкованих реалізації інтересів суспільства [243]. 

Складники фінансової політики показано на рис. 1.1. 

 

 
Рис. 1.1. Складники фінансової політики 

 
Зміст фінансової політики полягає в такому: 

− розробленні загальної концепції фінансової політики, визначенні 

її основних напрямів, цілей, головних завдань; 

− створенні відповідного фінансового механізму; 

− управлінні фінансовою діяльністю держави та інших суб’єктів 

економіки [48].  

Важливим складником фінансової політики є бюджетна політика, у 

межах якої провадиться розроблення напрямів використання бюджету 

відповідно до реалізації стратегії соціально-економічного розвитку 

суспільства. Через бюджетну систему держава здійснює реалізацію заходів 

стратегічного й тактичного характеру бюджетної політики [107]. 

 
Фінансова політика 

Грошово-кредитна політика 

Бюджетна політика 

Податкова політика 

Міжнародна фінансова політика  
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Отже, важливим інструментом впливу суб'єкта розподільчих відносин 

(органів державної влади та місцевого самоврядування) на об'єкт розподілу 

(валовий внутрішній продукт – ВВП) для досягнення конкретних цілей 

стабілізації та розвитку економіки держави є бюджетна політика. 

Згідно зі ст. 10 Господарського кодексу України, бюджетна політика – 

це політика, яку спрямовано на оптимізацію та раціоналізацію формування 

доходів і використання державних фінансових ресурсів, підвищення 

ефективності державних інвестицій в економіку, узгодження 

загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин, 

регулювання державного боргу та забезпечення соціальної справедливості 

при перерозподілі національного доходу [29]. 

Складниками бюджетної політики є політика: у сфері доходів бюджетів 

(фіскальна політика, політика мобілізації неподаткових надходжень); у сфері 

видатків бюджетів (політика кошторисного фінансування, інвестиційно-

бюджетна політика, політика бюджетного кредитування, політика 

бюджетного дотування і субсидіювання, політика бюджетного 

резервування); у сфері бюджетного регулювання і міжбюджетних відносин 

(політика надання трансфертів, політика отримання трансфертів); у сфері 

бюджетного дефіциту і державного боргу [9]. 

Держава здійснює реалізацію бюджетної політики через бюджетну 

систему, яка полягає в сукупності заходів довгострокового (стратегічного) та 

короткострокового (тактичного) характеру. 

Реалізація державної політики є досить складним процесом, що 

поєднує в собі такі види діяльності, як політична та адміністративна. 

Для виконання завдань, пов’язаних із розробленням та реалізацією 

державної політики, створюються відповідні органи виконавчої влади. 

Реалізація державної політики передбачає постійний, динамічний 

процес досягнення поставлених цілей, у якому беруть участь різні органи 

державної влади та інститути громадянського суспільства. Реалізація 

починається відразу після ухвалення та легітимації державної політики або 
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окремої програми і є основним видом діяльності державного апарату.  

Метою реалізації державної політики є практична організація життя 

громадян, розподіл та перерозподіл ресурсів, підтримання порядку, 

збереження внутрішнього та зовнішнього миру шляхом соціально-

економічного та суспільно-політичного розвитку [77]. 

На думку Ю. Ковбасюка, існує три методологічних підходи до 

розв'язання проблеми реалізації державної політики. У зв’язку з цим цей 

процес розглядається по-різному.  

Перший підхід – це реалізація державної політики як лінійного 

процесу, для успішного виконання якого необхідно мати: 

− визначені цілі діяльності та стандарти виконання функцій; 

− дієздатні та ефективні організаційні структури; 

− забезпеченість необхідними ресурсами (фінансовими, 

матеріальними, інформаційними, людськими тощо); 

− розроблені правила, процедури та інструкції, що координують і 

регламентують діяльність організацій та їхні відносини з владними 

структурами; 

− розвинуті комунікації та систему координації діяльності різних 

структур, залучених до процесу здійснення політики, зокрема: виконавчої та 

законодавчої гілок влади; центральної, регіональної та місцевої влад; 

мотивованого та кваліфікованого персоналу [Там само, с. 31]. 

Другий підхід передбачає реалізацію державної політики як комплекс 

дій різних державних структур, а саме: уміння формувати партнерські 

відносини на всіх етапах процесу здійснення політики відповідно до завдань, 

які необхідно вирішувати. Важливим складником цього підходу є 

інформаційні системи та канали зворотного зв'язку, які допомагають 

отримати інформацію про події, що відбуваються, а отримані результати 

слугують для регулювання власної діяльності та ґрунтуються на місії та цілях 

організації чи індивіда [53, с. 32]. 

Третій підхід щодо реалізації державної політики – це діяльність із 
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відповідними правилами (принципами), що є формальними чи 

неформальними, встановленими на початку або такими, що визначаються 

учасниками здійснення політики на основі набутого ними досвіду. 

Дотримання принципів під час розроблення стратегії й тактики, управління 

та контролю дає можливість визначити роль кожного учасника та швидше 

реалізувати цілі організації. Важливе значення має організаційна культура, 

що існує в організаціях, яка впливає на зміст відносин між учасниками цього 

процесу [77, с. 32]. 

До процесу реалізації державної політики залучено багато учасників. У 

зв'язку з цим зробімо класифікацію, розподіляючи учасників на окремі групи.  

Можна виділити такі групи учасників реалізації державної політики: 

окремі індивіди, організовані групи, державні інституції та організації. 

Державні інституції поділяються за рівнем управління (центральний, 

регіональний, місцевий) та змістом діяльності організації (центральні органи 

влади; органи законодавчої влади; органи виконавчої влади; судові органи 

влади; неурядові організації (профспілки, групи інтересів, приватні компанії, 

засоби масової інформації тощо)) [77]. 

Провідну роль під час реалізації державної політики відіграють органи 

виконавчої влади на всіх рівнях (від центральних до місцевих), другорядну –

неурядові організації, які безпосередньо зацікавлені в реалізації певної 

політики й беруть у ній практичну участь. Решта учасників лише епізодично 

долучаються до цього процесу. 

Неурядові організації можуть виступати: джерелами знань, особливо 

під час вирішення складних питань, а також продукування нових ідей та 

формування зворотного зв'язку; засобом мобілізації ресурсів; засобом 

підтримання політичної стратегії та окремих програм. 

У процесі реалізації політики роль державних органів влади полягає в 

тому, щоб отримати необхідні ресурси, розробити відповідні плани та 

програми, організувати та скоординувати діяльність учасників, вжити заходів 

щодо досягнення поставлених цілей [77]. 
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Успіх реалізації державної політики залежить від відносин у системі 

державного управління, а слабкість реалізації проявляється, якщо відсутній 

чіткий розподіл владних повноважень між різними органами влади. 

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України від 

20 серпня 2014 р. № 375, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України (далі – КМУ) «Про затвердження Положення про Міністерство 

фінансів України», Міністерство фінансів України  (далі – МФУ)  є головним 

органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізацію державної політики у сфері контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства, казначейського обслуговування 

бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства [173]. 

Місія МФУ полягає у фінансовому забезпеченні виконання державних 

функцій на основі виваженої бюджетної політики, створенні умов для 

стабільного розвитку економіки шляхом управління державними фінансами 

за принципами збалансованості, ефективності, неупередженості, цілісності, 

стійкості та прозорості [128]. 

З метою забезпечення проведення єдиної збалансованої державної 

фінансової політики МФУ спрямовує та координує діяльність Казначейства 

шляхом визначення пріоритетів напрямів його роботи, а також шляхів 

виконання покладених завдань та затвердження планів роботи. 

Становлення та розвиток Казначейства супроводжувалося жвавою 

науковою дискусією щодо визначення місії зазначеного органу та сутнісного 

розкриття поняття «державна політика у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів», зокрема її цільового спрямування. 

Зокрема, за визначенням Н. Сушко, місія Казначейства в системі 

державних фінансів полягає в реалізації державної політики у сферах 

казначейського обслуговування бюджетних коштів і бухгалтерського обліку 

виконання бюджетів [230]. 

Самі ж працівники Казначейства, визначаючи цю структуру як 

ефективного та дійового учасника бюджетного процесу, вважають, що 
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Казначейство виконує почесну й відповідальну роль – забезпечує зміцнення 

фінансово-бюджетної дисципліни [65]. 

Узагальнюючи наявні в науковій літературі підходи, експертні 

висловлювання та практичний складник прояву бюджетного процесу, надамо 

власне бачення стосовно призначення Казначейства. 

Отже, місія Казначейства полягає у зміцненні стійкості, надійності та 

прозорості фінансової системи, ефективному управлінні публічними 

фінансами задля підвищення добробуту населення України.  

Для досягнення стратегічних цілей державою формується політика у 

сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів як самостійний 

напрям державної політики, який тісно пов’язано з її складниками 

внутрішнього і зовнішнього характеру.  

Проведений аналіз теоретичних напрацювань у досліджуваній сфері 

свідчить, що «державна політика» є одним із ключових понять науки 

державного управління і розглядається в роботах багатьох вчених. Окремі з 

них наведено в табл. 1.1. 

Тобто під державною політикою переважно розуміють систему дій 

регуляторного характеру, у якій відбувається розроблення та узгодження з 

основними політичними суб’єктами системи цілей державного управління, а 

також доведення цієї системи цілей до суб’єктів, які здійснюють державне 

управління [36]. Визначення цілей і пріоритетів державної політики напряму 

пов’язано з необхідністю та першочерговістю вирішення проблем 

суспільного розвитку. У формуванні державної політики віддзеркалюються 

та набувають важливості інтереси окремих груп. Задля ефективної реалізації 

державної політики ці інтереси повинні бути враховані державними 

інститутами [19].  
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Таблиця 1.1 

Визначення управлінської категорії «державна політика» 

№ 
з/п Автор Визначення сутності категорії 

«державна політика» 

1 Дж. Андерсон 
[253, с. 2–7] 

Цілеспрямований курс дій уряду для вирішення 
певної проблеми чи сукупності взаємопов’язаних 
проблем 

2 В. Дженкінс 
[254] 

Прийняття взаємопов’язаних рішень, що стосуються 
вибору цілей і засобів їхнього досягнення 

3 Л. Пал 
[130, с. 22] 

Напрям дії або утримання від неї, обраний 
державними органами для розв’язання певної 
проблеми чи сукупності взаємопов’язаних проблем 

4 В. Парсонс 
[131, с. 17] 

Дослідження того, як, чому і наскільки ефективно 
державна влада здійснює заходи чи утримується від 
них 

5 В. Андріяш [3] 

Цілеспрямована діяльність органів державної влади 
для вирішення суспільних проблем, досягнення й 
реалізації загальнозначущих цілей розвитку 
суспільства або його окремих сфер; 
оптимальний синтез об'єктивних тенденцій 
суспільного розвитку і суб'єктивних суджень людей 
про власні інтереси в суспільстві 

6 
В. Бакуменко, 
П. Надолішній  
[8, с. 35] 

Діяльність держави щодо визначення та досягнення 
соціально значущих цілей розвитку суспільства чи 
його окремих сфер 

7 О. Валевський  
[18, с. 21] 

Діяльність, націлена на вирішення проблем 
суспільного розвитку; такі дії органів державної 
влади з вирішення проблем, які найоптимальніше 
сприяють реалізації інтересів суспільства 

8 І. Розпутенко 
[215, с. 144] 

Дії системи органів державної влади згідно з 
визначеними цілями, напрямами, принципами для 
розв’язання сукупності взаємопов’язаних проблем у 
певній сфері суспільної діяльності 

 

Аналіз наукових джерел дає підстави стверджувати, що уніфікованого 

визначення поняття «державна політика у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів» немає. Проте пропонуємо авторську 

дефініцію цього поняття. Державна політика у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів являє собою сукупність заходів, 

спрямованих на ефективне управління фінансовими ресурсами на єдиному 
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казначейському рахунку, здійснення контролю за належним виконанням 

бюджетного законодавства та цільовим спрямуванням бюджетних коштів 

на умовах прозорості та відкритості, а також забезпечення складання 

достовірної звітності з метою прийняття ефективних управлінських 

рішень. Наведене визначення характеризує це поняття як інтегровану 

державноуправлінську категорію, що поєднує в собі багатоаспектність і 

багаторівневість терміна «управління публічними фінансами».  

Метою державної політики у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів є: забезпечення належного, ефективного, економного, 

цільового та законного використання бюджетних коштів розпорядниками 

(одержувачами) бюджетних коштів, яких обслуговує Казначейство в Україні. 

Т. Кублікова та Е. Курганська зазначають, що суб’єктами системи 

Казначейства є:  

− держава в особі відповідних органів;  

− суб’єкти господарювання, які сплачують податки та інші 

обов’язкові платежі, що надходять до бюджету і відповідних державних 

фондів;  

− фізичні особи, які сплачують податки та платежі, що надходять 

до бюджету і відповідних державних фондів;  

− розпорядники державних коштів, які отримують грошові кошти з 

відповідного бюджету для виконання належних функцій, визначених 

державним устроєм;  

− інші суб’єкти, які вносять або отримують державні кошти 

[87, с. 18–19]. 

Між цими суб’єктами виникають економічні відносини з приводу 

концентрації та розподілу бюджетних коштів. 

До об’єктів системи Казначейства відносяться:  

− грошові ресурси, що надходять до централізованих фондів; 

− грошові ресурси, що переказуються (витрачаються) 

розпорядникам бюджетних ресурсів; 
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− ліміти, тобто залишки на бюджетних рахунках [87, с. 18–19]. 

Визначимо суб’єктів та об’єктів державного управління з огляду на 

проблеми реалізації державної політики у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів. 

Суб’єктом державного управління в системі Казначейства є органи 

Казначейства, які безпосередньо здійснюють реалізацію державної політики 

у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів. 

Об’єктами державного управління в системі Казначейства є 

розпорядники бюджетних коштів, одержувачі бюджетних коштів, інші 

клієнти органів Казначейства. 

Казначейство є центральним органом виконавчої влади, діяльність 

якого спрямовується і координується КМУ через Міністра фінансів України і 

який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування 

бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів [172]. 

Основними завданнями Казначейства є: 

1) реалізація державної політики у сферах казначейського 

обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до 

законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів; 

2) внесення на розгляд Міністра фінансів України пропозицій щодо 

забезпечення формування державної політики в зазначених сферах [172]. 

У процесі здійснення операцій із бюджетними коштами Казначейство 

діє як злагоджений механізм, що концентрує бюджетні кошти в єдиній 

системі рахунків підпорядкованих структур, створює єдину інформаційну 

базу та готує фінансову й бюджетну звітність. Інформація, яку надає 

Казначейство Уряду України, дає змогу оцінити ефективність роботи органів 

державного управління й отримати інформацію про економічні наслідки 

бюджетної політики, запровадженої Урядом [138]. 

Важливим інструментом реалізації державної політики і основним 

засобом впливу на стан економіки є бюджет. Бюджет – досить складне та 

багатогранне явище, що посідає центральне місце у фінансовій системі. 
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Формування та виконання бюджетів, звітування про їхнє виконання 

регулюється державою за допомогою правових норм. Діяльність органів 

держави та місцевого самоврядування в галузі бюджету в широкому плані 

одержала назву бюджетного процесу. 

Бюджетний процес – це регламентований бюджетним законодавством 

процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування 

про їхнє виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства [14]. 

Повний цикл бюджетного процесу, тобто період від початку складання 

та розгляду Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету) і прийняття 

рішення щодо неї (нього) до затвердження звіту про виконання, триває понад 

два роки. Бюджет складається на рік і має назву «бюджетний період», який в 

Україні розпочинається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж 

року. 

Бюджетний процес в Україні визначається Конституцією України, 

Бюджетним кодексом України (далі – БКУ) та іншими законодавчими та 

нормативними актами. 

БКУ визначає такі стадії бюджетного процесу: 

1) складання та розгляд Бюджетної декларації (прогнозу місцевого 

бюджету) і прийняття рішення щодо неї (нього); 

2) складання проєктів бюджетів;  

3) розгляд проєкту та прийняття Закону про Державний бюджет 

України (рішення про місцевий бюджет);  

4) виконання бюджету, включаючи внесення змін до Закону про 

Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);  

5) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття 

рішення щодо нього [14]. 

На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються контроль за 

дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінювання ефективності 

управління бюджетними коштами.  
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Бюджетний процес не тільки спрямовано на збалансування доходів і 

видатків, але й за змістом є стратегічним. Він охоплює стратегічний та 

оперативний фінансовий план з розподілу ресурсів відповідно до визначених 

цілей. Добре організований бюджетний процес виходить за межі традиційної 

концепції постатейного контролю видатків, стимулюючи діяльність головних 

розпорядників коштів щодо вдосконалення ефективності і продуктивності 

програм [248]. 

Для виконання цього завдання потрібно дотримуватись таких 

принципів бюджетного процесу: 

− оцінити потреби, пріоритети та можливості учасників 

бюджетного процесу; 

− визначити загальні цілі для ухвалення рішень; 

− розробити управлінські стратегії для досягнення цілей; 

− розробити бюджет, що узгоджується з підходами до досягнення 

цілей. Для цього підготувати і затвердити фінансовий план і бюджет, що 

дозволить досягнути поставлених цілей, зважаючи на обмеження наявних 

ресурсів; 

− постійно оцінювати бюджетну програму, її фінансову 

ефективність та за необхідності коригувати її, щоб заохочувати наближення 

до цілей [248]. 

Виконання бюджету забезпечує надходження запланованих доходів до 

бюджетів та фінансування програм і заходів, передбачених відповідними 

бюджетами [90].  

Бюджет є основним фінансовим планом країни. БКУ визначає бюджет 

як план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення 

завдань і функцій, що здійснюються відповідно органами державної влади, 

органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування протягом бюджетного періоду [14]. 

За матеріальним змістом бюджет становить централізований грошовий 

фонд держави, який перебуває в постійному русі: щоденно до нього 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z970280.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z970280.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102456.html#62
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зараховують надходження і здійснюють витрати. У зв’язку з цим необхідна 

чітка, налагоджена система управління бюджетним процесом з метою 

забезпечення своєчасного й повного надходження коштів за доходами і 

раціонального та ефективного їхнього використання [39].  

У бюджетному процесі на всіх його стадіях задіяно учасників 

бюджетного процесу, а саме: органи, установи та посадових осіб, яких 

наділено бюджетними повноваженнями, тобто правами та обов'язками з 

управління бюджетними коштами. Бюджетні повноваження учасників 

бюджетного процесу регулюються частково Конституцією України, БКУ та 

іншими нормативно-правовими актами [48]. 

Однією зі стадій бюджетного процесу, яка полягає в отриманні 

запланованих доходів і здійсненні передбачених видатків, є виконання 

бюджету.  

Вагомий внесок у теоретичне обґрунтування сутності виконання 

бюджетів зробили вчені та практики: О. Врублевська [235], 

А. Грязнова [234], О. Даневич [228], В. Дем’янишин [37], О. Крук [83], 

Л. Лазоренко [239], М. Мац [228], М.  Романовський [235], В. Стоян [228], 

В. Федосов [249], С. Юрій [248], Н. Чала [239] та багато інших. 

Незважаючи на різницю в підходах до визначення поняття «виконання 

бюджетів», дослідники мають багато спільних думок, які наведено в 

додатку Є. 

Певна єдність підходів щодо визначення категорії «виконання 

бюджетів» із позиції забезпечення своєчасного і повного надходження 

запланованих доходів у цілому і за кожним джерелом, а також своєчасного, 

повного і безперервного фінансування передбачених бюджетами заходів, 

простежується у роботах науковців: О. Даневича [228], Л. Лазоренко [239], 

В. Стоян [228], В. Фєдосова [250], С. Юрія [248].  

Натомість В. Дем’янишин [37, с. 3] розглядає виконання бюджету як 

забезпечення повного і своєчасного надходження запланованих доходів, 

податків і податкових платежів до всіх ланок бюджетної системи, а також як 
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частину бюджетного процесу щодо виконання дохідної та видаткової частин 

кожного із бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України. 

А. Грязнова [234], М. Романовський [235, с. 217] та О. Врублевська 

[235, с. 217] розглядають виконання бюджету як стадію або етап бюджетного 

процесу, на якій (якому) здійснюється формування й використання 

бюджетного фонду та реалізуються прогнози, плани, програми, які було 

намічено. 

О. Крук [83, с. 112] пропонує таке визначення: «…виконання бюджету – 

сукупність послідовних дій (процедур), спрямованих на забезпечення повної 

та своєчасної мобілізації запланованих доходів і фінансування передбачених 

бюджетних видатків на певній території в умовах чинного законодавства, в 

процесі виконання яких можуть бути виявлені резерви або способи 

підвищення стягнення додаткових доходів (способи підвищення 

оперативності мобілізації доходів) та шляхи ефективного використання 

бюджетних коштів». Ця теоретична концепція розглядається в більш 

широкому розумінні, ніж попередні визначення, та враховує не тільки 

мобілізацію доходів, фінансування видатків, але і способи підвищення 

мобілізації доходів та шляхи ефективного використання бюджетних коштів. 

Синтез результатів зробленого різними науковцями та практиками 

аналізу сутності поняття «виконання бюджетів» приводить до висновку, що 

розуміння цього поняття може виражатись у вигляді: 

− стадії або етапу бюджетного процесу; 

− сукупності послідовних дій (процедур), спрямованих на 

забезпечення повної та своєчасної мобілізації запланованих доходів; 

− повного і безперервного фінансування бюджетних видатків; 

− виконання дохідної та видаткової частин кожного з бюджетів; 

− ефективного використання бюджетних коштів. 

Узагальнюючи точки зору, що існують, пропонуємо власну дефініцію 

поняття «виконання бюджету» як стадії бюджетного процесу щодо 

оперативної мобілізації доходів і своєчасного, повного і безперервного 
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фінансування затверджених видатків за програмами, із дотриманням вимог 

ефективного та результативного управління коштами бюджетів на умовах 

публічності та прозорості. 

Світ знає три системи виконання бюджету: банківська, казначейська і 

змішана. 

У банківській системі рахунки з виконання бюджету відкриваються в 

установах банків, уся інформація про рух бюджетних коштів централізується 

безпосередньо банківською системою.  

У разі застосуванні казначейської системи рахунки з виконання 

бюджету відкриваються в органах казначейства.  

За змішаної системи рахунки з виконання бюджету відкриваються як в 

установах банків, так і в органах казначейства. Така система громіздка, у ній 

відбувається дублювання функцій, і вона зазвичай застосовується в період 

переходу від банківської до казначейської системи обслуговування бюджету 

[61]. 

В Україні до 1993 р. застосовувалась банківська система виконання 

бюджету. У 1995 р. було створено Державне казначейство, після чого з 

1 квітня 1997 р. було запроваджено казначейську систему виконання 

бюджету.  

Згідно з п. 1 ст. 43 БКУ, під час виконання бюджетів застосовується 

казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного 

казначейського рахунка, відкритого у Національному банку України (далі – 

НБУ). 

Казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає: 

розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів 

бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства; 

контроль здійснення бюджетних повноважень під час зарахування 

надходжень бюджету, взяття бюджетних зобов'язань розпорядниками 

бюджетних коштів та здійснення платежів за цими зобов'язаннями; ведення 

бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів із 
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дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та 

інших нормативно-правових актів МФУ; здійснення інших операцій із 

бюджетними коштами [14]. 

У ході казначейського обслуговування в органах Казначейства 

бюджетним установам відкриваються рахунки у встановленому 

законодавством порядку. 

Під час реформування міжбюджетних відносин 28 грудня 2014 р. було 

внесено зміни до ст. 43 БКУ, в частині доповнення пп. 7 та 9 положеннями 

такого змісту: 

− власні надходження державних і комунальних вищих навчальних 

закладів, наукових установ та закладів культури, отримані як плата за 

послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні 

внески та гранти, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті 

в територіальному органі Казначейства України, або на поточні рахунки у 

банках державного сектору ; 

− розрахунково-касове обслуговування власних надходжень 

державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та 

закладів культури здійснюється в територіальному органі Казначейства 

України або у банках державного сектору [90]. 

Також частину 2 ст. 78 БКУ було доповнено абзацом 3 такого змісту: 

− за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

відповідної місцевої ради при виконанні місцевих бюджетів обслуговування 

бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень 

бюджетних установ може здійснюватися установами банків державного 

сектору. 

Відповідно до частини 2 ст. 78 БКУ, Постановою КМУ від 14 травня 

2015 р. № 378 був затверджений Порядок обслуговування коштів місцевих 

бюджетів у частині розвитку та власних надходжень бюджетних установ в 

установах банків державного сектору [178], яким визначені процедура 

обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n1272
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власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного 

сектору, а також особливості ведення бухгалтерського обліку виконання 

місцевих бюджетів і складення звітності про виконання місцевих бюджетів 

щодо таких коштів. 

Зіставлення норм п. 1 ст. 43 БКУта пп. 7, 9 ст. 43, абзацу 3 частини 2 

ст. 78 БКУ робить очевидним питання щодо узгодженості цих норм, а саме: 

застосовується в Україні казначейське обслуговування бюджетних коштів чи 

змішана форма обслуговування бюджетних коштів [101]? 

Із прийняттям цих змін стає досить актуальним питання оперативності 

прийняття управлінських рішень щодо виконання бюджетів за спеціальним 

фондом, цільового та ефективного використання бюджетних коштів, а також 

прозорого та відкритого виконання бюджетів. 

Під час обслуговування власних надходжень бюджетних установ та 

бюджету розвитку в банках державного сектору проводиться оплата послуг з 

обслуговування банківських рахунків, у зв’язку з чим виникає додаткове 

проведення видатків на касове обслуговування, яке збільшує видатки 

бюджетів. Перевагою казначейського обслуговування є здійснення 

безоплатного обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних 

коштів та місцевих бюджетів. 

Під час обслуговування в банках державного сектору не забезпечується 

проведення попереднього контролю на стадії реєстрації бюджетних 

зобов’язань, який присутній при казначейському обслуговуванні бюджетних 

коштів, що є запорукою ефективного контролю цільового спрямування 

бюджетних коштів. 

Ще виникає питання щодо складання повної, достовірної, достатньої, 

неупередженої та своєчасної звітності про стан виконання бюджетів. 

Перевагами казначейського обслуговування бюджетів є застосування 

надійного та сучасного програмного забезпечення, за допомогою якого 

можна отримати повну і достовірну оперативну, місячну, квартальну і річну 

звітність. 
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Приймаючи рішення щодо обслуговування в державному банку, варто 

зважувати всі за і проти, тому що функції органу Казначейства в частині 

контролю будуть перекладені на місцеві фінансові органи, а в частині 

власних надходжень – розпорядників. 

Отже, необхідно узгодити п. 1 ст. 43 БКУ  та пп. 7, 9 ст. 43, абзац 3 п. 2 

ст. 78 цього ж Кодексу, визначивши, застосовується в Україні казначейське 

обслуговування бюджетних коштів чи змішана форма обслуговування 

бюджетних коштів. 

Казначейську систему виконання бюджетів побудовано на певних 

базових принципах, але в наукових колах єдиної думки щодо принципів 

казначейського виконання бюджету на сьогодні досі немає. 

З метою дослідження принципів виконання бюджету проаналізуємо та 

систематизуємо наукові погляди. Отже, багато науковців та практиків 

найчастіше розглядають принципи виконання бюджету з точки зору окремих 

принципів бюджетної системи, закріплених у ст. 7 БКУ, а саме принципи: 

єдності бюджетної системи України, збалансованості, повноти, 

обґрунтованості, ефективності та результативності, цільового використання 

бюджетних коштів, публічності та прозорості. 

Опрацювання питань щодо принципів виконання бюджетів органами 

Казначейства простежуємо у працях науковців та практиків: 

С. Булгакової [6], Т. Кублікової [87], Е. Курганської [87], П. Петрашко [66], 

В. Реви [210], Н. Сушко [39], В. Чернадчук [240], О. Чечуліної [66] та ін. 

Зокрема, дослідники П. Петрашко [66], Н. Сушко [39], О. Чечуліна [66] 

стверджують, що спираючись на багаторічний світовий і вітчизняний досвід 

функціонування казначейських систем, система виконання бюджету набула 

своєрідних базових принципів: єдності каси і єдності вимог до 

бухгалтерського обліку та складання звітності; збалансованості; повноти; 

цільового спрямування; відповідальності учасників бюджетного процесу. 

Т. Кублікова та Е. Курганська [87] акцентують на тому, що функції 

управління державними доходами та витратами ґрунтуються на принципах: 
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єдності вимог до ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про 

виконання бюджету; збалансованості;  повноти включення в облік і звітність 

усіх операцій, пов’язаних із надходженнями та здійсненням витрат бюджету; 

цільового спрямування бюджетних коштів; відповідальності учасників 

бюджетного процесу за вчинені ними бюджетні правопорушення. 

З точки зору В. Реви [210], виконання бюджетів за видатками базується 

на таких принципах: плановості; ефективного та результативного 

використання бюджетних коштів; оптимального поєднання власних 

надходжень бюджетних установ, запозичень та бюджетних коштів; 

додержання режиму економії та здійснення постійного контролю їхнього 

використання. 

Цікавим і доцільним до розгляду є підхід В. Чернадчука [240], який 

вважає, що виконання бюджетів має будуватися на принципах, які покладено 

в основу правового регулювання стадії виконання бюджетів. Принципами 

виконання бюджету є основоположні ідеї, керівні засади здійснення 

учасниками бюджетного процесу діяльності, спрямованої на виконання 

бюджету, що характеризують закономірності й особливості змісту цієї стадії. 

Ними мають бути такі основоположні засади та ідеї, які виражають сутність 

цієї стадії та головні напрями державної політики у сфері правового 

регулювання цієї стадії. Вихідними для побудови системи принципів 

виконання бюджету є принципи бюджетної системи, окремі з яких 

стосуються і виконання бюджету, зокрема принципи повноти, 

обґрунтованості, субсидіарності, цільового використання бюджетних коштів, 

публічності та прозорості, відповідальності, які мають особливості прояву. 

Аналізуючи вищенаведені підходи дослідників, доходимо висновку, що 

державна політика у сфері обслуговування бюджетних коштів являє собою 

систему загальноприйнятих на рівні державного регулювання ідей та 

концептуально об’єднаних засобів, за допомогою яких держава планує 

досягнення цілей у казначейському виконанні бюджету, дотримуючись 

певних принципів, а саме: єдності; збалансованості; повноти; цільового 
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спрямування бюджетних коштів; єдиного казначейського рахунка; 

відповідальності учасників бюджетного процесу; публічності та прозорості; 

ефективності та результативності. Розгляньмо кожен із них детальніше. 

На мій погляд, можна так визначити кожен із принципів 

казначейського виконання бюджетів: 

1) принцип єдності – застосування єдиної правової бази, єдиної 

грошової системи, єдиного регулювання бюджетних відносин, єдиної 

бюджетної класифікації, єдиного порядку виконання бюджетів і ведення 

бухгалтерського обліку та звітності; 

2) принцип збалансованості – повноваження на здійснення витрат 

бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету;  

3) принцип повноти – надходження та витрати бюджету повинно 

бути повністю враховано в бухгалтерському обліку та звітності; 

4) принцип цільового спрямування бюджетних коштів – бюджетні 

кошти спрямовуються на цілі, які передбачені бюджетними призначеннями 

та бюджетними асигнуваннями; 

5) принцип єдиного казначейського рахунка – консолідація коштів 

державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного 

соціального і пенсійного страхування та коштів інших клієнтів, які 

відповідно до законодавства знаходяться на казначейському обслуговуванні; 

6) принцип відповідальності учасників бюджетного процесу – 

забезпечення дотримання норм бюджетного законодавства кожним 

учасником бюджетного процесу; 

7) принцип публічності і прозорості – інформування громадськості 

з питань виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також 

контроль виконання державного бюджету та місцевих бюджетів; 

8) принцип ефективності та результативності – досягнення 

запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та 

досягнення максимального результату при використанні визначеного 

бюджетом обсягу коштів. 
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Отже, зазначені вище принципи спрямовано на регулювання 

економічних процесів, з орієнтиром на дотримання балансу в потоках 

публічних фінансів, тому пропонується закріпити їхній перелік за 

визначеною деталізацією на законодавчому рівні. 

Досвід країн із різними типами казначейських систем [87; 116; 138; 

236] засвідчує, що розподіл функцій щодо виконання бюджетів між 

фінансовою та банківською системами є найефективнішим, оскільки дає 

можливість зосередити всі важелі управління бюджетами в руках головного 

фінансового агента держави в особі казначейства. 

Таким чином, від того, як у нашій країні буде організовано роботу 

Казначейства, залежатимуть і виконання бюджету, і характер та тенденції 

макроекономічних процесів.  

Роль Казначейства в бюджетному процесі при виконанні державного та 

місцевого бюджетів на сьогодні набагато вища порівняно з тими роками, 

коли діяльність Казначейства України тільки-но розпочиналась. 

Казначейство виступає повноправним учасником бюджетного процесу, що 

забезпечує оперативне управління державними фінансами. 

 

1.2. Механізми реалізації державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів 

 

Українська держава нині перебуває у процесі побудови власної моделі 

формування та реалізації державної політики у сфері управління публічними 

фінансами, яка б відповідала вимогам часу. Украй необхідним є врахування 

усього комплексу процесів і тенденцій, як глобальних, зокрема переплетення 

та інтеграції національних економік, зростання їхньої відкритості, значне 

збільшення масштабів і лібералізації міжнародної торгівлі, так і внутрішніх, 

пов’язаних із процесами децентралізації управління. Це є важливою 

методологічною передумовою визначення закономірностей і напрямів 
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розвитку системи управління публічними фінансами та розбудови дієвих 

механізмів регулювання бюджетних процесів. 

Реалізація державної політики в будь-якій сфері відбувається за 

допомогою механізмів державного управління.  

Задля визначення частин одного цілого, що взаємодіють, фахівці 

багатьох галузей знань використовують термін «механізм». Щодо поняття 

механізму державного управління зазначимо, що в науковій думці існує 

велике різноманіття визначень, підходів і тлумачень. Наприклад, в 

Енциклопедичному словнику з державного управління Г. Одінцова, 

В. Дзюндзюк, Н. Мельтюхова, Н. Миронова та О. Коротич механізми 

державного управління визначають як способи розв’язання суперечностей 

явища чи процесу в державному управлінні, послідовну реалізацію дій, які 

базуються на основоположних принципах, цільовій орієнтації, 

функціональній діяльності з використанням відповідних їй форм і методів 

управління [53, с. 421]. 

Г. Атаманчук розглядає механізм управління як цілеспрямовану дію в 

напрямі узгодження суспільних, групових і особистісних інтересів. Як 

зазначає науковець, механізм управління є сукупністю і логічним 

взаємозв’язком соціальних елементів процесів і закономірностей, через які 

суб’єкт державного управління (його компоненти) охоплює потреби, 

інтереси й цілі суспільства в управлінських впливах, закріплює їх у своїх 

управлінських рішеннях і діях та практично втілює їх у життя, спираючися 

на державну владу [5, с. 86]. 

Провідна українська дослідниця Н. Нижник трактує механізм 

управління як механізм, який включає: цілі управління, елементи об’єкта та 

їхні зв’язки, на які здійснюється вплив, діяння в інтересах досягнення цілей; 

методи впливу; матеріальні і фінансові ресурси управління, соціальний та 

організаційний потенціал [120, с. 49]. 

М. Круглов зазначає, що механізм державного управління – це 

сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових засобів 
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цілеспрямованого впливу суб’єктів державного управління на діяльність 

об’єктів, що забезпечує узгодження інтересів учасників державного 

управління, які взаємодіють. Науковець стверджує, що, оскільки чинники 

державного управління можуть мати економічну, соціальну, організаційну, 

політичну і правову природу, то і комплексний механізм державного 

управління повинен являти собою систему економічних, мотиваційних, 

організаційних, політичних та правових механізмів [82, с. 111].  

Цікавим є підхід Л. Юзькова, який під механізмами державного 

управління розуміє сам процес здійснення управління на практиці. На думку 

зазначеного автора, ця складна функціональна система включає в себе три 

найважливіших елементи: суб’єкти управління; об’єкти управління; 

взаємодія суб’єктів і об’єктів. Більш того, ці елементи безпосередньо 

впливають на статистику і динаміку механізму державного управління [247, 

c. 38].  

З урахуванням викладеного вище можна стверджувати, що механізм 

реалізації державної політики являє собою певну послідовну сукупність дій, 

що мають на меті досягнення конкретних цілей, вплив на елементи 

управління та їхні зв’язки. Тобто це сукупність засобів, методів і ресурсів, що 

забезпечують вжиття запланованих заходів відповідно до поставлених 

завдань. Такі ж механізми діють і у сфері управління публічними фінансами, 

причому акцентування відбувається на чинниках, що формують обсяги, 

напрями, інтенсивність дії, особливості потоків, наслідки їхнього впливу на 

макроекономічну стабільність. Для сфери казначейського обслуговування 

бюджетних коштів зазначені механізми виглядатимуть так:  

− економічний механізм – включає в себе методи планування та 

прогнозування, методи та інструменти управління матеріально-технічною, 

фінансовою, інвестиційною та інноваційною підсистемами [119]. У його 

основі лежить забезпечення економічного підґрунтя державної політики у 

сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів. Економічні методи 

управління являють собою способи досягнення економічних цілей 
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управління на основі реалізації вимог економічних законів. Зазвичай 

економічні інструменти розглядаються як елементи контролю за прийняттям 

ефективних управлінських рішень із метою зміцнення фінансового стану 

організації в масштабах економіки країни; 

− мотиваційний механізм – це сукупність командно-

адміністративних та соціально-економічних стимулів, що спонукають 

персонал до високоефективної роботи [119].  

Залежно від спрямування впливу на ті чи інші потреби методами 

мотивації називають:  

економічні методи, які зумовлені економічними стимулами. Вони 

припускають матеріальну мотивацію, тобто орієнтацію на виконання певних 

показників або завдань і отримання після їхнього виконання економічної 

винагороди за результати роботи. Використання економічних методів 

пов'язано з формуванням плану роботи, контролем його здійснення, а також 

економічним стимулюванням праці, тобто з раціональною системою оплати 

праці, що передбачає заохочення за певну кількість і якість праці та 

застосування санкцій за невідповідну її кількість і недостатню якість; 

організаційно-адміністративні методи, які засновано на директивних 

вказівках. Ці методи базуються на владній мотивації, що заснована на 

підпорядкуванні закону, правопорядку, старшому за посадою і спирається на 

можливість примусу. Вони охоплюють організаційне планування, 

організаційне нормування, інструктаж, контроль. В управлінні владна 

мотивація відіграє дуже істотну роль: вона передбачає не тільки безумовне 

дотримання законів і нормативних актів, прийнятих на державному рівні, а й 

чітке визначення прав і обов'язків керівників і підлеглих, при яких виконання 

розпорядження керівництва обов'язкове для підлеглих. Владна мотивація 

створює необхідні умови для організації та взаємодії, а самі організаційно-

розпорядчі методи покликано забезпечити ефективну діяльність управління 

будь-якого рівня на основі його наукової організації; 

соціально-психологічні методи, застосовувані з метою підвищення 
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соціальної активності співробітників. За допомогою цих методів впливають 

переважно на свідомість працівників, на соціальні, естетичні, релігійні та 

інші інтереси людей і здійснюють соціальне стимулювання трудової 

діяльності. Ця група методів містить різноманітний арсенал способів і 

прийомів, розроблених соціологією, психологією та іншими науками, що 

вивчають людину. До числа цих методів належать анкетування, тестування, 

опитування, інтерв'ю та ін. [11]; 

− організаційний механізм, що містить у собі об'єкти, суб'єкти 

управління, їхні цілі, завдання, функції, методи управління, організаційні 

структури та результативність їхнього функціонування [119]. В основі цього 

механізму лежать такі процеси: формування органів управління організацією, 

розподіл компетенції між ними, формування системи внутрішнього та 

зовнішнього документообігу, формування та закріплення взаємодії між 

керуючою і керованою підсистемами; 

− політичний механізм – це механізм формування економічної, 

соціальної, фінансової, промислової політики тощо; 

− правовий механізм, що спрямований на нормативно-правове 

забезпечення управління: Господарський кодекс України, Кодекс законів про 

працю України, Цивільний кодекс України, Податковий кодекс України, 

закони та постанови Верховної Ради України (далі – ВРУ), постанови і 

розпорядження КМУ, методичні рекомендації та інструкції [119]. За 

допомогою правового механізму забезпечується регулювання правовідносин 

між суб'єктами управління, тобто одні правові норми підсилюють вплив 

одного із зазначених механізмів, а інші правові норми при цьому втрачають 

потенційну силу впливу. Основним завданням правового механізму є 

усунення кількості суперечностей із правовідносин учасників процесу 

управління та надання їм оптимального змісту [119]. 

Таким чином, для проведення успішної реалізації державної політики у 

сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів необхідно 

застосовувати механізм державного управління, який побудовано на системі 
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взаємодії суб’єкта і об’єкта реалізації політики та який поєднує в собі такі 

складові елементи (механізми): економічний; мотиваційний; організаційний; 

політичний; правовий. Формування дієвого механізму реалізації державної 

політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів 

дозволить більш чітко координувати процеси реалізації державної політики, 

забезпечить систему контролю за виконанням чинного законодавства.  

Кожен механізм управління складається з окремих елементів: по-

перше, це безпосередньо система управління, що характеризується складним 

суб’єктом при взаємодії більш простих суб’єктів як сполучення демократії та 

управління; по-друге, соціальні та особливі правові норми, за допомогою 

яких забезпечується безпосереднє застосування владного впливу у процесі 

державного управління; по-третє, способи визначення мети на основі 

пізнання керованих процесів; по-четверте, управлінський процес як цикл, у 

якому етапи досягнення цих цілей завершуються оцінюванням ефективності 

управлінського впливу. 

Проаналізуймо процес розвитку казначейської системи в Україні з 

виокремленням ключових етапів трансформації системи та обґрунтуймо 

перспективи подальшого розвитку системи виконання бюджетів з метою 

забезпечення їхнього ефективного, результативного та прозорого виконання. 

На всіх етапах розвитку економічних відносин у суспільстві держава 

для реалізації своїх основних функцій формувала відповідну 

інституціональну структуру, до елементів якої входить і казначейство. 

Термін «казначейство» походить від поняття «казна», що в перекладі з 

англійської (The Treasury) означає скарб, цінність [10]. 

Ці терміни в різних країнах мають різні тлумачення, які пояснюються 

розвитком та еволюцією з роками казни як суспільного фінансового 

інституту, що є частиною спадку, традицій і культури в різних державах.  

У давнину казною називали будь-які запаси (домашнього начиння, 

дорогоцінного каміння, грошей тощо). Наприклад, в «Арташастрі» (праця 

про гроші), яку було написано в Індії дві тисячі років тому, казна – це 
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багатство держави, до якого включались детальне перерахування доходів, 

золото, коштовне каміння і метали, усі види сільськогосподарської продукції. 

У цій праці зазначалося, що армія і казна – найважливіші інструменти в 

руках монархії, а тому вони повинні бути під безпосереднім контролем 

керівника держави [67]. 

Історично казначейство виконувало декілька функцій: слугувало 

збереженню багатства держави; виступало місцем, де збиралися платежі та 

здійснювалися виплати державою; відповідало (під королівським наглядом) 

за чеканку монет; а також виконувало функцію облікового відомства. 

З часом функції казначейства різних країн змінювались: унаслідок 

затяжних війн, які призводили до зменшення багатства держави, 

казначейства почали випускати внутрішні й зовнішні боргові зобов'язання; у 

зв'язку зі збільшенням кількості й розширенням активності фінансових 

монополій казначейства почали приймати на збереження їхні акції; з 

виникненням центральних банків і відповідним зростанням системи 

комерційних банків такі функції казначейства, як емісія грошей та чеканка 

монет, випуск боргових зобов'язань, отримання і видача платежів, державою 

були передані банкам; у деяких випадках казна працювала як банківська 

установа і приймала вклади населення [248].  

Традиції казначейства в Україні зародились ще за часів Київської Русі. 

Прообразом казначейства можна вважати княжу казну Ярослава Мудрого і 

його спадкоємців, яка слугувала сховищем матеріальних цінностей [10]. 

Казначейство як спеціальний фінансовий орган, що відав касовим 

виконанням державного бюджету, у Російській імперії було засновано 

2 лютого 1821 р., коли у складі Міністерства фінансів імперії створили 

Департамент державного казначейства. Головними його завданнями були: 

контроль руху коштів, надходжень та витрат усіх казначейств; здійснення 

головного рахівництва усіх надходжень та витрат держави. 

У віданні департаменту перебували місцеві органи – казенні палати. 

Усі зібрані органами казначейства прибутки надходили на єдиний рахунок у 
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Державному банку. Це було початком створення державного казначейства в 

сучасному вигляді. 

Саме фінансові відносини ХVIII ст. сприяли започаткуванню в імперії 

Державного казначейства, яке з плином часу набувало все більш розвинених 

форм та державної значущості.  

Казначейське виконання державного бюджету дало позитивний ефект у 

частині забезпечення ощадливого, обов’язково цільового спрямування 

коштів державного бюджету. У такий спосіб виникла можливість: 

здійснювати державний контроль і оперативно розпоряджатися фінансовими 

ресурсами держави; ефективно їх перерозподіляти і маневрувати 

державними коштами; створювати можливість нагромадження ресурсів для 

реалізації державних програм і зобов’язань [249].  

На час Жовтневої революції 1917 p. Департамент державного 

казначейства був головним у системі Міністерства фінансів. Він 

розпоряджався рухом коштів, що надходили до загальних державних 

доходів, здійснював центральне рахівництво за державними доходами і 

видатками, а також перевірку фінансових кошторисів усіх міністерств і 

головних управлінь, складав проєкт державного розпису доходів і видатків. 

З утворенням у 1922 р. СРСР було створено єдиний бюджет, до складу 

якого включались бюджети союзних республік. Казначейство було 

ліквідовано, оскільки касове виконання державного бюджету здійснював 

Держбанк СРСР [248]. 

Після проголошення у 1991 р. незалежності та побудови соціально 

зорієнтованої економіки ринкового типу розпочався період відродження 

системи казначейських органів в Україні. 

Наявність окремого уповноваженого органу в системі виконавчої влади 

держави, який відповідає за розроблення та здійснення державної фінансової 

політики, є закономірністю для всіх епох і держав [39]. 

На сьогодні Казначейство відповідно до покладених завдань:  

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 
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належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення 

законодавчих актів, актів Президента України та КМУ, нормативно-правових 

актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру фінансів 

України; 

2) забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на 

основі ведення єдиного казначейського рахунка, відкритого в НБУ, зокрема: 

− здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до 

законодавства; 

− здійснює відкриття й закриття рахунків у національній валюті, 

проводить операції на рахунках, формує та видає виписки з рахунків; 

− здійснює розподіл бюджетних коштів між державним бюджетом, 

бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та 

м. Севастополя, між місцевими бюджетами, а також між загальним та 

спеціальним фондами бюджету відповідно до нормативів відрахувань, 

визначених бюджетним законодавством, і їх перерахування відповідно до 

законодавства; 

− здійснює повернення коштів, помилково або надміру 

зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння 

надходжень бюджету; 

− здійснює бюджетне відшкодування податку на додану вартість 

(далі – ПДВ); 

− здійснює за поданням органів, що контролюють справляння 

надходжень бюджету, перерахування компенсації частини суми штрафних 

(фінансових) санкцій покупцям (споживачам) за рахунок сплачених до 

державного бюджету сум штрафних (фінансових) санкцій, застосованих 

такими органами за наслідками проведеної перевірки за зверненням або 

скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків 

установленого порядку проведення розрахункових операцій [172]; 

− здійснює операції з повернення кредитів, наданих за рахунок 
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коштів державного та місцевих бюджетів; 

− проводить відповідні розрахунки між державним та місцевими 

бюджетами, між місцевими бюджетами, а також між учасниками 

бюджетного процесу та суб’єктами господарювання; 

− формує та веде єдиний реєстр розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів і базу даних мережі розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів; 

− формує і доводить до розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів витяги з розпису державного бюджету, витяги з розпису державного 

бюджету за територіями, територіальний розподіл за міжбюджетними 

трансфертами та зміни до них; 

− здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; 

− здійснює платежі за дорученнями розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів відповідно до законодавства, зокрема і платежі, пов’язані 

з виконанням зобов’язань, взятих під державні та місцеві гарантії; 

− перераховує міжбюджетні трансферти; 

− здійснює операції в іноземній валюті для проведення витрат 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; 

− здійснює погашення та обслуговування державного боргу, 

провадить платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань держави, 

у національній та іноземній валютах за дорученням МФУ; 

− забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів під 

час реалізації проєктів, що підтримуються іноземними державами, 

іноземними фінансовими установами і міжнародними фінансовими 

організаціями; 

3) здійснює безспірне списання коштів державного та місцевих 

бюджетів або боржників на підставі рішення суду; 

4) здійснює відкриття, закриття та обслуговування рахунків у 

системі електронного адміністрування податків [172]; 
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5) обслуговує кошти фондів загальнообов’язкового державного 

соціального і пенсійного страхування, інших клієнтів та кошти єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

6) управляє наявними фінансовими ресурсами, що консолідуються 

на єдиному казначейському рахунку; 

7) забезпечує розміщення тимчасово вільних коштів єдиного 

казначейського рахунка та коштів валютних рахунків державного бюджету 

на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів за рішенням 

Міністра фінансів України, погодженим із НБУ; 

8) здійснює покриття тимчасових касових розривів місцевих 

бюджетів та Пенсійного фонду України; 

9) здійснює операції з купівлі іноземної валюти та за погодженням 

із МФУ операції з продажу іноземної валюти, яка обліковується на рахунках 

Казначейства; 

10) здійснює видачу і погашення фінансових казначейських векселів; 

11) веде бухгалтерський облік операцій із виконання державного та 

місцевих бюджетів; 

12) встановлює графіки подання квартальної (проміжної) та річної 

бюджетної та фінансової звітності розпорядникам коштів державного, 

місцевих бюджетів, органам фондів загальнообов’язкового державного 

соціального і пенсійного страхування та  головним розпорядникам 

бюджетних коштів; 

13) зводить і складає звітність про виконання державного, місцевих, 

зведених місцевих і зведеного бюджетів та подає звітність органам 

законодавчої, виконавчої влади, місцевим фінансовим органам; 

131) складає консолідовану фінансову звітність про загальний 

майновий стан і результати діяльності суб’єктів державного сектору та 

бюджетів [172]; 

14) розміщує на офіційному вебсайті Казначейства звітність про 

виконання Державного бюджету України та інформацію про виконання 
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місцевих бюджетів, річну консолідовану фінансову звітність про загальний 

майновий стан і результати діяльності суб’єктів державного сектору та 

бюджетів; 

15) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль: 

− ведення бухгалтерського обліку надходжень і витрат державного 

та місцевих бюджетів, складення та подання розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів фінансової і бюджетної звітності; 

− бюджетних повноважень під час зарахування надходжень 

бюджету; 

− відповідності кошторисів розпорядників бюджетних коштів до 

показників розпису бюджету; 

− відповідності взятих розпорядниками бюджетних коштів 

бюджетних зобов’язань до відповідних бюджетних асигнувань, паспорту 

бюджетної програми; 

− відповідності платежів до взятих бюджетних зобов’язань та 

відповідних бюджетних асигнувань; 

− дотримання правил за операціями з бюджетними коштами в 

іноземній валюті; 

− дотримання порядку проведення лотерей із використанням 

електронних систем прийняття сплати за участь у лотереї в режимі реального 

часу; 

− дотримання розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів, іншими клієнтами вимог законодавства у сфері закупівель у частині 

наявності документів шляхом їхнього перегляду в електронній системі 

закупівель; 

16) застосовує або здійснює заходи впливу за порушення 

бюджетного законодавства [172]; 

17) забезпечує організацію та координацію діяльності головних 

бухгалтерів бюджетних установ та контроль виконання ними своїх 

повноважень шляхом проведення оцінки їхньої діяльності; 
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18) розглядає і погоджує проєкти законодавчих актів, актів 

Президента України, актів КМУ, нормативно-правових актів міністерств та в 

установленому порядку подає їх Міністрові фінансів України; 

19) надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу 

з питань, що належать до його компетенції; 

20) забезпечує функціонування багаторівневої інформаційно-

обчислювальної та внутрішньої платіжної систем Казначейства, вживає 

заходів до захисту інформації, яка обробляється органами Казначейства; 

201) надає кваліфіковані електронні довірчі послуги; 

202) забезпечує функціонування Системи дистанційного 

обслуговування (далі – ДСО) «Клієнт казначейства – Казначейство», АС 

подання електронної звітності клієнтами Казначейства; 

203) готує інформацію про платіжні трансакції на єдиному 

казначейському рахунку для оприлюднення на єдиному вебпорталі 

використання публічних коштів; 

21) здійснює управління об’єктами державної власності, що 

належать до сфери управління Казначейства; 

22) інформує громадськість про свою діяльність та про стан 

реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства; 

23) здійснює розгляд звернень громадян із питань, пов’язаних із 

діяльністю Казначейства, підприємств, установ і організацій, що належать до 

сфери його управління; 

24) здійснює інші повноваження, визначені законом [172]. 

Казначейство у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, указами Президента України та постановами ВРУ, прийнятими 

відповідно до Конституції та законів України, актами КМУ, іншими актами 

законодавства, а також дорученнями КМУ і Міністра фінансів України [134]. 

Державне управління сферою публічних фінансів безпосередньо 

пов’язано з державною політикою у сфері обслуговування бюджетних 
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коштів, воно є своєрідною формою і засобом практичного втілення 

зазначеної політики через адміністративний апарат держави – систему всіх 

органів, покликаних виконувати функції та завдання державного управління.  

Вищевказані завдання Казначейства визначають основні напрями 

діяльності служби. Механізм функціонування системи Казначейства 

забезпечує реалізацію функцій та базується на відповідних принципах. 

Зауважимо, що дотепер науковцями розцінюється досить неоднозначно 

змістовний перелік функціональної діяльності Казначейства, і в 

нормативному полі перелік функцій продовжує мати невизначений статус.  

Теоретичні дослідження щодо закріплення за Казначейством певних 

функцій та їхньої зміни з плином часу здійснювалися низкою науковців – 

І. Клітенко [73], О. Прекрасною [140], Н. Сушко [229] та ін. 

Зокрема, І. Клітенко розглядає сім функцій відповідно до напрямів 

діяльності органів Казначейства та поділяє їх за формами на класичні 

(розрахунково-касова, контрольна, облікова, управлінська, нормотворча) і 

неокласичні (стабілізаційна, оптимізаційна) [73]. 

У своїй роботі О. Прекрасна зазначає, що попри достатньо широку 

варіативність у визначенні видів функцій в юридичній літературі більшість 

авторів одностайні у виділенні таких функцій органів державної влади, як 

прогнозування, планування, організація, керування, регулювання, 

координація, облік, контроль. Унаслідок зіставлення основних повноважень 

Казначейства з означеними вище видами функцій ця авторка виділила сім 

функцій: політична, інформаційна, контрольна, нормотворча, облікова, 

профілактична (превентивна), правоохоронна [140]. 

Заслуговує на увагу дослідження Н. Сушко, яка за результатами аналізу 

чинного законодавства зазначає, що Казначейство виконує як спеціальні, так 

і загальні функції управління. Авторка акцентує на тому, що спеціальними 

функціями Казначейства є напрями діяльності, визначені законодавством, яке 

регулює питання реалізації державної політики у сферах казначейського 

обслуговування бюджетів та обліку і звітності їхнього виконання. Виконання 



59 
функцій забезпечується шляхом здійснення відповідних процесів, які містять 

взаємопов’язані операції та проводяться у визначеній послідовності під час 

виконання повноважень працівниками структурних підрозділів. При цьому 

кожна функція здійснюється Казначейством відповідно до технологічного 

регламенту виконання функціональних процесів. Наразі Казначейством 

розроблені та затверджені технологічні регламенти за такими функціями: 

«Обслуговування бюджетів, розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів, інших клієнтів»; «Управління фінансовими ресурсами»; «Ведення 

бухгалтерського обліку та складання звітності» та «Здійснення повноважень 

розпорядника коштів» [229]. 

Аналізуючи вищенаведені підходи дослідників, згрупуємо з точки зору 

функцій, притаманних органам державної влади, функції Казначейства 

відповідно до його повноважень, визначених Положенням про Державну 

казначейську службу України. Це дозволить визначити сім таких функцій 

Казначейства: нормотворча; обслуговуюча; облікова; контрольна; 

профілактична (превентивна); інформаційна; управлінська. 

Здійснена систематизація та групування повноважень Казначейства 

відповідно до Положення про Державну казначейську службу України 

(додаток Ж), надала можливість визначити коло функцій, виконуваних 

Казначейством: 

1) нормотворча;  

2) обслуговуюча; 

3) облікова; 

4) контрольна;  

5) профілактична (превентивна);  

6) інформаційна; 

7) управлінська. 

Пропонується закріпити на нормативному рівні за Казначейством такі 

функції: нормотворчу; обслуговуючу; облікову; контрольну; профілактичну 

(превентивну); інформаційну та управлінську.  
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З часу набуття незалежності України можна виділити основні етапи 

розвитку Казначейства, які вирізнялися певними якісними змінами у 

структурі й функціональній її змістовності залежно від економічної ситуації.  

Жовтень 1992 p. – 1995 p. Створено Управління виконання державного 

бюджету на базі підрозділів Головного бюджетного управління МФУ, що 

дозволило (з 1 липня 1993 р.) перейти на нову систему виконання видаткової 

частини державного бюджету і забезпечити здійснення МФУ функції обліку 

видатків державного бюджету, яка раніше забезпечувалась банківською 

системою. На цьому етапі було розроблено концептуальні засади 

функціонування системи Казначейства, які знайшли своє юридичне 

закріплення в Указі Президента України «Про Державне казначейство 

України» та в Положенні про Державне казначейство України [67].  

Листопад 1995 р. – грудень 1997 р. На базі Управління виконання 

Державного бюджету України МФУ та відповідних підрозділів місцевих 

фінансових органів у листопаді 1995 р. було створено трирівневу структуру 

Державного казначейства України. Така структура відзначалася 

максимальною наближеністю до адміністративно-територіального поділу, а 

саме: Головне управління Державного казначейства України (ГУДКУ), 

Управління Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, районні (міські) відділення. За цей час було завершено передачу 

функцій фінансування від галузевих управлінь МФУ ГУДКУ; упроваджено 

Єдиний казначейський рахунок (далі – ЄКР) у НБУ та уповноважених 

комерційних банках для зарахування доходів державного бюджету та 

проведення видатків, підготовлено й упроваджено порядок оплати витрат з 

ЄКР. Саме цей період слід вважати новим у розвитку й упровадженні 

казначейських принципів в Україні [67].  

Саме 1997 р. можна вважати роком початку запровадження 

казначейської системи виконання державного бюджету за видатками, яка 

передбачала відкриття рахунків розпорядникам коштів у системі органів 

Казначейства [67]. З квітня 1997 р. було розпочато перший експеримент з 
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оплати рахунків. 

Січень 1998 р. – грудень 2000 р. У 1998 р. завершується переведення на 

казначейську систему виконання державного бюджету майже всіх 

розпорядників коштів міністерств і відомств [39], запроваджується нову 

бюджетну класифікацію та План рахунків бухгалтерського обліку. 

Практика засвідчила необхідність удосконалення управління коштами 

державного бюджету шляхом надання Казначейству статусу учасника 

Системи електронних платежів (далі – СЕП) НБУ. Консолідація у 2000 р. всіх 

коштів державного бюджету на рахунках Казначейства в НБУ дозволила 

ефективніше здійснювати управління загальним залишком грошових 

ресурсів і створила передумови для розміщення тимчасово вільних коштів на 

фінансовому ринку. При цьому органи Казначейства залишалися клієнтами 

НБУ [94].  

2001–2010 рр. У 2001 р. відбулася зміна статусу Казначейства: із 

клієнта банку Казначейство стало учасником СЕП НБУ. Запровадження 

розрахунків через СЕП НБУ і ЄКР надало широкі можливості на шляху 

прискорення розрахунків та виконання державного бюджету на всіх рівнях, а 

також здійснення безпосереднього контролю за проходженням розрахунків із 

бюджетом та здійснення оперативного управління доходами на всіх рівнях.  

Окрім того, з січня 2003 р. розпочалося поступове переведення на 

повнофункціональне казначейське обслуговування місцевих бюджетів. 

Характер розвитку Казначейства можна назвати еволюційним із 

поступовим формуванням повнофункціональної системи, що працює за 

міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та звітності, достатньою 

мірою забезпечує прозорість виконання бюджету, а також сприяє 

прогресивній формі організації збору та обробки фінансової та статистичної 

звітності на основі використання сучасних інформаційних технологій [67].  

2011–2016 рр. Указом Президента України «Про оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 р. № 1085 

Державне казначейство України в березні 2011 р. було перейменовано в 
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Казначейство [185]. Статус був визначений Положенням про Державну 

казначейську службу України згідно з Указом Президента України від 

13 квітня 2011 р. № 460/2011, у якому зазначено, що «Державна казначейська 

служба України є правонаступником прав та обов’язків Державного 

казначейства України – урядового органу державного управління, що діяв у 

системі Міністерства фінансів України» [187]. 

У 2014 р. було введено в дію АС обліку казначейського виконання 

бюджетів АС «Є-Казна» з підсистемою АС «Є-Казна», яку створено на 

основі АС «Є-Казна-Доходи» та системи віддаленого доступу ВЕБ «Клієнт 

казначейства». Використання головної книги АС «Казна – Доходи» 

забезпечує єдине середовище бухгалтерського обліку і дозволяє вести єдину 

облікову політику виконання як дохідної, так і видаткової частини бюджетів 

усіх рівнів [87, c. 29].  

У зв’язку з внесенням змін до БКУ та Податкового кодексу України на 

базі центрального апарату Казначейства у 2014 р. було розгорнуто окремий 

технологічний майданчик для здійснення Електронного адміністрування 

ПДВ з відкриттям понад 236 тис. електронних ПДВ-рахунків. Із січня 2016 р. 

було запроваджено централізоване обслуговування розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів державного бюджету за видатками шляхом 

введення у промислову експлуатацію програмного забезпечення АС «Є-

Казна ДБ» [97]. Упровадження АС «Є-Казна ДБ» має такі переваги порівняно 

з децентралізованою системою: повне поєднання планових та касових 

показників, зростання швидкості оброблення інформації, єдиний баланс за 

видатками державного бюджету та можливість прийняття оперативних 

управлінських рішень, можливість інтеграції із зовнішніми системами [94]. 

Унаслідок централізованого обслуговування розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів державного бюджету можливо буде перейти 

до екстериторіальної системи обслуговування. 

Також із 2016 р. органами Казначейства проводиться повномасштабне 

упровадження СДО через програмно-технічний комплекс (далі – ПТК) 
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«Клієнт казначейства – Казначейство», яке надає доступ до ресурсів 

інформаційного середовища Казначейства в частині формування та передачі 

до органів Казначейства платіжних документів із використанням 

кваліфікованого електронного підпису, обміну плановими бюджетними 

документами (річний розпис призначень державного бюджету, розписи 

місцевих бюджетів, планові показники, розподіли, кошториси тощо), 

завантаження інформації щодо бюджетних зобов’язань і бюджетних 

фінансових зобов’язань, завантаження розподілів відкритих асигнувань і 

розпоряджень на виділення асигнувань місцевого бюджету, формування та 

отримання клієнтами Казначейства електронних виписок за рахунками [89]. 

Упровадження новітніх технологій у системі органів Казначейства 

надає можливість пошуку більш досконалих методів управління фінансовими 

ресурсами, а також забезпечує ефективне, результативне та прозоре 

виконання бюджетів. 

2017–2019 рр. Наступним кроком розвитку казначейської системи 

виконання бюджетів є запровадження програмно-цільового методу 

виконання місцевих бюджетів. Відповідно до п. 18 Прикінцевих та 

перехідних положень БКУ починаючи з 2017 р. управління видатками 

бюджету здійснюється шляхом упровадження програмно-цільового методу в 

бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають відносини з 

державним бюджетом, а це обласні, міські, міст обласного значення, районні 

бюджети та бюджети об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ) [89]. 

Але, згідно із Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України» від 7 грудня 2017 р. № 2233-VIII [147], з 1 січня 2019 р. всі без 

винятку місцеві бюджети перейшли на ПЦМ. 

Одним із напрямів удосконалення автоматизованих процесів 

формування та виконання бюджетів різних рівнів є електронне звітування з 

використанням інформаційних технологій та кваліфікованого електронного 

підпису. У рамках реалізації Плану заходів щодо модернізації системи 

бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016–2018 рр., 
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затвердженого наказом МФУ від 28 листопада 2016 р. № 1038 [133], 

Казначейством була створена та введена в експлуатацію система подання 

електронної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів і 

державними цільовими фондами – АС «Є-Звітність» [89]. 

Із лютого 2018 р. органами Казначейства був розпочатий процес щодо 

підключення до АС «Є-Звітність» розпорядників (одержувачів) бюджетних 

коштів та фондів загальнообов’язкового державного соціального та 

пенсійного страхування, яких ми для зручності називатимемо «клієнти 

Казначейства». 

АС «Є-Звітність» являє собою єдиний формат надання електронної 

звітності клієнтів Казначейства, а також є важливим кроком щодо 

модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі. 

АС «Є-Звітність» дозволяє заповнювати в електронному вигляді 

фінансову звітність, бюджетну звітність, перевірити, підписати 

кваліфікованим електронним підписом кожну форму фінансової звітності 

перед тим як подати її до органу Казначейства за місцем обслуговування; 

головним розпорядникам бюджетних коштів та розпорядникам бюджетних 

коштів нижчого рівня, до мережі яких включено розпорядників 

(одержувачів) бюджетних коштів, контролювати стан складання та подання 

звітності до органу Казначейства підвідомчими установами, дотримання 

термінів подачі звітності, встановлених органом Казначейства. У разі 

необхідності своєчасно звертати увагу підвідомчих установ на допущені 

викривлення (неточності) при заповненні показників у відповідних формах 

звітності; здійснювати автоматизовану консолідацію усіх форм фінансової та 

бюджетної звітності на кожному рівні консолідації; прискорити перевірку 

органами Казначейства звітності [189]. 

Ефективність функціонування органів Казначейства залежіть від 

багатьох чинників, одним із яких є документообіг. Прийняття своєчасних 

управлінських рішень у багатьох випадках залежить від оперативного 

опрацювання документів та передавання їх на виконання.  
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З метою створення єдиного інформаційного простору та інтегрування в 

єдиний інформаційний вузол усіх документальних систем в органах 

Казначейства було розпочато процес автоматизації процесів діловодства, 

службового, господарського та управлінського документообігу з 

використанням безпаперових технологій із застосуванням кваліфікованого 

електронного підпису [92]. 

З березня 2019 р. органи Казначейства розпочали використовувати 

програмне забезпечення централізованої системи електронного 

документообігу – АСКОД. 

Переваги запровадження системи АСКОД полягають у такому: 

створенні єдиного інформаційного середовища; мінімізації паперового 

документообігу Казначейства та його територіальних органів; застосуванні 

електронного підпису під час використання електронного документообігу, 

централізованого збереження та архівації даних Казначейства; відстеженні 

руху документів, швидкому пошуку, а також скороченні строків підготовки 

та погодження документів; інтеграції з системою електронної взаємодії 

органів виконавчої влади [92]. 

Система електронного документообігу є досить корисним програмним 

продуктом, який дозволяє вирішити багато завдань, а саме: автоматизацію 

процесів роботи з вхідною, вихідною, розпорядчою, службовою 

кореспонденцією, зверненнями громадян та юридичних осіб, проєктами 

документів, фінансовими документами, договорами тощо. Загалом 

упровадження електронного документообігу в органах Казначейства є 

важливим кроком на шляху прийняття оперативних управлінських рішень.  

Виокремлення етапів і механізмів упровадження казначейської системи 

виконання бюджетів свідчить, що система Казначейства поступово набирала 

нової функціональної визначеності: спочатку вона охоплювала державний 

бюджет, потім місцевий бюджет, здійснювала запровадження єдиних правил 

ведення бухгалтерського обліку і звітності, з кожним роком удосконалюючи 

казначейську систему виконання бюджетів. 
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Упровадження новітніх технологій у системі органів Казначейства на 

сучасному етапі розвитку національної економіки надає можливість пошуку 

більш досконалих методів управління фінансовими ресурсами, а також 

забезпечує ефективне, результативне та прозоре виконання бюджетів [94]. 

В епоху інформаційних технологій органи Казначейства продовжують 

запроваджувати новітні технології при виконанні бюджетів, проте є 

необхідність активізації залучення клієнтів (користувачів послуги) задля 

досягнення ефективності таких процесів.  

Проведений аналіз етапів становлення та розвитку казначейської 

системи виконання бюджету засвідчує таке: 

− система Казначейства поступово розширювалася і охопила всі 

операції державного бюджету, що, своєю чергою, розширювало об’єкти 

бухгалтерського обліку; 

− Казначейство почало поширювати свою діяльність на місцеві 

бюджети, а це надає можливості застосовувати єдині правила ведення 

бухгалтерського обліку і звітності, контролю за доходами і видатками як 

державного, так і місцевих бюджетів; 

− Казначейство, по суті, стало централізованою бухгалтерією 

держави за всіма операціями, здійсненими в системі ЄКР, а також 

структурою, що відповідальна за складання звітності; 

− кожний новий етап розширення системи бухгалтерського обліку 

виконання бюджетів сприяє виявленню як позитивних, так і негативних 

тенденцій розвитку системи Казначейства та механізмів, що ним 

застосовуються.  

Систематизація та групування повноважень Казначейства відповідно 

до функцій, притаманних органам державної влади, стало підгрунттям для 

пропозиції закріпити на нормативному рівні за Казначейством такі функції: 

нормотворчу; обслуговуючу; облікову; контрольну; профілактичну 

(превентивну); інформаційну та управлінську.  

Упровадження новітніх технологій у системі органів Казначейства на 
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сучасному етапі розвитку національної економіки надає можливість пошуку 

більш досконалих методів управління фінансовими ресурсами, а також 

забезпечує ефективне, результативне та прозоре виконання бюджетів. Тому 

актуальним є запровадження електронного документообігу з метою 

створення єдиного інформаційного простору та інтегрування в єдиний 

інформаційний вузол усіх документальних систем в органах Казначейства з 

використанням безпаперових технологій із застосуванням кваліфікованого 

електронного підпису. 

Результати дослідження дозволяють стверджувати, що Казначейство в 

Україні на сьогодні відбулося як фінансова інституція, удосконалення якої 

потребує системних рішень у контексті загальної концепції розвитку  

публічних фінансів у нашій державі.  

 

1.3. Концептуальні підходи до формування та розвитку 

казначейських систем у зарубіжних країнах 

 
Практика управління фінансовими ресурсами та організації контролю  

бюджетних коштів дозволяє оперативно маневрувати обмеженими 

державними коштами, спрямовувати їх на першочергові соціально-

економічні проблеми [69; 88; 96]. 

Консолідація фінансових ресурсів держави на ЄКР дозволяє органам 

Казначейства мати вичерпну інформацію про стан державних фінансів, а 

отже, володіти фінансовим важелями макроекономічного регулювання. 

Разом із тим проблеми, що постійно виникають у процесі управління 

фінансовими ресурсами державного бюджету, зумовили існування різних 

підходів до їхнього вирішення, що знайшло свій вираз у формулюванні 

концептуальних засад функціонування державних систем казначейства. 

Зарубіжні країни, зустрічаючися з тими чи іншими проблемами 

управління публічними фінансами, знаходять рішення, які відповідають 

їхнім національним інтересам. Якісь із цих рішень можуть відповідати, а 
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можуть і суперечити інтересам України. Аналіз зарубіжного досвіду дозволяє  

перейняти окремі концептуальні засади формування та реалізації державної 

політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів. 

Ефективність організації руху фінансових потоків та результативність 

реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів залежить від принципів побудови фінансової системи.  

Саме питання сутності та складу фінансової системи досліджується 

тривалий час багатьма науковцями. Приміром, В. Опарін розглядає 

фінансову систему з двох сторін, а саме: 1) за внутрішньою структурою – як 

сукупність відносно відособлених взаємопов'язаних сфер і ланок, що 

відображають специфічні форми і методи фінансових відносин; 2) за 

організаційною будовою – як сукупність фінансових органів та інституцій, які 

управляють грошовими потоками [125, c. 23]. 

Близьким до цих визначень є О. Стойко, який під фінансовою 

системою розуміє сукупність урегульованих фінансово-правовими нормами 

різних сфер фінансових відносин і фінансових установ, за допомогою яких 

формуються, розподіляються й використовуються централізовані й 

децентралізовані фонди грошових коштів [226, c. 13]. До цього тлумачення 

Л. Миргородська додає характеристику фінансової системи як сукупності 

установ, інструментів і механізмів, за допомогою яких саме ці фінансові 

можливості державного сектору та фінансових установ здатні задовольнити 

фінансові потреби підприємств і населення, а також зазначає, що фінансову 

систему можна уявити як систему форм і методів утворення, розподілу та 

використання фондів грошових коштів держави та підприємств [116, c. 10]. 

Узагальнюючи, зазначимо, що наукові напрацювання містять дві 

складники сутнісного визначення фінансової системи, а саме наявність: 

1) сукупності інструментів і механізмів щодо розподілу та використання 

грошових коштів держави і підприємств та 2) сукупності фінансових органів 

та інституцій, які управляють грошовими потоками. 

Сферами (підсистемами) фінансової системи є: централізовані фінанси, 
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тобто державні фінанси; децентралізовані фінанси – це фінанси суб’єктів 

господарювання (підприємств) та фінанси домогосподарств; фінансова 

інфраструктура – фінансовий ринок та система органів управління 

фінансами; міжнародні фінанси. 

Оскільки предметом нашого аналізу виступає сфера централізованих 

(державних) фінансів, то зупинімося на ній більш детально.  

Централізовані фінанси – це сфера фінансових відносин щодо 

формування централізованих грошових фондів, які зосереджуються в 

інституціях державної влади для виконання державою своїх функцій, а саме: 

адміністративної, оборонної, соціально-економічної та правової. Це основна 

сфера перерозподілу ВВП. Рівень централізації частини ВВП державою має 

бути достатнім, з одного боку, для забезпечення її певним обсягом 

фінансових ресурсів, а з іншого – для формування потужної фінансової бази 

підприємств для ефективного господарювання [75].  

Централізовані (державні) фінанси включають у себе: державний 

бюджет, місцевий бюджет, фінанси державних та муніципальних 

підприємств, фонди цільового призначення та державний кредит. 

Провідним складником централізованих фінансів є бюджетна система, 

яка організаційно залежить від форми державного устрою і зазвичай 

складається з державного та місцевих бюджетів [75].  

Зупинімося на принципах побудови фінансових систем та особливостях 

функціонування казначейських систем Франції, Казахстану та Сполучених 

Штатів Америки. 

Франція, Казахстан та Україна є унітарними державами. США є 

федеративною державою з моделлю управління державними фінансами на 

основі адміністративних директив, що складається з 50 штатів і федерального 

округу Колумбія.  

Україна та Франція – держави з парламентсько-президентською 

формою правління, Казахстан є державою з президентською формою 

правління. США за формою правління – президентська республіка. 
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Необхідно відмітити, що Франція, Казахстан та Україна 

використовують модель управління державними фінансами на основі 

адміністративних директив, у яких існує дві ланки управління, а саме: 

центральне та місцеве.  

Фінансова система США характеризується високим рівнем 

автономності, за якої кожен із рівнів державного управління самостійно 

проводить бюджетну та податкову політику. 

Фінансові системи досліджуваних країн складаються з таких ланок:  

у Франції виокремлюють: рахунки центрального уряду (державний 

бюджет), місцеві бюджети, позабюджетні спеціальні фонди та фінанси 

державних підприємств;  

у Казахстані: державний бюджет, місцеві фінанси, спеціальні фонди, 

фінанси державних банків, фінанси державних підприємств та корпорацій;  

у США: фінанси федерації, які включають федеральний бюджет, 

бюджет округу Колумбія (столичний), спеціальні фонди федерального рівня, 

фінанси державних підприємств; фінанси 50 штатів, кожен з яких має 

власний бюджет, спеціальні фонди та фінанси підприємств, що знаходяться у 

власності штату; місцеві фінанси, до яких входять місцеві бюджети (графств 

та інших місцевих адміністративних одиниць, серед яких – округи, 

муніципалітети, міста), фінанси комунального господарства, різноманітні 

фонди [236, c. 178]. 

У Франції, Казахстані та Україні фінансовий (бюджетний) рік 

збігається з календарним. У США бюджетний рік розпочинається з 1 жовтня 

і закінчується 30 вересня. 

У Франції бюджетний процес налічує чотири стадії:  

− складання проєкту бюджету; 

− розгляд і затвердження бюджету; 

− виконання бюджету; 

− складання звіту про виконання бюджету [116]. 

У США бюджетний процес складається з трьох основних стадій, тісно 
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пов'язаних між собою: 

− вироблення президентського варіанта проєкту бюджету; 

− робота Конгресу над бюджетом; 

− виконання бюджету [237]. 

У Республіці Казахстан можна виокремити чотири стадії бюджетного 

процесу: 

− складання проєктів бюджетів; 

− розгляд та затвердження бюджетів; 

− виконання бюджетів; 

− складання та затвердження звітності про виконання бюджету 

[16]. 

Найбільш цікавими для України видаються здобутки зазначених 

держав, що їх об’єднує наявність системи казначейського обслуговування 

бюджетних коштів. Одні з них мають тривалу історію формування та 

розвитку казначейських систем, а досвід інших доречний, бо вони, як і наша 

держава, провадили активно зміни адміністративно-територіального устрою 

в межах провадження реформи децентралізації управління. 

Досвід зарубіжних країн показав, що розвиток демократичного та 

електронного урядування, використання новітніх інформаційних технологій, 

упровадження відкритості та прозорості в публічній сфері, створення дієвої 

та ефективної системи державного управління, націленої на прийняття 

результативних управлінських рішень, істотно позначилися на активізації 

застосування програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів.  

Пальму першості щодо запровадження ПЦМ найчастіше віддають 

США, адже саме тут осучаснили переважну більшість його опцій і створили 

школу раціонального бюджетного менеджменту. Щоправда, на теренах 

нашої країни зазначений концептуальний підхід, на якому базується ПЦМ, 

також не є новим. «Радянські п’ятирічки» (перша розпочалася у 1928 р.) 

являли собою централізовані державні перспективні плани, спрямовані на 

розвиток економіки, техніки, науки, освіти та культури на п’ять років. 
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Автором концепції вважають О. Цюрупу [26]. Суть концепції полягала в 

тому, що розподіл економічного (зокрема, і бюджетного) ресурсу має 

здійснюватися на основі об’єктивно розрахованих індикаторів соціального та 

економічного результатів, яких можна досягти через витрачання цього 

ресурсу  

У 1948–1960 рр. група компаній Ford Motor Company під керівництвом 

Р. Макнамари застосувала систему бюджетування своїх підприємств, 

розраховану на п’ять років. У 1961 р. Р. Макнамара, ставши міністром 

оборони США, переніс цю систему у сферу оборонного відомства. Система 

бюджетування сподобалась президенту США Л. Джонсону, і він прийняв 

рішення про запровадження такого методу в усіх галузях державного 

управління [201]. 

Дослідження засвідчило, що єдиної методики ПЦМ, яку можна було б 

імплементувати у будь-якій країні, не існує. Це зумовлюється особливостями 

бюджетного устрою та побудовою бюджетних систем. Проте спільним у 

ПЦМ є органічне поєднання чітко структурованої та змістовної частини 

програми з формуванням організаційного та фінансового механізмів її 

реалізації, контролем за виконанням і досягненням запланованих результатів 

[233]. 

У зарубіжних країнах відбувалася реалізація різних стратегій 

бюджетних реформ. На цей процес істотно впливали такі чиннки: тип 

державного устрою, форма правління, наявність парламентської більшості, 

що підтримує ідею бюджетної реформи, рівень децентралізації податково-

бюджетних повноважень субнаціональних органів влади. Виокремимо 

стратегії: 

− форсована (радикальна) стратегія реформування – швидке та 

повномасштабне здійснення бюджетної реформи, спрямованої на 

кардинальний перегляд функцій і масштабів суспільного сектора. Доцільно 

виділити такі країни: Нову Зеландію, Великобританію і Австралію – 

парламентські монархії, реформування бюджетного процесу в яких 
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характеризувалося акцентом на приватизації державних функцій та 

запозиченні ринкових принципів і методів у управлінні; 

− стратегія активної трансформації – широкомасштабна 

бюджетна реформа з помітним відставанням за темпами її реалізації від 

форсованої. Лідерами цієї групи країн на початку 1990-х рр. стали США, 

Канада, Данія, Нідерланди й Ірландія. Основною метою реформи було 

підвищення ефективності функціонування адміністративної та бюджетної 

систем за допомогою корпоративних інструментів управління без 

радикального скорочення масштабів суспільного сектору, який у цих країнах 

був традиційно незначним; 

− стратегія поступової трансформації – покрокове реформування 

бюджетного процесу шляхом упровадження бюджетування за результатами, 

зокрема за допомогою пілотних проєктів у різних міністерствах і відомствах. 

Реформування бюджету спрямовано на підвищення ефективності бюджетної 

системи з метою підтримки масштабного громадського сектору. До цієї 

групи реформаторів відносяться Німеччина, Норвегія, Фінляндія, Швейцарія, 

Швеція, Франція, Японія [37]. 

Незалежно від стратегії бюджетних реформ на практиці, як правило, 

застосовуються дві моделі упровадження середньострокового бюджетування 

за результатами: «зверху донизу» і «знизу доверху» (табл. 1.2). 

Модель «зверху донизу» характерна для держав з унітарним устроєм і 

високою мірою централізації влади (Нова Зеландія, Великобританія, 

Нідерланди і Франція), а також для країн із федеральним устроєм і високою 

мірою централізації владних повноважень на федеральному рівні, таких як 

Австралія і Канада. 

Більшість економічно розвинених держав останніми десятиріччями 

проводили комплексні бюджетні реформи. Причому період старту реформ, 

пов'язаних з упровадженням бюджетування, орієнтованого на результат, 

варіює від кінця 1940-х рр. (США) до початку ХХІ ст. (Нідерланди).  
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Таблиця 1.2 

Переваги та ризики різних моделей упровадження середньострокового 

бюджетування, орієнтованого на результат [37] 

Модель Ризики Переваги 

«Зверху 
донизу» 

− обмежена можливість 
досягнення результатів; 
− централізоване 

нав'язування обмежень може 
призводити до їхнього 
саботажу; 
− висока вартість збирання 

великої кількості інформації; 
− низький рівень підтримки 

з боку міністерств і відомств, 
поява для них негативних 
стимулів 

− реформування 
відбувається за ініціативою 
згори; 
− наявність уніфікованого 

методологічного підходу до 
проведення реформи; 
− наявність необхідної 

інформації для ухвалення 
рішень у центрі; 
− значні можливості для 

координації та моніторингу 
процесу реформ 

«Знизу 
доверху» 

− інерційність реформи у 
зв'язку з відсутністю ініціативи 
на нижчих управлінських 
рівнях; 
− тривалість і 

трудомісткість підготовки 
реформи; 
− складність координації 

процесу реформування та 
можливість порушення 
послідовності етапів реформи; 
− недостатній обсяг 

інформації «в центрі» 

− гнучкість та адаптивнісгь 
процесу реформування; 
− можливість планування 

реформи з урахуванням думки 
міністерств і відомств; 
− залучення 

субнаціональних органів влади 
до розроблення та проведення 
реформи; 
− стимулювання 

самостійності міністерств і 
відомств у ході реформи 

 

Окрім США, в авангарді упровадження бюджетування, орієнтованого на 

результат, знаходилися держави – члени Британської Співдружності націй: 

Великобританія, Австралія, Нова Зеландія, Канада [37].  

Практика застосування ПЦМ складання бюджету виявилася досить 

ефективною. Бюджет став більш ефективним і прозорим завдяки 

конкретизації завдань для кожної програми. Більшість країн із ринковою 

економікою використовують елементи цього методу в бюджетному процесі, 

передусім США, Канада, країни Європи, Нова Зеландія, Австралія та багато 
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інших, серед яких і країни колишнього Радянського Союзу. Зокрема, значних 

успіхів у застосуванні ПЦМ досягли країни Балтії та Казахстан [110]. 

Усе більше дослідників [118; 80; 137; 201] вважає, що 

найпрогресивнішими у плані застосування ПЦМ складання бюджету є 

Австралія та Нова Зеландія. З регулярних бюджетних звітів, що видаються в 

цих двох країнах, видно, що вони досягли переконливого рівня відкритості й 

прозорості діяльності урядових структур та результатів, яких при цьому 

досягається. Саме їхній досвід застосування ПЦМ складання бюджету, в 

основі якого лежить абсолютно нова для України бюджетна філософія, часто 

ставлять за приклад для наслідування рештою країн світу. 

З метою ефективного управління грошовими коштами в багатьох 

країнах створено системи казначейства, за допомогою яких здійснюється 

ефективне управління фінансовими ресурсами держави. За своєю суттю 

створення казначейства є об’єктивним процесом.  

Функціями казначейства в багатьох країнах є виконання бюджету за 

надходженнями та видатками. У світі існують казначейства з широкими 

функціями, які безпосередньо задіяно у формуванні та реалізації економічної 

політики, а також у проведенні платежів. У деяких країнах казначейство 

відповідає за борг держави і збереження дорогоцінних металів та інших 

активів. В інших країнах казначейство здійснює попередній контроль перед 

проведенням платежу, а також веде і складає звітність. Тобто не існує єдиної 

організаційної форми побудови системи казначейства. У країнах є певні 

особливості функціонування зазначеної інституції, спричинені наявністю 

поставлених завдань, умов і традицій конкретно-історичного періоду. Кожна 

з казначейських систем має слабкі та сильні сторони. 

Побудова казначейської системи в Україні розпочалась на базі досвіду 

казначейської системи Франції.  

Казначейство Франції є найстарішим в Європі, уперше його було 

утворено в 1806 р. На початку XIX ст. державні фінанси Франції було 

організовано шляхом розподілу повноважень між розпорядниками кредитів і 
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бухгалтерами. Цей принцип французького (публічного) права неодноразово 

знаходив своє відтворення в різних державних актах, що стосуються 

державних фінансових операцій [10].  

Державне казначейство Франції є системою органів влади і діє при 

Міністерстві економіки і фінансів. У своїй діяльності воно підпорядковується 

міністру економіки і фінансів та державному секретарю з питань бюджету, 

який є заступником міністра з питань бюджету. Деконцентровані служби 

казначейства разом із генеральною дирекцією державного бухгалтерського 

обліку, якій вони підпорядковуються, складають мережу Державного 

казначейства. 

Організаційна структура казначейської системи Франції регулюється 

бюджетним законодавством і залежить від адміністративно-територіального 

устрою держави [228]. 

Державне казначейство як єдиний загальнонаціональний орган 

виконання бюджетів усіх рівнів, складається з головного управління та 

територіальних органів, організованих, відповідно до адміністративно-

територіального поділу країни, в 26 регіонах, 100 департаментах, 37 тис. 

комун (з яких 183 відносяться до заморських департаментів і територій). 

Очолює Державне казначейство Франції генеральний директор, який є 

одночасно начальником головного управління з обліку державних фінансів, 

якому підпорядковано генеральних казначеїв регіонів, які, своєю чергою, є 

очільниками підрозділів казначейства в Головному департаменті регіону. 

Головне управління, штатна чисельність працівників якого складає 

понад 1100 осіб, займається питаннями регулювання, забезпечує 

координацію та організовує діяльність підвідомчих структур. 

У масштабах департаменту територіальні органи казначейства 

представлені Генеральним казначейським управлінням. У деяких 

департаментах можуть створюватися також Управління грошових 

надходжень. Вони мають у своєму складі низку відділень, які займаються 

різними видами діяльності й виконують фінансові операції на доручення 
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держави і місцевих органів влади [228]. 

На місцевому рівні (у комунах) базовою ланкою казначейської системи 

є відділення Державного казначейства, яких у Франції нараховується близько 

4000 одиниць, загальна чисельність тих, хто в них працює, – понад 57 тис. 

осіб, які підпорядковано завідувачу Управління обліку державних 

фінансових операцій. 

У містах вони здебільшого займаються збиранням податків та керують 

грошовими надходженнями і видатками місцевих органів влади. 

Функціональні повноваження відділень казначейства в сільській місцевості 

поширюються на кантон, де вони забезпечують збирання податків, фінансове 

обслуговування підвідомчих казначейству громадських організацій тощо. 

Відділення (представництва) казначейства працюють і за кордоном при 

деяких посольствах Франції. Там вони виконують фінансові операції, що 

входять до сфери діяльності Державного казначейства Франції. 

Мережа органів казначейства як основного партнера державного 

сектору на місцевому рівні обслуговує місцеві органи самоуправління на 

умовах партнерства. Розвиток партнерства є для казначейства способом 

співробітництва, адаптованим до специфіки його відносин із місцевими 

розпорядниками коштів. Це партнерство спрямовано на покращання якості та 

підвищення ефективності управління місцевими фінансами завдяки 

об'єднанню зусиль розпорядника і муніципального казначея для досягнення 

спільних цілей залежно від визначених пріоритетів. В основі концепції 

партнерства лежить методологічний підхід, що спирається на аналіз наявної 

ситуації, визначення напрямів її розвитку та мобілізацію необхідних коштів 

[228]. 

На казначейство Франції покладено виконання таких функцій: 

− виробляє та упроваджує політику в галузі заощаджень і сприяє 

їхньому спрямуванню на фінансування пріоритетних інвестицій та на 

підтримку експорту; 

− сприяє визначенню основних напрямів державної політики щодо 
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державних промислових чи фінансових підприємств, виступає в ролі 

держателя акцій (розгляд фінансового стану, операції з капіталом, придбання 

і продаж активів, участь у роботі правління та загальних зборів); 

− виконує особливі функції щодо питань структурної перебудови 

підприємств, зокрема через Міжвідомчий комітет промислової 

реструктуризації, коли йдеться про підприємства, що переживають труднощі; 

− виступає як один з учасників міжнародних економічних і 

фінансових відносин, що відбуваються за багатосторонніми схемами, а його 

діяльність відображає інтернаціоналізацію економіки, розбудову 

європейської спільноти і стає дедалі більш значущою; 

− у співпраці з центральним банком Франції (Банк де Франс) 

консультує міністра економіки з питань валютної політики і готує матеріали 

для переговорів щодо упровадження економічного й валютного союзу, руху 

міжнародних грошових потоків; 

− аналізує і веде портфелі міжнародних ризиків держави, бере 

участь у прийнятті рішень щодо надання державних гарантій за контрактами 

та інвестиціями, які французькі підприємства здійснюють за кордоном; 

− представляє Францію в організаціях, які надають допомогу в 

розвитку, керує інструментами фінансової допомоги та веде контроль 

допомоги, що їх Франція надає країнам, що розвиваються, представляє 

Францію у відповідних організаціях; 

− здійснює функції секретаря або головуючого у деяких 

міжвідомчих та міжнародних органах (Паризький клуб) [249]. 

Усі переміщення грошових коштів, цінних паперів, депозитних та 

поточних рахунків, а також операції, що стосуються дебіторської 

заборгованості та боргів, є операціями казначейства. До таких операцій 

включають: забезпечення державних кас грошовими коштами; облік та 

отримання векселів і облігацій, що випущені на користь держави; управління 

коштами, що вкладені кореспондентами, та здійснення операцій за ними; 

випуск, конверсію позик та інших державних зобов'язань, управління ними й 
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погашення їх. 

Доходи та видатки за казначейськими операціями зараховуються на 

бюджетні рахунки. 

Особливістю французької моделі організації казначейської системи 

виконання бюджетів є те, що державний бухгалтер є особисто і матеріально 

відповідальним за збиток, заподіяний державі. У рамках принципу єдності 

каси, вертикально інтегрована система казначейства здійснює консолідацію 

всіх ресурсів бюджетів держави і її адміністративно-територіальних одиниць, 

казенних підприємств, а також ресурсів з обліку позабюджетної діяльності на 

ЄКР, де здійснюється весь рух грошових коштів держави та її респондентів. 

Безпосередньо в Банк де Франс відкрито один центральний казначейський 

рахунок і в його територіальних підрозділах – понад 10 тис. операційних 

рахунків з обов’язковим режимом щоденного сальдування. Майже всі 

розрахунково-касові бюджетні операції здійснюються в безготівковій формі. 

Особливістю цього рахунка є те, що ним може користуватися не тільки 

головний бухгалтер казначейства, а й бухгалтери, що знаходяться в інших 

місцях, де розміщено філії Банк де Франс. Рух грошових коштів на цьому 

рахунку часто сягає дуже великих сум як за доходами, так і за видатками. 

Вони складають у середньому до 15 млрд франків за день. Закон від 4 серпня 

1993 р. стосовно статусу Банк де Франс і контролю за діяльністю кредитних 

установ вимагає, щоб цей рахунок постійно знаходився у стані 

платоспроможності. Тому два рази на день Банк де Франс повідомляє 

казначейство про стан державного рахунка [249].  

Отже, система Державного казначейства у Франції забезпечує 

виконання державного і місцевих бюджетів як за доходами, так і за 

видатками. Усі доходи державного та місцевих бюджетів, крім ПДВ та 

митного збору, зараховуються на єдиний казначейський рахунок. Ці податки 

платники сплачують самостійно, без оперативного контролю державними 

установами. Зарахування ПДВ та митного збору відбувається після 

погодження з податковою інспекцією. 
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Дослідімо систему казначейства пострадянського простору в 

Республіці Казахстан. 

У Республіці Казахстан у січні 1994 р. при Міністерстві фінансів було 

створено Головне управління казначейства. Головне управління казначейства 

є єдиним органом із виконання бюджету, якому передано функції 

бюджетного управління з бухгалтерського обліку, а також методології 

бухгалтерського обліку в бюджетних установах і фінансовій системі [219].  

Комітет казначейства Міністерства фінансів Республіки Казахстан 

(Комітет) є відомством, яке здійснює в межах компетенції центрального 

виконавчого органу реалізаційні й контрольні функції у сфері виконання 

республіканського бюджету та обслуговування виконання місцевих 

бюджетів, Національного фонду Республіки Казахстан, Фонду компенсації 

потерпілим. З метою ефективної організації роботи Комітет координує 

діяльність територіальних підрозділів казначейства у сфері виконання 

республіканського бюджету та обслуговування виконання місцевих 

бюджетів, Національного фонду Республіки Казахстан, провадить перевірки 

територіальних підрозділів із питань дотримання норм бюджетного 

законодавства, а також контролює належне виконання територіальними 

підрозділами покладених в установленому порядку на них функцій. 

Центральний апарат Комітету казначейства включає в себе 14 управлінь 

[124]. 

Завданнями Комітету є: виконання республіканського бюджету та 

обслуговування виконання місцевих бюджетів, Національного фонду 

Республіки Казахстан, Фонду компенсації потерпілим; формування та 

затвердження зведеного плану фінансування за зобов'язаннями, зведеного 

плану надходжень і фінансування за платежами республіканського бюджету; 

забезпечення розподілу надходжень між республіканським, місцевими 

бюджетами, Національним фондом Республіки Казахстан, Фондом 

компенсації потерпілим, бюджетами держав – членів Євразійського 

економічного союзу (ЄАЕС); удосконалення інформаційних систем 
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казначейства, спрямоване на підвищення якості виконання 

республіканського бюджету, казначейського обслуговування виконання 

місцевих бюджетів, Національного фонду Республіки Казахстан, Фонду 

компенсації потерпілим, забезпечення безперебійного функціонування та 

інформаційної безпеки інформаційних систем казначейства; забезпечення 

ведення бюджетного обліку; консолідація фінансової звітності з 

республіканського і місцевих бюджетів; забезпечення структурних 

підрозділів Міністерства фінансів Республіки Казахстан бюджетною 

звітністю з республіканського і місцевих бюджетів; міжнародне 

співробітництво з питань, що входять до компетенції Комітету; участь у 

підготовці проєктів міжнародних договорів у межах компетенції Комітету з 

ЄАЕС; управління бюджетними грошима; виконання інших завдань, 

передбачених законодавством Республіки Казахстан [124]. 

Сьогодні казначейство складається з 16 обласних департаментів 

казначейства, двох – міст республіканського значення Астана і Алмати, 187 

районних і міських відділів та центрального апарату. Загальна чисельність 

казначеїв – державних службовців складає 3072 особи, з яких 145 – 

співробітники центрального апарату, решта – працівники 188 підрозділів у 

всіх областях, містах Астана і Алмати, а також у районах і містах обласного 

значення [122]. 

У Республіці Казахстан відбувалося реформування бюджетної сфери і 

виникла необхідність модернізувати чинну систему казначейства, у зв’язку з 

цим уряд Казахстану провів переговори з міжнародними організаціями про 

можливість виділення позики. 

Зокрема, у 1996 р. було підписано угоду з Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку, який виділив кошти на придбання комп'ютерів, 

оргтехніки, супутникових антен та іншого сучасного обладнання, за 

допомогою яких казначейство успішно виконувало поставлені цілі. 

Казначейську систему розроблено відповідно до нормативно-правової 

бази Республіки Казахстан і з урахуванням розподілу відповідальності уряду 
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та місцевих виконавчих органів за забезпечення ефективного і цільового 

витрачання бюджетних коштів. Система включає функціональні модулі: 

«Головна Книга», «Управління надходженнями в бюджет», «Видача 

казначейських і фінансових дозволів», «Управління готівкою», «Управління 

та контроль зобов'язань», «Управління платежами», «Інтерфейс між 

казначейською та платіжною системами», «Облік активів», «Облік 

державного боргу та кредитування, гарантованого державою боргу». 

У травні 2011 р. систему «Казначейство – клієнт» було введено в 

дослідну експлуатацію. Багатьма експертами визнається, що в Казахстані 

сформовано найкращу серед пострадянських країн сучасну інтегровану 

інформаційну систему казначейства. Проєкт модернізації казначейства 

отримав високу оцінку експертів МВФ, МБРР і керівників проєктів із країн 

Співдружності незалежних держав, Китаю, Словаччини, Палестини, 

Монголії, США, Болгарії. Модель названо унікальною і рекомендовано як 

потенційну модель для можливості поширення досвіду Казахстану серед 

інших країн. 

З метою вивчення досвіду Казахстану у вересні 2011 р. в Астані було 

проведено семінар казначейського Товариства PEM PAL, учасниками якого 

стали провідні фахівці-практики – більше 70 представників із 23 країн 

близького і далекого зарубіжжя, серед яких, зокрема, були і представники 

України, які здійснюють у своїх країнах реформи в системі управління 

державними фінансами і в органах казначейств. 

Надаючи важливого значення міжнародному співробітництву у 

професійній сфері, у квітні 2013 р. було підписано меморандуми про 

технічне співробітництво між Комітетом і Федеральним казначейством Росії, 

Комітетом і Казначейством України. Аналогічні меморандуми було 

підписано в 2016 р. з Головним державним казначейством Міністерства 

фінансів Республіки Білорусь, а також із Державним казначейством 

Угорщини [122]. 

Минуло трохи більше 20 років від дня утворення системи казначейства, 
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і за цей відносно невеликий проміжок часу казначейство Казахстану як ланка 

бюджетної системи країни пройшло величезний шлях становлення й 

розвитку, посівши гідне і ключове місце в системі управління державними 

фінансами. 

Сьогодні повністю упроваджено інформаційну систему «Казначейство 

– клієнт», яка дозволяє в онлайн-режимі обробляти величезний потік 

фінансових документів близько 13 тис. державних установ. Щодня 

проводиться в середньому 30 тис. платежів, із платіжної системи щодня 

надходить у середньому 40 тис. надходжень. На період кінця місяця ці 

показники збільшуються вдвічі. 

При цьому час оброблення фінансових документів скорочено. Зокрема, 

якщо раніше на оброблення рахунків до оплати з урахуванням повернень на 

усунення помилок при їх заповненні в середньому йшло 4-5 днів, то із 

введенням системи «Казначейство – клієнт» цей час скоротилося: у 2012 р. 

до 16 робочих годин, за період 2013–2016 рр. – до 8, з 2017 р. – до 7, з 2018 р. 

– до 6 робочих годин. 

За допомогою цієї системи щоквартально дистанційним методом 

здійснюється відомчий контроль діяльності територіальних підрозділів 

казначейства. 

Казначейство також є активним учасником здійснення переходу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності державних установ на метод 

нарахування. 

За період своєї діяльності казначейство показало себе перспективним 

фінансовим інститутом, який є інформаційною основою ефективного 

управління державними фінансами на всіх рівнях, а також казначейство є 

жорстким контролером виконання бюджетних процедур [122]. 

Згідно зі Стратегією розвитку Казахстану до 2030 р., інтегровану 

інформаційну систему казначейства спрямовано на забезпечення своєчасного 

зарахування податків та інших платежів до бюджету, проведення бюджетних 

видатків, ефективного управління урядом Республіки Казахстан і місцевими 
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виконавчими органами виділеними фінансовими ресурсами і 

транспарентності виконання державного бюджету. Інакше кажучи, 

казначейство успішно працює на забезпечення головної мети, поставленої 

президентом країни, – ефективного управління державними фінансами [122]. 

Важливо наголосити на тому, що починаючи з 2016 р. в Україні 

органами Казначейства на основі досвіду Республіки Казахстан проводиться 

повномасштабне упровадження СДО клієнтів через ПТК «Клієнт 

казначейства – Казначейство». На сьогодні постійно здійснюється 

удосконалення СДО, що, своєю чергою, дозволяє розширювати 

інформаційно-технічні можливості роботи розпорядників (одержувачів) 

бюджетних коштів через  ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство» та 

забезпечує ефективність, результативність, прозорість та відкритість 

управління державними фінансами. 

Проведемо дослідження наступної країни з іншою побудовою системи 

казначейства, а саме США. 

Організація фінансової системи в США характеризується високим 

рівнем автономності – кожен із рівнів державного управління самостійно 

проводить бюджетну та податкову політику. 

У США до органів управління фінансами належить насамперед 

Міністерство фінансів (казначейство). Казначейство США було утворено в 

1789 р. Казначейство є представником уряду, здійснює розроблення 

фінансової і податкової політики, емісію грошових знаків і випуск монет, 

займається питаннями внутрішніх позик та управління державним боргом, 

контролює виконання фінансового законодавства, збирає внутрішні доходи, 

забезпечує грошовий обіг. Казначейство США, на відміну від казначейства 

Франції, відповідає за управління державними ресурсами тільки в дохідній 

частині [141]. 

Друге фінансове відомство в США – Адміністративно-бюджетне 

управління при президентові. Воно складає видаткову частину федерального 

бюджету і розробляє фінансові програми, організовує оперативний контроль 
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з управління бюджетом і є провідним органом виконавчої влади. 

Управління виконанням бюджету розділено в США між Міністерством 

фінансів, митною службою та Бюро з алкогольних напоїв, тютюнових 

виробів і вогнепальної зброї. 

Міністерство фінансів проводить збір внутрішніх доходів, таких як 

платежі за індивідуальним прибутковим податком, соціальним страхуванням, 

податків з корпорацій, майна, податків з дарувань і непрямих податків, тобто 

близько 90 % усіх податкових доходів, що входять до федерального бюджету 

[87]. 

У США налагоджено чітку координацію між казначейством і 

Адміністративно-бюджетним управлінням: казначейство готує оцінку 

бюджетних надходжень та бере участь у виробленні макроекономічної 

основи, Адміністративно-бюджетне управління готує кошторис витрат і 

здійснює зведення бюджету, який президент США подає Конгресу США, a 

також курирує питання обліку на рівні департаментів.  

Основним фінансовим джерелом діяльності органів державного 

управління в регіонах (у США це штати, муніципалітети, графства та ін.) є на 

третину міжурядові надходження, здійснювані за допомогою розгалуженої 

системи територіальних органів казначейства, іншу третину становлять 

власні надходження, і частина, що залишилася, поповнюється за рахунок 

різних платежів і добровільних пожертвувань.  

Регіональні та місцеві органи влади самостійно контролюють 

виконання своїх бюджетів. Однак ліміти на їхні потреби в запозиченні 

встановлюються в рамках загальних потреб у запозиченні державного 

сектору [87]. 

Казначейство контролює всі надходження та виплати за своїм 

генеральним рахунком у Федеральному резервному банку в Нью-Йорку, а 

також контролює банківські рахунки уряду. Воно збирає всі податки і мита 

та забезпечує централізований збір плати за користування і послуги для 

деяких установ. Для збирання надходжень використовується банківська 
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система. 

Контроль витрачання коштів здійснюють галузеві департаменти. 

Витрати оплачуються казначейством на запит отримувача бюджетних коштів 

у межах бюджетних асигнувань і частки департаменту. Як платіжні засоби 

використовуються чеки або, частіше, електронні переведення.  

Так само, як і в більшості країн, казначейство США контролює випуск 

та облік державних цінних паперів і вирішує питання обсягу, термінів та 

структури випусків, які розташовуються на аукціонах. Воно використовує 

федеральний резерв для підтримки у проведенні аукціонів [87]. 

Відмінною особливістю платежів, що проводяться казначейством, є 

переважання безготівкової форми перерахування коштів. З цією метою у 

Федеральному резервному банку, у казначействі та в агентствах упроваджено 

різноманітні системи електронних розрахунків і платіжні системи. 

Масштабне поширення таких систем по всьому ланцюжку проходження 

бюджетних коштів дозволило централізувати й оптимізувати потоки коштів, 

максимально скоротити час проходження коштів і забезпечити всіх учасників 

процесу різноманітними можливостями здійснення платежів і отримання 

грошових коштів. 

У сучасних умовах інтеграції обмін досвідом між країнами найбільш 

простий, у зв’язку з функціонуванням міжнародних організацій. Наприклад, 

у сфері управління державними фінансами є міжнародна організація PEM 

PAL – співтовариство із взаємного вивчення та обміну досвідом в управлінні 

державними фінансами, що поєднує в собі багатосторонні зусилля з 

розроблення й розвитку можливостей для проведення реформ, а також для 

обміну досвідом їхнього проведення між країнами Середньої Азії та 

Центральної і Східної Європи. Україна є членом Практикуючого 

співтовариства з питань казначейства, а саме його Лідерської групи. Це 

навчальне партнерство між професіоналами в галузі управління державними 

фінансами, яке функціонує як невід’ємна частина ініціативи PEM PAL. Його 

основним завданням є просування дієвого і прозорого управління 
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державними фінансами, а його стратегічними напрямами є: використання 

інформаційних технологій у казначейських операціях, запровадження 

міжнародних стандартів та ведення бухгалтерського обліку та складання 

звітності в державному секторі, фінансовий менеджмент і контроль.  

З 2007 р. Україна є членом Міжнародної асоціації казначейських служб 

(AIST), створеної у 2006 р. за ініціативою Міністерства економіки, 

промисловості та фінансів Франції. AIST об’єднує представників 

казначейських служб окремих країн Європи, Африки, Карибського і 

Тихоокеанського басейнів (загалом 30 країн) та тісно співпрацює з 

міжнародними організаціями, а саме: Світовим банком, Міжнародним 

валютним фондом, Організацією економічного співробітництва і розвитку та 

Європейським банком реконструкції та розвитку. 

Зокрема, 2 жовтня 2019 р. у ході семінару Міжнародної асоціації 

казначейських служб (AIST) на тему «Єдиний казначейський рахунок, 

управління боргом і казначейства» було обговорено питання щодо 

управління ліквідністю ЄКР та боргом. Було розглянуто питання структури 

ЄКР, моделей прогнозування залишків на ЄКР, розміщення тимчасово 

вільних коштів на депозитних рахунках, здійснення операцій щодо 

управління боргом. Свої системи, наприклад, презентували Угорщина, 

Мавританія, Сенегал і Туніс. Також відбулися обговорення у групах, на яких 

країни – учасниці семінару обмінялися досвідом щодо запровадження та 

управління ЄКР [213]. 

Таким чином, встановлення відносин і поглиблення співробітництва з 

міжнародними фінансовими організаціями та казначействами інших країн є 

одним із пріоритетних напрямів розвитку казначейської служби України. 

За результатами дослідження казначейств зарубіжних країн можна 

дійти висновку, що в Україні застосовується базова модель казначейства 

Франції, з урахуванням якої сформовано організаційну структуру, що 

регулюється бюджетним законодавством і залежить від адміністративно-

територіального устрою, виконання державного та місцевих бюджетів як за 
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доходами, так і за видатками здійснюється органами Казначейства, а 

здійснення платежів проводиться через єдиний рахунок. Вдалою практикою 

застосування зарубіжного досвіду є запровадження на теренах України  ПЦМ 

складання та виконання бюджетів усіх рівнів за прикладом США, що 

дозволяє найперше орієнтуватися на результати виконання бюджетних 

програм та більш ефективно використовувати бюджетні кошти.  В умовах 

стрімкого розвитку інформаційних технологій та цифровізації суспільства 

актуальним на сьогодні є подальша імплементація досвіду казначейства 

Казахстану щодо упровадження системи «Казначейство – клієнт». 

Використовуючи ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство» органи 

Казначейства мають можливість ефективно здійснювати управління 

державними фінансами країни. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Аналіз стану наукової розробленості проблематики реалізації 

державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних 

коштів в Україні, принципів діяльності та функцій системи Казначейства, 

узагальнення концептуальних підходів до побудови казначейських систем у 

світі дозволили виявити наступне. Вирішення проблем надання якісних 

послуг органами Казначейства для забезпечення ефективності управління 

публічними фінансами потребує реалізації державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів у вигляді комплексу 

заходів, які б сприяли забезпеченню оперативності, прозорості та контролю 

цільового використання бюджетних коштів, якісного та своєчасного 

отримання учасниками бюджетного процесу державних коштів та ін. 

Головним органом, який забезпечує формування та реалізацію 

державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства, казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів 

клієнтів відповідно до законодавства є МФУ. Завдання Казначейства 
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визначають основні напрями діяльності служби.  

Встановлено відсутність нормативного закріплення функціонального 

спрямування діяльності Казначейства. На основі систематизації та 

групування повноважень Казначейства відповідно до функцій системи, 

притаманних органам державної влади, запропоновано закріпити на 

нормативному рівні за Казначейством функції: нормотворчу; обслуговуючу; 

облікову; контрольну; профілактичну (превентивну); інформаційну та 

управлінську.  

На основі аналізу тлумачення терміна «виконання бюджету» 

виявлено, що задля формування ефективної системи управління публічними 

фінансами змістовність категорії має бути уточнено. Пропонується 

«виконання бюджету» розглядати як стадію бюджетного процесу щодо 

оперативної мобілізації доходів і своєчасного, повного і безперервного 

фінансування затверджених видатків за програмами, із дотриманням вимог 

ефективного та результативного управління коштами бюджетів на умовах 

публічності та прозорості. З’ясовано, що існують такі системи виконання 

бюджетів: банківська, казначейська і змішана. Виявлено позитивні та 

негативні чинники обслуговування в банках державного сектору щодо 

оперативності прийняття управлінських рішень із виконання бюджетів за 

спеціальним фондом, цільового та ефективного використання бюджетних 

коштів, а також прозорого та відкритого виконання бюджетів. 

Встановлено, що сукупність основних принципів реалізації державної 

політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів формує 

загальні принципи державної політики у «сервісній» державі та специфічні 

принципи, що притаманні казначейському виконанню бюджетів. У зв’язку з 

цим задля забезпечення дієвості механізму реалізації політики пропонується 

дотримуватись такого переліку принципів: єдності; збалансованості; 

повноти; цільового спрямування бюджетних коштів; ЄКР; відповідальності 

учасників бюджетного процесу; ефективності та результативності; 

публічності та прозорості. 
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Трансформація казначейської системи в Україні як фінансової 

інституції відбувається в контексті загальної концепції розвитку державних 

фінансів. З’ясовано, що механізм реалізації державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів має такі складники: 

економічний, мотиваційний, організаційний, політичний, правовий, які 

функціонують у межах системної взаємодії суб’єкта й об’єкта реалізації 

політики. Побудова механізму реалізації державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів на основі системного 

підходу дозволить координувати процеси реалізації політики та забезпечити 

систему контролю за дотриманням чинного законодавства. 

Аналіз робіт зарубіжних і вітчизняних учених засвідчив, що розподіл 

функцій щодо виконання бюджетів між фінансовою та банківською 

системами є найефективнішим, оскільки дає можливість зосередити всі 

важелі управління бюджетами в руках головного фінансового агента держави 

в особі Казначейства. Узагальнення концептуальних підходів до побудови 

фінансових систем у низці зарубіжних країн надало можливість виявити 

певні особливості функціонування самих казначейських систем. Зокрема, 

реалізацію державної політики у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів у Франції та Казахстані побудовано на основі 

адміністративних директив, у яких існує дві ланки управління (центральна та 

місцева), а казначейській системі США притаманний високий рівень 

автономності – кожен із рівнів державного управління самостійно проводить 

бюджетну та податкову політику. Доведено, що в ході процесу 

децентралізації влади в Україні доречною є імплементація окремих 

елементів, інструментів механізму функціонування різних казначейських 

систем, зокрема упровадження новітніх технологій на тлі активізації процесів 

цифровізації економіки шляхом застосування ПТК «Клієнт казначейства – 

Казначейство» у процесі обслуговування клієнтів з урахуванням позитивного 

досвіду використання АС у Республіці Казахстан.  
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РОЗДІЛ 2  

СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 

 

2.1. Особливості казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів 

 

Державне регулювання економічного зростання забезпечується 

формуванням необхідних фінансових пропорцій згідно  з обраною стратегією 

соціально-економічного розвитку країни. Фінансову політику держави має 

бути націлено на спрямування фінансових ресурсів до пріоритетних сфер 

економічної діяльності, раціональний розподіл внутрішнього продукту між 

галузями економіки і територіями країни, між фондами споживання і 

нагромадження та ін. Задля забезпечення повнішого використання наявного 

ресурсного потенціалу країни в умовах зовнішньо інтеграційних процесів, 

що супроводжуються внутрішніми процесами децентралізації влади, 

актуалізується питання пошуку і запровадження нових інструментів і методів 

планування та використання місцевих бюджетів. 

Згідно зі ст. 2 БКУ, бюджет є планом формування та використання 

фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються 

відповідно органами державної влади, органами влади Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного 

періоду [14]. 

Місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки 

Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування. До 

складу бюджетів місцевого самоврядування зараховують бюджети сільських, 

селищних, міських територіальних громад, а також бюджети районів у містах 

(у разі утворення районних у місті рад). 

Своєю чергою, бюджети ОТГ – це бюджети ОТГ, створених згідно із 

законом та перспективним планом формування територій громад, а також 
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бюджети ОТГ, визнаних КМУ спроможними в порядку, встановленому 

законом [14]. 

Місцевий бюджет, відповідно до БКУ, містить у собі надходження й 

витрати на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки 

Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування. Ці надходження і витрати складають єдиний баланс 

відповідного бюджету [14].  

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів ґрунтується на 

чіткому дотриманні чинного бюджетного законодавства, а тому лише 

безумовне дотримання всіма учасниками бюджетного процесу вимог 

нормативно-правових актів дозволить уникнути багатьох проблем у цій 

сфері. 

Казначейське обслуговування місцевого бюджету являє собою 

комплекс організаційних процедур щодо забезпечення зарахування доходів 

місцевих бюджетів та інших надходжень, передбачених законодавством, 

проведення видаткових операцій, обслуговування в частині кредитування та 

фінансування бюджету, здійснення попереднього та поточного контролю за 

цільовим спрямуванням бюджетних коштів, а також складання фінансової та 

бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, крім звіту про 

виконання плану за штатами і контингентами.  

Згідно зі ст. 46 БКУ, виділяють такі стадії виконання бюджету за 

видатками та кредитуванням: 

1) встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних 

коштів на основі та в межах затвердженого розпису бюджету;  

2) затвердження кошторисів, паспортів бюджетних програм, а 

також порядків використання бюджетних коштів;  

3) узяття бюджетних зобов'язань;  

4) отримання товарів, робіт і послуг;  

5) здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних 

зобов'язань;  
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6) використання товарів, робіт і послуг для виконання завдань 

бюджетних програм;  

7) повернення кредитів до бюджету (щодо кредитування бюджету) 

[14].  

Відповідно до наказу МФУ від 23 серпня 2012 р. № 938, 

обслуговування місцевих бюджетів за видатками органами Казначейства 

здійснюється в такій послідовності [139]: 

− формування бази даних мережі розпорядників (одержувачів) 

коштів; 

− реєстрація та облік у системі АС «Є-Казна» органів Казначейства 

розпису місцевих бюджетів; 

− облік та внесення змін до планових показників, що виникають у 

процесі виконання місцевого бюджету; 

− відображення в обліку затверджених кошторисів, планів 

асигнувань загального фонду, спеціального фонду розпорядників бюджетних 

коштів, планів використання бюджетних коштів одержувачів, а також 

внесених до зазначених документів змін; 

− реєстрація та облік бюджетних зобов’язань, бюджетних 

фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів; 

− перерахування міжбюджетних трансфертів та проведення 

операцій за взаємними розрахунками між державним та місцевими 

бюджетами; 

− проведення операцій з обслуговування місцевих бюджетів під 

час здійснення процедур з добровільного об’єднання територіальних громад. 

Реєстрація та облік у системі АС «Є-Казна» органів Казначейства 

розпису місцевих бюджетів здійснюється не пізніше ніж через 30 днів після 

затвердження бюджету, місцеві фінансові органи надають до органів 

Казначейства на паперових та електронних носіях розпис місцевих бюджетів, 

який затверджується керівником місцевого фінансового органу. 

Протягом бюджетного періоду керівник місцевого фінансового органу 
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забезпечує збалансованість розпису місцевого бюджету за відповідними 

періодами року (повноваження на здійснення витрат бюджету у відповідному 

місяці мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний 

місяць), зокрема і шляхом використання інструментів фінансування бюджету 

(фінансування за рахунок коштів ЄКР, зміни обсягів бюджетних коштів 

тощо). Зміни до розпису мають відповідати таким вимогам: бути 

збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу 

показників загального або спеціального фонду місцевого бюджету на місяць, 

якого стосуються такі зміни; не змінювати загального обсягу показників 

загального або спеціального фонду місцевого бюджету на рік, за винятком 

внесення змін до рішення про місцевий бюджет; враховувати фактично 

виділені асигнування за попередній період (при внесенні змін до розпису 

асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за 

період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису 

фінансування); проводитися переважно за відсутності зареєстрованої в 

органах Казначейства (на момент внесення змін до розпису асигнувань) 

кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації 

видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким 

передбачається зменшення асигнувань; вноситися на поточний та наступні 

періоди (крім випадків, передбачених законодавством) [162]. 

Під час виконання місцевих бюджетів досить часто виникають питання 

щодо внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду 

бюджету (за винятком надання кредитів з бюджету) та спеціального фонду 

бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та 

відповідних видатків).  

Відповідно до ст. 78 БКУ [10], п. 5 наказу МФУ № 57 від 28 січня 

2002 р. «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі 

виконання бюджету» (зі змінами) (далі – наказ МФУ № 57) [162], 

враховуючи наказ МФУ № 938 від 23 серпня 2012 р. «Про затвердження 

Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» [139] та лист 
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Управління Державної казначейської служби України (далі – УДКСУ) у 

м. Харкові Харківської області № 03-22/158 від 15 вересня 2017 р., ДБФ був 

затверджений 24 жовтня 2017 р. за № 142 Порядок складання та виконання 

розпису бюджету міста Харкова (далі – наказ ДБФ № 142) [181]. 

На відміну від наказу МФУ № 57, у якому вказано, що зміни вносяться 

тільки на поточний та наступні періоди (крім випадків, передбачених 

законодавством) та за п'ять робочих днів до закінчення місяця (звітного 

періоду) довідки про внесення змін не реєструються, у наказі ДБФ № 142 

передбачено можливість внесення змін до помісячного розпису асигнувань 

загального та спеціального фондів бюджету на попередній період, а також не 

визначено кінцевий строк надання довідок про внесення змін до розпису. На 

практиці застосування норм наказу ДБФ № 142 в кінці кожного місяця 

призводить до досить великого навантаження на головних розпорядників, 

розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та їхню підвідомчу мережу 

розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, на працівників органів 

Казначейства, а також може призвести до викривлення звітності за 

плановими показниками. 

Динаміку кількості внесених змін до розпису міського бюджету 

м. Харкова за 2015–2020 рр. наведено в табл. 2.1.  

Таблиця 2.1 

Інформація щодо кількості довідок про внесення змін до розпису 

міського бюджету м. Харкова 

Роки Кількість У % до показника  
2015 р. 

У % до попереднього 
року 

2015 1246 100,0 100,0 
2016 1714 137,6 137,6 
2017 2078 166,8 121,2 
2018 2816 226,0 135,5 
2019 3214 257,9 114,1 
2020 2914 233,9 90,7 

 

Джерело: складене автором за даними Казначейства [127].  
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Простежується чітка динаміка збільшення кількості довідок про 

внесення змін до розпису міського бюджету м. Харкова. У 2020 р. порівняно 

з 2015 р. абсолютна кількість довідок зросла більш як у 2 рази. Протягом 

періоду 2015–2020 рр. простежується чітка тенденція зростання кількості 

довідок про внесення змін до розпису міського бюджету м. Харкова, а 

середньорічний темп зростання зазначеного показника становив 26,8 %, 

щоправда темпи приросту уповільнилися, зокрема у 2019 та 2020 рр.  

На підставі проведеного аналізу наказу МФУ № 57 та наказу ДБФ 

№ 142 пропонується внести зміни до наказу ДБФ № 142 в частині зазначення 

кінцевого строку надання довідок про внесення змін до розпису місцевого 

бюджету. Це дозволить значно зменшити навантаження на головних 

розпорядників, розпорядників нижчого рівня, підвідомчу мережу 

розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, на працівників органів 

Казначейства та виключить ризик викривлення звітності за плановими 

показниками. 

Викликами сьогодення є побудова ефективної та 

конкурентоспроможної економіки країни. Державні фінанси будь-якої країни 

є одним із найважливіших інститутів національної економіки. Ефективне та 

результативне управління державними фінансами здійснюється шляхом 

забезпечення реалізації державної політики, метою якої є досягнення 

стратегічних цілей розвитку шляхом забезпечення дотримання загальної 

бюджетної дисципліни, стратегічного розподілу бюджетних коштів та 

ефективного надання державних послуг.  

Одним з основних принципів, закладених БКУ у побудову бюджетної 

системи, є принцип єдності, тобто формування єдиної правової бази, єдиної 

грошової системи, єдиної бюджетної класифікації. 

Бюджетна класифікація є обов’язковою для застосування всіма 

учасниками бюджетного процесу в межах бюджетних повноважень. Вона 

являє собою єдине систематизоване згрупування доходів, видатків, 

кредитування, фінансування бюджету, боргу відповідно до законодавства 
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України та міжнародних стандартів [14]. 

Згідно зі ст. 8 БКУ, бюджетна класифікація має складові частини:  

1) класифікація доходів бюджету;  

2) класифікація видатків та кредитування бюджету;  

3) класифікація фінансування бюджету;  

4) класифікація боргу.  

Зупинімося детальніше на другій частині бюджетної класифікації, а 

саме класифікації видатків та кредитування бюджету.  

У разі застосування ПЦМ у бюджетному процесі використовується 

програмна класифікація видатків та кредитування бюджету. Програмна 

класифікація використовується для планування видатків бюджету за 

програмами. При цьому чітко визначаються мета та завдання кожного 

розпорядника бюджетних коштів і передбачається подальше оцінювання 

ефективності їхнього використання [103]. 

Розпорядженням від 8 лютого 2017 р. за № 142-р КМУ схвалив 

Стратегію реформування системи управління державними фінансами на 

2017–2020 рр. [197]. 

Пріоритетними напрямами цієї Стратегії було визначено: дотримання 

загальної бюджетно-податкової дисципліни у середньостроковій перспективі; 

підвищення ефективності розподілу ресурсів на рівні формування державної 

політики; забезпечення ефективного виконання бюджетів; підвищення рівня 

прозорості та підзвітності в управлінні державними фінансами. 

Одним з очікуваних результатів реалізації зазначеної Стратегії 

передбачено застосування програмно-цільового методу на рівні державного 

та місцевих бюджетів.  

Дієвим інструментом прийняття виважених управлінських рішень та 

ефективного використання державних коштів є застосування ПЦМ. 

Призначення ПЦМ полягає в тому, що в умовах обмеженості фінансових 

ресурсів досягається максимально ефективне і якісне надання послуг 

державою. При цьому показники результату діяльності головних 
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розпорядників бюджетних коштів, яким затверджено бюджетні призначення 

на відповідний рік, повинні відображати реальні соціально-економічні 

наслідки реалізації державної політики та ступінь досягнення стратегічних 

цілей держави у відповідній сфері [95].  

Застосування ПЦМ у бюджетному процесі врегульовано ст. 20 БКУ 

[14].  

Починаючи з 2017 р. в бюджетному процесі на рівні місцевих 

бюджетів, які мають відносини з державним бюджетом (обласні, міські, міст 

обласного значення, районні бюджети та бюджети  ОТГ), та з 2019 р. на рівні 

місцевих бюджетів, які не мають відносин із державним бюджетом, 

відповідно до п. 18 Прикінцевих та перехідних положень БКУ застосовується 

ПЦМ [91].  

Цей метод – програмно-цільовий – є способом управління бюджетними 

коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету 

із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на 

всіх стадіях бюджетного процесу [14]. 

ПЦМ передбачає використання програмної класифікації видатків та 

кредитування бюджету. Програмна класифікація використовується для 

планування видатків бюджету за програмами. При цьому чітко визначаються 

мета та завдання кожного розпорядника бюджетних коштів і передбачається 

подальше оцінювання ефективності їхнього використання. 

Згідно з вимогами частини 2 ст. 10 БКУ, програмна класифікація 

видатків та кредитування місцевого бюджету формуються місцевим 

фінансовим органом за пропозиціями, наданими головними розпорядниками 

бюджетних коштів під час складання проєкту рішення про місцевий бюджет 

у бюджетних запитах. Програмна класифікація видатків та кредитування 

місцевого бюджету формується з урахуванням вимог Типової програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, яка 

затверджується МФУ. 

Розпорядженням від 24 травня 2017 р. № 415-р  КМУ затвердив план 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/101662
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заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними 

фінансами на 2017–2020 рр. [170]. Відповідно до п. 7 розділу ІІ зазначеного 

плану заходів було затверджено наказ МФУ від 20 вересня 2017 р. № 793 

«Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів», яким затверджується програмна 

класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів, зокрема: 

структура кодування програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів; типова відомча класифікація видатків та кредитування 

місцевих бюджетів; типова програмна класифікація видатків та кредитування 

місцевих бюджетів/Тимчасова класифікація видатків та кредитування для 

бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-

цільового методу [184]. 

У 2017 р. у процесі запровадження ПЦМ на рівні бюджету м. Харкова 

виникали певні труднощі та проблемні питання. 

На підставі наказу МФУ від 20 вересня 2017 р. № 793 «Про 

затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів» [184] ДБФ наказом від 23 жовтня 2017 р. № 141 «Про 

затвердження відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету міста 

Харкова» затвердив відомчу класифікацію видатків та кредитування 

бюджету м. Харкова в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів у 

кількості 51, із них 24 – головні розпорядники міського бюджету м. Харкова. 

У зв’язку з переходом на ПЦМ з 1 січня 2018 р. міського бюджету 

м. Харкова та з метою оптимізації, удосконалення та уникнення дублювання 

функцій між головними розпорядниками бюджетних коштів на підставі 

наказу МФУ від 20 вересня 2017 р. № 793 «Про затвердження складових 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», 

рішення 17-ї сесії Харківської міської ради 7-го скликання від 20 грудня 

2017 р. № 855/17 «Про внесення змін до структури виконавчих органів 

Харківської міської ради 7 скликання» та листа УДКСУ в м. Харкові 

Харківської області від 11 грудня 2017 р. № 03-26/1536 наказом ДБФ від 
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20 грудня 2017 р. № 171 внесені зміни до наказу ДБФ від 23 жовтня 2017 р. 

№ 141 «Про затвердження відомчої класифікації видатків та кредитування 

бюджету міста Харкова» та затверджена відомча класифікація видатків та 

кредитування бюджету м. Харкова в розрізі головних розпорядників 

бюджетних коштів у кількості 48, зокрема 21 головний розпорядник міського 

бюджету м. Харкова. Унаслідок оптимізації та вдосконалення відомчої 

класифікації видатків та кредитування бюджету м. Харкова зменшено 

кількість головних розпорядників бюджетних коштів на три. 

Складниками ПЦМ у бюджетному процесі є бюджетні програми, 

відповідальні виконавці бюджетних програм, паспорти бюджетних програм, 

результативні показники бюджетних програм. 

Наведімо характеристику кожного складника ПЦМ. 

Спираючися на п.п. 4 п. 1 ст. 2 БКУ, бюджетна програма – це 

сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та 

очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник 

бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій. 

Головний розпорядник бюджетних коштів за погодженням із місцевим 

фінансовим органом визначає відповідального виконавця бюджетних 

програм. При цьому відповідальним виконавцем бюджетних програм може 

бути як головний розпорядник бюджетних коштів за бюджетними 

програмами, виконання яких забезпечується його апаратом, так і 

розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, який виконує бюджетні 

програми в системі головного розпорядника [14]. 

Стосовно паспорту бюджетної програми визначаються мета, завдання, 

відповідальні виконавці, результативні показники та інші характеристики 

бюджетної програми місцевого бюджету. За допомогою інформації, що 

міститься в паспорті бюджетної програми, можна здійснити моніторинг, 

оцінку ефективності бюджетної програми, зокрема порівняльний аналіз 

ефективності програми, контроль цільового використання бюджетних 

коштів. Паспорт бюджетної програми формується з використанням 
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інформації, наведеної в бюджетному запиті головного розпорядника, з 

урахуванням бюджетних призначень, установлених рішенням про місцевий 

бюджет.  

Результатом виконання кожної бюджетної програми (підпрограми) є 

результативні показники, що включають кількісні та якісні показники, які 

визначають результат виконання бюджетної програми (підпрограми), 

характеризують перебіг її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та 

виконання завдань бюджетної програми (підпрограми).  

Умовою проведення платежів органами Казначейства за дорученнями 

розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів є наявність затвердженого в 

установленому порядку паспорта бюджетної програми [156]. 

На початок 2017 р. загальна кількість місцевих бюджетів становила 

10101, у тому числі обласні, міст обласного значення, районні, ОТГ. З них 

перейшли на ПЦМ 1493 місцевих бюджетів, зокрема, і бюджети 358 ОТГ 

[207]. 

З початку 2017 р. з 998 місцевих бюджетів, які мали прямі відносини з 

державним бюджетом, ПЦМ застосовували 954 бюджети, тобто 95,6 %. 

Усупереч вимогам БКУ, через неприйняття відповідних рішень місцевих рад, 

як це передбачено ч. 1 ст. 20 БКУ, не перейшли на застосування ПЦМ 44 

місцевих бюджети. Крім зазначених місцевих бюджетів, рішення про 

місцевий бюджет за ПЦМ прийняли ще 563 бюджети сіл, селищ, міст 

районного значення та районів у містах. 

Таким чином, у 2017 р. ПЦМ під час виконання місцевих бюджетів 

застосовували 1517 місцевих бюджетів [188].  

Підсумовуючи, акцентуємо увагу на тому, що застосування ПЦМ під 

час формування та виконання бюджету має такі переваги: забезпечення 

прозорості бюджетного процесу (чітке визначення завдань, на які буде 

витрачено бюджетні кошти); підвищення рівня контролю за результатами 

виконання бюджетних програм; можливість оцінювання діяльності учасників 

бюджетного процесу щодо досягнення поставлених цілей; чітке розуміння 
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громадськістю, на що витрачено бюджетні кошти; можливість виключення 

програм, що дублюють одна одну; зміщення акцентів у бюджетному процесі 

з «управління бюджетними ресурсами (витратами)» на «управління 

результатами»; проведення оцінки діяльності учасників бюджетного процесу 

щодо досягнення цілей і завдань, аналіз причин неефективності їхньої 

роботи; чіткий розподіл відповідальності за реалізацію бюджетних програм 

між головним розпорядником коштів і безпосередніми виконавцями; 

підвищення якості розроблення бюджетної політики, ефективності розподілу 

й використання бюджетних коштів [110]. 

Сьогодні в Україні відбувається процес децентралізації влади шляхом 

передачі повноважень та бюджетних надходжень від державних органів до 

органів місцевого самоврядування. 

Реформа органів місцевого самоврядування передбачає об’єднання 

територіальних громад і має на меті забезпечити його спроможність 

самостійно, за рахунок власних ресурсів вирішувати питання місцевого 

значення, а також забезпечити територіальні громади більшими ресурсами та 

мобілізувати їхні внутрішні резерви [93]. 

З метою реалізації реформи місцевого самоврядування ВРУ були 

прийняті закони: «Про засади державної регіональної політики» [161], «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» [157], а також внесені зміни 

до БКУ та Податкового кодексу України. Зазначені зміни стали 

законодавчою основою для стимулювання територіальних громад до 

об’єднання з метою підвищення їхньої спроможності шляхом переходу 

бюджетів об’єднаних громад на прямі міжбюджетні відносини з державним 

бюджетом. 

Наступною особливістю казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів є обслуговування ОТГ. 

Керуючися наказом МФУ від 23 серпня 2012 р. № 938 «Про 

затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» 

[139], для обслуговування місцевого бюджету та відкриття бюджетних 
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рахунків ОТГ до органу Казначейства за місцем обслуговування необхідно 

подати такі документи: рішення відповідної громади про затвердження 

бюджету; дані про мережу розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, 

які згідно з рішенням про місцевий бюджет уповноважені на виконання 

програм та заходів, що проводяться за рахунок коштів бюджету; розпис 

місцевого бюджету та відповідні планові документи. 

Своєю чергою, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів ОТГ 

необхідно подати до органу Казначейства за місцем обслуговування: 

– реєстраційну картку розпорядника бюджетних коштів (одержувача 

бюджетних коштів). Разом із реєстраційною карткою розпорядниками 

бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів надається копія 

належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа, 

засвідчена в установленому законодавством порядку. Розпорядники 

(одержувачі) бюджетних коштів, установчі документи яких оприлюднено на 

порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, установчі документи в паперовій формі не подають. 

На підставі заповненої реєстраційної картки встановленого зразка та 

установчих документів органи Казначейства вносять інформацію до бази 

даних Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів 

бюджетних коштів, у результаті проведених дій, в автоматизованому режимі 

кожному розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів присвоюється код 

розпорядника (одержувача) бюджетних коштів. На сьогоднішній день код 

складається з шістьох унікальних цифр [182];  

– заяву про відкриття рахунків установленого зразка за підписом 

керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким, 

відповідно до затвердженої в установленому порядку картки зі зразками 

підписів та відбитка печатки, надано право першого та другого підписів; 

– картку зі зразками підписів та відбитка печатки і перелік рахунків, 

якими можуть розпоряджатися зазначені в картці особи, та документи, які 

підтверджують повноваження осіб, включених до картки, зі зразками 
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підписів та відбитка печатки; 

– копію довідки про включення розпорядника бюджетних коштів до 

Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів 

бюджетних коштів; 

– договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування [175].  

У 2015 р. 794 сільських, селищних та міських ради добровільно 

об’єдналися в 159 ОТГ. Найбільше їх було створено в Тернопільській (26) та 

Хмельницькій (22) областях [42].  

У 2016 р. до складу створених ОТГ входили вже 7516 населених 

пунктів, а саме: міста обласного значення – 3, міста районного значення – 77, 

селища міського типу – 200, села – 7019 , селища – 217 [126]. За регіонами 

найбільше таких громад було створено в Дніпропетровській (52), 

Житомирській (43) та Тернопільській (38) областях [126]. Натомість у 

Харківський області було створено лише чотири ОТГ, а саме: Мереф'янську 

міську, Роганську, Старосалтівську та Чкалівську селищні [251]. 

Станом на 12 червня 2020 р. на основі об’єднання 10976 рад в країні 

вже утворилося 1469 територіальних громад [ 251]. 

Протягом 2020 р. до місцевих бюджетів України надійшло 

471,5 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду склали 426,0 млрд грн, 

спеціального – 45,5 млрд грн (рис. 2.1). 

 

 

 

 
Рис. 2.1. Доходи місцевих бюджетів України за 2020 р. [251] 
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Порівняно з 2019 р. загальні доходи місцевих бюджетів зменшилися на 

89,0 млрд грн (з 560,5 до 471,5), або на 15,9 %, що відбулося за рахунок 

зменшення трансфертів із державного бюджету на 108,4 млрд грн (на 44,4 %) 

через нездійснення з місцевих бюджетів окремих видатків, пов’язаних із 

реалізацією державних програм соціального захисту. 

Загалом у 2020 р. місцеві бюджети отримували з державного бюджету 

53 види субвенцій, у 2019 р. – 42 види субвенцій. Слід зазначити, що у 

2018 р. місцеві бюджети отримували 34 види субвенцій, а у 2017 р. – 27. 

Таким чином, простежується тенденція постійного збільшення кількості 

субвенцій, які надходять із державного бюджету місцевим. Ця тенденція 

свідчить про суттєву волатильність державної трансфертної політики 

відносно місцевих бюджетів і перешкоджає формуванню якісної та 

прогнозованої бюджетної політики, робить неможливим здійснення 

середньострокового планування соціально-економічного розвитку територій, 

знижує ефективність використання коштів.  

Протягом 2017–2020 рр. частка субвенцій у структурі доходів місцевих 

бюджетів зменшилася з 49,9 до 29,4 %. 

Протягом 2014–2020 рр. надходження до загального фонду місцевих 

бюджетів України (без урахування міжбюджетних трансфертів) істотно 

збільшилися – від 68,6 до 311,3 млрд грн (більш як у 4,5 рази) (рис. 2.2). 

 

 
 
Рис. 2.2. Динаміка власних доходів місцевих бюджетів, млрд грн [251] 
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Це стало можливим завдяки розширенню повноважень і підвищенню 

зацікавленості органів місцевого самоврядування у збільшенні надходжень 

до місцевих бюджетів, реалізації заходів щодо залучення резервів їхнього 

наповнення та підвищення ефективності адміністрування податків і зборів.  

Як і раніше, найбільшу питому вагу у доходах місцевих бюджетів 

мають надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб – 177,8 млрд 

грн., або 61,3 % від суми доходів загального фонду місцевих бюджетів.  

Порівняно з 2019 р. надходження податку зросли на 12,3 млрд грн, або на 

7,4 %. Іншим вагомим джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за 

землю. У 2020 р. отримано земельного податку та орендної плати 31,5 млрд 

грн, що на 4,2 % (на 1,4 млрд грн) менше проти 2019 р. Значна частка у 

структурі місцевих бюджетів належить надходженням єдиного податку, сума 

якого склала у 2020 р. 38,0 млрд грн, що на 7,8 % (на 2,8 млрд грн) 

перевищує надходження попереднього року. Слід зазначити, що фізичні 

особи – підприємці перерахували до місцевих бюджетів 27,6 млрд грн 

єдиного податку (або 72,6 % від його загального обсягу), юридичні особи – 

5,1 млрд грн (або 13,4 %). Сума єдиного податку, сплаченого 

сільгоспвиробниками, склала 5,3 млрд грн (14,0 % від його загального 

обсягу). Надходження акцизного податку до місцевих бюджетів за 

підсумками 2020 р. склали 15,6 млрд грн. 

Серед регіонів України найбільшу частку доходів загального фонду 

сконцентровано в м. Києві (16,1 % від загального обсягу) та у 

Дніпропетровській (10,4 %) і Харківській (7,2 %) областях. 

Показники виконання місцевих бюджетів ОТГ свідчать про позитивні 

зміни, що відбуваються внаслідок процесу об’єднання територіальних 

громад. Подальше запровадження реформи місцевого самоврядування та 

децентралізації влади повинно забезпечити формування ОТГ, які зможуть 

самостійно вирішувати питання місцевого значення, бути фінансово 

незалежними та спроможними, а також ефективно, результативно планувати 

та виконувати місцеві бюджети ОТГ. 
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Завдяки внесенням змін до БКУ та Податкового кодексу України 

відбулася фінансова децентралізація. 

Прийняття Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» [157] дало змогу почати формування спроможного 

базового рівня місцевого самоврядування. Протягом 2015–2019 рр. в Україні 

добровільно було створено 982 ОТГ, до складу яких увійшло близько 4500 

колишніх місцевих рад. 11 млн українських громадян проживають в ОТГ. 

Такі темпи міжмуніципальної консолідації міжнародні експерти називають 

дуже високими [190]. 

12 червня 2020 р. Уряд затвердив новий адміністративно-

територіальний устрій базового рівня. Відповідно до розпоряджень КМУ, в 

Україні буде 1469 територіальних громад, які покриватимуть усю територію 

країни. 17 липня 2020 р. ВРУ прийняла Постанову за № 807-IX «Про 

утворення та ліквідацію районів». Згідно з цим документом, тепер в Україні 

136 районів. Старі 490 районів парламент ліквідував [199]. 

Таким чином, вивчення питань щодо казначейського обслуговування 

бюджетів ОТГ сприятиме підвищенню якості обслуговування, обізнаності в 

бюджетному законодавстві фахівців новостворених громад. 

В Україні в останні роки відбуваються трансформаційні зміни у 

процесах формування та реалізації державної політики щодо модернізації 

функціонування бюджетів з урахуванням прозорості та відкритості 

бюджетного процесу, зокрема поширення участі громадян та інститутів 

громадянського суспільства в розробленні та прийнятті бюджетних рішень. 

Дослідження проблем стосовно формування та реалізації бюджету участі та 

запровадження досвіду, що існує, дозволить зміцнити демократичні й 

соціально-економічні засади функціонування бюджету.  

Однією з особливостей казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів є обслуговування громадського бюджету (бюджету участі). 

Громадський бюджет є інструментом прямої демократії, одним із 

механізмів участі громадськості в бюджетному процесі та являє собою 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/157-19
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/157-19
http://decentralization.gov.ua/gromada
https://decentralization.gov.ua/news/12533
https://decentralization.gov.ua/news/12634
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3650&skl=10
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демократичний процес, який передбачає надання громадянам права 

розподілу частини коштів місцевого бюджету. Ця модель дозволяє 

мешканцям самостійно вирішувати, на які потреби спрямувати вказані 

кошти. 

На сьогодні в БКУ відсутнє таке поняття, як громадський бюджет. 

Тому пропонуємо на законодавчому рівні закріпити поняття «громадський 

бюджет».  

У листопаді 2017 р. було схвалено Концепцію розвитку електронної 

демократії в Україні [194], згідно з якою бюджет участі (громадський 

бюджет) – це механізм взаємодії органів місцевого самоврядування з 

громадськістю, спрямований на залучення громадян до участі в бюджетному 

процесі, зокрема шляхом прямої демократії, через визначення пріоритетів 

бюджетних витрат чи подання проєктів, об’єднання у проєктні команди, 

голосування за такі проєкти, здійснення контролю  їхньої  реалізації [194]. 

Очікується, що результатом виконання зазначеної Концепції буде: 

підвищення підзвітності суб’єктів владних повноважень громадянам, рівня 

участі, ініціативності та залучення громадян, інститутів громадянського 

суспільства, суб’єктів господарювання на загальнодержавному, 

регіональному та місцевому рівні до процесу прийняття управлінських 

рішень, а також прозорість процесу прийняття управлінських рішень та 

підзвітність демократичних інститутів; поліпшення зворотної реакції 

суб’єктів владних повноважень на запити громадян; запровадження нових 

інструментів електронної демократії на загальнодержавному та місцевому 

рівні; підвищення рівня довіри громадян до суб’єктів владних повноважень 

[194]. 

Бюджет участі як інструмент активізації участі громадян та підвищення 

ефективності управлінських процесів набуває дедалі більшої популярності на 

Європейському континенті. Зокрема, протягом 2005–2012 рр. кількість 

випадків його упровадження зросла з 55 до майже 1500, у результаті чого 

понад 8 млн громадян країн Європейського Союзу беруть участь у вирішенні 



109 
місцевих фінансових питань. На думку Європейської Комісії, бюджет участі 

сприяє залученню до політичного діалогу, виділенню фінансових 

трансфертів на рахунки національних казначейств країн-партнерів, розбудові 

спроможностей, базованих на партнерстві та взаємній підзвітності. При 

цьому він вважається не самоціллю, а засобом надання кращої допомоги і 

досягнення цілей сталого розвитку, прискорюючи політику розвитку і 

реформ у країнах-партнерах [64]. 

У 2015 р. до загальносвітового досвіду практики бюджету участі за 

підтримки Фундації українсько-польської співпраці (ПАУСІ) приєдналися 

чотири українських міста – Черкаси, Чернігів, Луцьк і Полтава. 

В усіх містах України з метою визначення основних вимог до 

організації та запровадження громадського бюджету (бюджету участі) як 

інструменту розвитку демократії, зокрема і порядку подання, розгляду, 

відбору та реалізації пропозицій (проєктів), що фінансуються за кошти 

громадського бюджету (бюджету участі) та спрямовані на задоволення 

спільних інтересів членів територіальної громади міста, розробляється та 

затверджується Положення про громадський бюджет (бюджет участі).  

Також кожне місто затверджує міську цільову програму «Про громадський 

бюджет (бюджет участі) міста» на певні роки з метою налагодження 

ефективного системного діалогу органів місцевого самоврядування міста з 

його мешканцями, широке залучення громадськості до питань визначення 

напрямів використання бюджетних коштів для задоволення потреб 

мешканців міста. Затвердження цільової програми дозволяє створити 

інструменти для залучення мешканців міста до бюджетного процесу, сприяє 

запровадженню демократичних процесів обговорення питань загального 

значення та спільного з громадою прийняття рішень, подальшому розвитку 

міста та зміцненню довіри громадян до влади. Кожен мешканець міста має 

можливість в відкритому доступі на офіційних сайтах відповідних рад міст 

ознайомитися з Положенням про громадський бюджет (бюджет участі) та 

цільовою програмою [111]. 



110 
Інститут громадського бюджету вже став досить поширеним в Україні 

– відповідні програми запрацювали в 90 містах та громадах [203]. 

За результатами проведеного аналізу упровадження бюджету участі 

можна стверджувати, що на сьогодні досить активно упроваджено бюджет 

участі в 11 містах України, таких як Київ, Дніпро, Львів, Кривій Ріг, Одеса, 

Запоріжжя, Житомир, Полтава, Суми, Черкаси, Луцьк (табл. 2.2, 2.3). 

 

Таблиця 2.2 

Інформація щодо кількості поданих проєктів бюджету участі 

та затверджених призначень за проєктами бюджету участі в розрізі міст 

№ 
з/
п 

Місто 
К-сть проєктів Бюджет проєкту, млн грн 

2017  2018 2019 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

1 Київ 497 1216 1137 50 000,0  150 000,0 150 
000,0 

2 Кривий Ріг 45 145 146 9 580,4 15 000,0 21 000,0 

3 Одеса 148 141 71 100 
000,0 100 000,0 50 000,0 

4 Львів 259 298 159 20 000,0 20 000,0 21 000,0 
5 Дніпро 294 293 199 16 000,0 16 000,0 16 000,0 
6 Полтава 54 81 115 1 500,0 5 000,0 11 000,0 
7 Черкаси 72 109 14 10 000,0 10 000,0 10 000,0 
8 Запоріжжя 180 73 50 10 000,0 10 000,0 9 998,7 
9 Житомир 11 99 80 9 103,2 12 149,6 15 219,1 
10 Суми 59 66 90 5 000,0 9 000,0 9 000,0 
11 Луцьк 

 
14 10 10 000,0 500,0 2 412,0 

 
Джерело: складене автором за даними [12; 17; 32–34; 54; 132; 202; 221–

224]. 
 

У містах Києві, Кривому Розі, Полтаві та Сумах спостерігається 

неухильне зростання участі громадськості в поданні на розгляд проєктів 

бюджету участі у період з 2017 по 2019 рр., але в інших містах ми бачимо 

зниження активності громадян у подачі проєктів бюджету участі в 2019 р. 

Серед затверджених призначень на проєкти бюджетів участі за 2017–2019 рр. 

перше місце посідає бюджет м. Києва обсягом 150000 тис. грн у 2019 р., 
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друге місце належить м. Одесі – 50000 тис. грн , третє – м. Львову – 

21000 тис. грн.  

У табл. 2.3 показано, що після розгляду конкурсною комісією поданих 

проєктів залишається від 30 до 40 % проєктів-переможців. Позиції лідерів за 

кількістю прийнятих та затверджених на реалізацію проєктів бюджету участі 

займають міста Київ, Дніпро, Львів, Кривий Ріг, Одеса. Проаналізувавши 

затверджені бюджетні призначення за проєктами-переможцями, бачимо, що 

майже всі міста дотримуються затверджених бюджетних призначень 

бюджету участі, але в 2019 р. в Дніпрі та Львові спостерігається збільшення 

бюджетних призначень бюджетів участі.  

Таблиця 2.3 

Інформація щодо кількості проєктів-переможців бюджету участі 

та затверджених призначень за проєктами бюджету участі в розрізі міст 

№ 
з/п Місто К-сть проєктів Бюджет проєкту, тис. грн 

2017 2018 2019 2017 р. 2018 р. 2019 р. 
1 Київ 62 141 341 49 996,0 149 171,2 149 824,1 
2 Кривий Ріг 45 47 49 14 758,1 15 012,2 21 391,4 
3 Одеса 40 22 30 76 064,5 99 884,7 40 146,1 
4 Львів 67 38 54 17 530,0 25 737,2 38 198,6 

5 Дніпро 
 

73 111 
Відсутні 

дані 15 458,6 30 855,5 

6 Полтава 12 12 17 
Відсутні 

дані 
Відсутні 

дані 
Відсутні 

дані 

7 Черкаси 26 11 
 

9 872,5 9 863,7 
Відсутні 

дані 
8 Запоріжжя 21 33 22 4 982,7 9 968,6 9 586,7 
9 Житомир 11 13 19 8 318,9 11 829,1 14 947,4 
10 Суми 0 17 18 0 8 154,3 8 942,9 

11 Луцьк 
 

14 
 

Відсутні 
дані 658,2 

Відсутні 
дані 

 

Джерело: складене автором за даними [12; 17; 32–34; 54; 132; 202; 221–

224]. 

Переглядаючи статистичні дані громадського бюджету на сайтах міст 

та здійснюючи аналіз цих даних, досить зручно користуватися такими 
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версіями сайтів: KYIVSMARTCITY («Громадський бюджет» п.п. 

«статистика» розділу «Аналітика»), офіційний сайт Запорізької міської ради 

«Громадський бюджет», Громадський Проєкт Кривий Ріг: Бюджет участі 

(п.п. «статистика» розділу «Про проєкт») та Громадський Проєкт Дніпро: 

Бюджет участі (п.п. «статистика» розділу «Про проєкт»). 

Досить популярними серед громадськості є проєкти бюджету участі за 

категоріями: благоустрій, освіта, енергозбереження, фізична культура і спорт 

(рис. 2.3). 

 

 
 Рис. 2.3. Кількість проєктів-переможців за найбільш популярними 

категоріями в суспільстві 

Джерело:  побудоване автором за даними [12; 17; 32-34; 54; 132; 202; 

221-224]. 
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У суспільстві досить популярною категорією проєктів-переможців є 

проєкти в галузі освіти майже в усіх розглянутих містах, потім проєкти в 

галузях культури і спорту, благоустрою та енергозбереженні. Громадськість 

м. Кривий Ріг займає досить активну позицію щодо подання проєктів за всіма 

категоріями у 2017–2019 рр., потім ідуть міста Київ та Дніпро. 

Перші кроки щодо реалізації бюджету участі у 2018 р. зробив Харків. 

Певною особливістю бюджету участі в м. Харкові є те, що проєкти можуть 

подавати не тільки індивідуально жителі міста (поширена модель в інших 

містах України), а й громадські організації. Згідно з Положенням про 

громадський бюджет (бюджет участі), 60 % від загального обсягу коштів 

виділяється на проєкти, подані фізичними особами, і 40 % – на ініціативи 

громадських організацій. Загальний обсяг коштів, передбачений для бюджету 

участі на 2018 р., – 50 млн грн [232]. 

Також, якщо найбільш поширеною інтернет-платформою для бюджету 

участі серед українських міст виступає «Громадський проєкт», то в Харкові 

передбачено створення окремого інтернет-порталу «Активний харків’янин», 

на розроблення якого з бюджету міста планувалося ще у 2018 р. направити 

додаткові 0,6 млн грн [232]. 

З 25 квітня по 25 травня 2018 р. на конкурс «Бюджет участі» 

м. Харкова було подано 304 проєкти, із них відібрано 167 проєктів. За 

результатами голосування визначено 80 проєктів-переможців: 57 від 

фізичних осіб та 23 від громадських організацій. Найбільше проєктів-

переможців було серед проєктів, поданих у таких сферах: культура, спорт, 

освіта, а також проєктів, спрямованих на підвищення доступності міської 

інфраструктури для людей з обмеженими можливостями і проведення різних 

культурних заходів. Зокрема, у рамках бюджету участі в м. Харкові 

планують створити Медіацентр комплексної доступності для осіб з важкими 

порушеннями зору, Музей спорту, молодіжну радіостанцію, дитячий 

телепроєкт, Станцію екомоніторингу, Клуб особистостей, безкоштовну 

онлайн-платформу для розвитку професійних компетенцій харків'ян «E-

http://www.city.kharkov.ua/ru/document/pro-zatverdzhennya-miskoi-tsilovoi-programi-gromadskiy-byudzhet-byudzhet-uchasti-mista-kharkova-na-2018-2021-roki-51796.html
http://www.city.kharkov.ua/ru/document/pro-zatverdzhennya-miskoi-tsilovoi-programi-gromadskiy-byudzhet-byudzhet-uchasti-mista-kharkova-na-2018-2021-roki-51796.html
https://gb.kyivcity.gov.ua/about
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bridge», серію муралів, фільми про Харків, мобільний додаток для студентів 

«StudX», а також підвищити рівень доступності в метро для людей з 

інвалідністю та ін. [232]. 

Наразі в містах триває подальша робота щодо втілення в життя 

бюджету участі, що має дискусійний характер. 

Аналізуючи нормативно-правові акти бюджетів участі в містах 

України, можна стверджувати, що кожне місто затверджує міську цільову 

програму «Про громадський бюджет (бюджет участі) міста».  

У бюджетному процесі України для планування та виконання місцевих 

бюджетів застосовується ПЦМ, за допомогою якого можливо досягти 

конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки 

ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного 

процесу. Застосування ПЦМ дає змогу зосередитися на результатах та 

забезпечити оптимальне співвідношення запланованих видатків із 

досягнутими результатами. 

Складниками ПЦМ у бюджетному процесі є бюджетні програми, 

відповідальні виконавці бюджетних програм, паспорти бюджетних програм, 

результативні показники бюджетних програм. 

Спираючись на п.п. 4 п. 1 ст. 2 БКУ, бюджетна програма – це 

сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та 

очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник 

бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій. 

Якщо проаналізувати рішення місцевих органів влади про бюджет на 

відповідний рік щодо виконання бюджету участі, у них наявні бюджетні 

призначення в розрізі багатьох кодів програмної класифікації видатків та 

кредитування (далі – КПКВК) місцевих бюджетів, що не дає змоги більш 

швидко, ефективно та прозоро спостерігати процес виконання бюджету 

участі через наявність великої кількості даних, не пов’язаних із такими 

програмами. На нашу думку, більш зручно було б затвердити один КПКВК 

для виконання бюджету участі, а також одного відповідального виконавця, 
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один паспорт бюджетної програми, що дозволить підвищити рівень 

контролю результатів виконання бюджетних програм; можливість 

оцінювання діяльності учасників бюджетного процесу щодо досягнення 

поставлених цілей; чітке розуміння громадськістю, на що витрачено 

бюджетні кошти; підвищення якості розроблення бюджетної політики, 

ефективності розподілу і використання бюджетних коштів [111]. 

Досить часто під час виконання бюджету участі виникають питання 

щодо правильності застосування кодів економічної класифікації видатків. 

Тому необхідно більш відповідально підходити до затвердження бюджетних 

призначень головним розпорядникам бюджетних коштів. Також слід 

наголосити на тому, що у переможців проєктів бюджету участі досить часто 

немає досвіду в частині застосування бюджетного законодавства на практиці, 

що ускладнює процес реалізації проєкту-переможця. 

Таким чином, сьогодні необхідно підвищувати рівень обізнаності й 

компетентності громадян, які беруть активну участь у процесі формування 

місцевої політики. Украй важливо не тільки популяризувати цільову 

програму громадського бюджету (бюджету участі), але й організовувати 

заходи (курси, тренінги) з питань планування видатків та застосування 

бюджетного законодавства, для того щоб з кожним роком реалізації 

зазначеної програми якість пропонованих ініціатив підвищувалась. 

Важливим етапом щодо ефективності реалізації проєкту-переможця 

бюджету участі є контроль, моніторинг реалізації проєктів та оцінювання 

їхньої ефективності. Необхідно застосовувати «зворотний зв’язок» між 

органами влади, громадськими організаціями та громадянами міста, який 

дозволить скоригувати пріоритети цільової програми, показавши, які проєкти 

дійсно відповідають інтересам громади, а які – фінансувати недоцільно. 

Отже, проаналізувавши казначейське обслуговування місцевих 

бюджетів за видатками, бачимо, що роль казначейства України полягає не у 

виконанні окремих видаткових повноважень, а в комплексному 

обслуговуванні всіх учасників бюджетного процесу. 
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2.2. Ресурсне забезпечення реалізації державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів 

 

Ефективність та результативність реалізації державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів залежить від багатьох 

чинників, але основним із них є ресурсне забезпечення. У сучасних умовах 

реформування суспільства, органів державного управління, переходу на 

новітні інформаційні технології вкрай важливим є безперебійне 

функціонування системи органів Казначейства та управління всіма наявними 

ресурсами: матеріальними, трудовими, фінансовими тощо. Саме тому 

проблема щодо достатнього ресурсного забезпечення в органах Казначейства 

стоїть надзвичайно гостро. 

Ресурсне забезпечення – це сукупність ресурсів, що використовуються 

чи можуть використовуватися організацією для здійснення своєї діяльності 

[40]. Воно є головною передумовою успішного функціонування будь-якої 

установи, організації, підприємства. Зазвичай науковці виокремлюють у 

складі ресурсного забезпечення такі ресурси: матеріальні, трудові, фінансові. 

Зупинімося більш детально на матеріальних і трудових ресурсах, які є 

визначальними в ході реалізації функцій Казначейства. 

Для здійснення ефективної роботи органи Казначейства повинні мати 

відповідний рівень матеріально-технічного забезпечення, а саме необхідну 

кількість обладнання, приладдя, видаткових матеріалів, матеріальних 

цінностей, та мати належні санітарно-побутові умови, а працівників повинно 

бути забезпечено зручними робочими місцями. Упровадження 

інформаційних технологій у діяльність органів Казначейства потребує 

відповідного забезпечення сучасним комп’ютерним обладнанням, новітніми 

програмними продуктами, належною системою захисту інформації. 

Зміни масштабів матеріально-технічного забезпечення органів 

Казначейства у Харківській області за 2015–2019 рр. в розрізі трьох 

важливих складників, а саме придбання предметів, матеріалів, обладнання та 
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інвентарю; оплата послуг (крім комунальних); придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування, наведено на рис. 2.4 та в додатку З.  

За першим складником (придбання предметів, матеріалів, обладнання 

та інвентарю) спостерігаємо нерівномірне здійснення видатків за роками, але 

в цілому є дуже стійка позитивна динаміка в останні три роки. Якщо за базу 

прийняти 2015 р., то у 2017 р. видатки збільшилися на 77 %, у 2018 р. – на 

18 %, а у 2019 р. збільшення становило майже у чотири рази.  

У 2019 р. збільшення видатків відбулося за такими напрямами: 

придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки 

службової кореспонденції (майже у 2 рази), придбання малоцінних 

предметів, зокрема комп’ютерної техніки та оргтехніки (у 81 раз більше).  

 

 
 Рис. 2.4. Інформація щодо ресурсного забезпечення органів 

Казначейства Харківської області у 2015–2019 рр., тис. грн 

Джерело: складене автором за даними [127]. 

 

Разом із тим така позитивна динаміка видатків не супроводжувалася 

адекватними темпами збільшення витрат на придбання програмного 

забезпечення в частині текстового редактора Microsoft Word та програми для 

роботи з електронними таблицями Microsoft Excel. В умовах стрімкого 

розвитку інформаційного суспільства не завжди безкоштовні версії 
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програмних продуктів, наприклад LiberOffice, якими користуються в органах 

Казначейства, забезпечують належним чином роботу з масивами даних та в 

певних випадках ускладнюють здійснення робочого процесу. Зауважимо, що 

збільшення у 5 разів видатків на придбання комплектувальних і дрібних 

деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до 

комп'ютерної техніки та оргтехніки додатково висвітлює проблеми в частині 

оновлення оргтехніки, обладнання, а саме те, що органи Казначейства 

використовують у роботі багато застарілої техніки. З метою запобігання 

пожежам та захисту працівників у 2019 р. придбано матеріалів для 

забезпечення виконання вимог пожежної безпеки (вогнегасники, щити, 

люки) на суму 102 610 грн, що в 47 разів більше, ніж у 2015 р. (2180 грн). 

За другим складником – оплата послуг (крім комунальних) – видатки 

було проваджувано нерівномірно. Наприклад, порівняно з 2015 р. у 2016 р. та 

2018 р. видатки зменшувалися відповідно на 10 % (або на 54098 грн) та 36 % 

(або на 217447 грн), натомість у 2017 р. та 2019 р. видатки збільшувалися у 

майже 2 рази (або на 560 тис. грн) та у 3,5 разу (або на 1 466 тис. грн) 

відповідно. Найбільша частина видатків припадає на оплату послуг з 

поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, 

механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації, 

охорони праці тощо, що склало у 2019 р. 972935 грн, а це більше, ніж у 2015 

р., у 2,5 разу. Застаріле обладнання, техніка та несвоєчасне оновлення їх 

супроводжується збільшенням витрат на ремонтні заходи у випадках виходу 

з ладу обладнання, може призводити до непередбачуваних наслідків у 

процесі здійснення повноважень та функцій органами Казначейства. 

Необхідно відмітити, що у 2015 р. видатків з монтажу та встановлення 

охоронної та пожежної сигналізації не здійснювалося, що свідчить про 

недостатній рівень забезпечення охоронною та протипожежною безпекою 

приміщень органів Казначейства. Але вже у 2019 р. надано фінансування та 

проведено видатки з монтажу і встановлення охоронної та пожежної 

сигналізації у сумі 453,2 тис. грн, а також здійснено видатки на проведення 
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протипожежних заходів (зокрема, оброблення дерев’яних конструкцій 

вогнетривкою речовиною) у сумі 266,9 тис. грн, що на 166 % більше, ніж в 

2015 р.  

Щодо третього складника – видатків на придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування, – то у 2015–2017 рр. цих видатків 

не було здійснено. Лише у 2018 р. органи Казначейства отримали 834874 грн, 

з яких 489300 грн призначалося на придбання комп’ютерної техніки 

(комп'ютери), 294699 грн – офісної техніки (багатофункціональні пристрої), 

37500 грн – техніки зв’язку (комутатори), 13 375 грн – на придбання 

обладнання для забезпечення функціонування будівель (лічильники обліку 

теплової енергії, води, газу). Щоправда, у 2019 р. було отримано коштів на 

придбання комп’ютерної техніки (комп'ютери) на суму 332196 грн, що в 

цілому на 157104 грн менше, ніж у 2018 р., та склало 67,9 % від 

попереднього року. 

В умовах зміни кліматичних умов, що зачіпають і територію України, 

не буде зайвим звернути увагу і на створення належних санітарно-побутових 

умов на робочих місцях працівників органів Казначейства, а саме 

забезпечення системами кондиціювання або кондиціонерами, системами 

зволоження повітря, вентиляторами. За 25 років існування Казначейства 

практично не проводилося фінансування цих статей видатків. 

Видатки на проведення поточного ремонту будівель, приміщень було 

профінансовано тільки у 2015 р. на суму 54876 грн та у 2017 р. на суму 

158000 грн, що додатково засвідчує недостатній рівень матеріально-

технічного забезпечення.  

Після проведеного дослідження за трьома складниками матеріально-

технічного забезпечення в органах Казначейства у Харківській області можна 

виділити такі проблемні питання: 

− застаріле обладнання, оргтехніка та несвоєчасне фінансування на 

їхнє оновлення; 

− витрата зайвих фінансових коштів на підтримку працездатності 
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застарілого обладнання та оргтехніки в умовах обмеженості ресурсів; 

− недостатність фінансування для придбання програмного 

забезпечення, зокрема текстового редактора Microsoft Word та програми для 

роботи з електронними таблицями Microsoft Excel; 

− недостатнє фінансування на підтримку в належному стані 

будівель та приміщень органів Казначейства; 

− відсутність фінансування для забезпечення санітарно-побутових 

умов (забезпеченість системами кондиціювання, кондиціонерами, системами 

зволоження повітря, вентиляторами). 

Але останніми роками є і певні здобутки в частині покращання 

матеріально-технічного забезпечення, тобто збільшення фінансування та 

проведення видатків із придбання: 

− канцелярського обладнання, конвертів, марок; 

− комп’ютерної техніки та оргтехніки; 

− матеріалів для забезпечення виконання вимог пожежної безпеки 

(вогнегасники, щити, люки); 

− комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, 

витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки; 

− монтажу і встановлення охоронної та пожежної сигналізації. 

Пропозиції щодо заходів поліпшення ресурсного забезпечення органів 

Казначейства буде розглянуто в підрозділі 3.2 цієї роботи. 

Ще одним важливим складником ресурсного забезпечення є трудові 

ресурси (персонал), що являють собою сукупність осіб, які працюють на 

певному підприємстві та вкладають свою працю, фізичні та розумові 

здібності, знання та навички у проведення господарсько-фінансової 

діяльності підприємства, реалізацію його статутних завдань [52]. 

Трудові ресурси, як правило, характеризують працівників 

підприємства, установи, організації як один з елементів ресурсного 

забезпечення. 

Підвищення ефективності функціонування підприємства, установи, 
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організації напряму залежить від колективу. Формування колективу включає 

такі напрями:  

− здійснення добору кадрів та їхнього руху; 

− проведення безперервного навчання кадрів; 

− забезпечення стабільності складу працівників; 

− удосконалення матеріального та морального оцінювання праці 

співробітників. 

Зазначимо, що в останні роки досить гостро стоїть проблема плинності 

кадрів в органах Казначейства. Одним із ключових чинників активізації 

зазначеного процесу виступає мотивація персоналу, а саме невідповідність 

між інтенсивністю, змістовністю трудового процесу і рівнем винагороди за 

працю. Ефективність функціонування Казначейства залежить від 

професійного, якісного складу персоналу, зокрема управлінців, що актуалізує 

проблему запровадження нових підходів у розробленні механізмів мотивації 

персоналу служби. 

Сутність процесу мотивації персоналу, а також базові методи та моделі 

мотивування розроблено та всебічно висвітлено у працях економістів-

класиків – А. Сміта [ 252], А. Маслоу [255], Ф. Герцберга [ 25], А. Афоніна 

[6], Д. Мак-Грегора  [ 256], А. Врума [259] та ін. Сучасні тенденції розвитку 

систем мотивації персоналу розкрито в працях вітчизняних науковців – 

Т. Водолажської [81], С. Гайдученко [23], О. Жадана [55], О. Криворучко 

[81], Б. Пушкар [208], З. Пушкар [208], С. Сирцевої [218] та ін. Значний 

внесок у дослідження проблем кадрового потенціалу державних службовців 

здійснили вчені: Т. Базаров [7], М. Віноградський [20], Б.  Генкін [24], 

А. Кібанов [78], О. Крушельницька [85], В. Щегорцова [245] та ін. Системний 

аналіз наукових праць із питання кадрового забезпечення державної служби 

дає підстави стверджувати, що цієї теми не розкрито остаточно. Високий 

показник плинності кадрів може свідчити про таке: недосконалість 

мотиваційного механізму службовців; здійснення морального тиску на 

підлеглих; пікові навантаження працівників казначейської системи та 
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нерівномірність розподілу навантеження. 

В умовах постійного реформування та удосконалення органів 

державної служби необхідно організувати працю персоналу таким чином, 

щоб віддача була максимальною. Кожен працівник повинен бути 

зацікавлений у підвищенні кінцевих результатів діяльності. 

У науковій літературі існує безліч визначень мотивації. Наприклад, 

С. Гайдученко вважає, що мотивація в загальному розумінні – це сукупність 

рушійних сил, що спонукають людину до виконання певних дій; залежно від 

поведінки людини – це процес свідомого вибору нею того або іншого типу 

дій, зумовлених комплексним впливом зовнішніх і внутрішніх чинників 

(відповідно, стимулів і мотивів); в управлінні – це функція керівництва, що 

полягає у формуванні у працівників стимулів до праці (спонукати їх 

працювати з повною віддачею), а також у довгостроковому впливі на 

працівника з метою зміни за заданими параметрами структури його 

ціннісних орієнтацій та інтересів, формування відповідного мотиваційного 

ядра і розвитку на цій основі трудового потенціалу [23, с. 5].  

О. Криворучко, Т. Водолажська зазначають три основних підходи до 

розуміння терміна «мотивація персоналу»: Перший підхід – із позиції 

працівника. Мотивація – це сукупність рушійних сил, що спонукають 

людину до певної поведінки і спрямовують її дії. Таке розуміння мотивації 

доцільно використовувати в соціології і психології персоналу, оскільки 

акцент робиться на необхідності вивчення мотивів (рушійних сил). Другий 

підхід – із позиції менеджменту персоналу (управління персоналом). 

Мотивація – це створення працівникові стимулів, спрямованих на досягнення 

певних цілей підприємства. Недоліком такого визначення є ототожнення 

процесу мотивації з процесом стимулювання персоналу. Третій підхід – із 

позиції розроблення управлінських впливів (розгляд мотивації як функції 

управління). Мотивація – це процес, що здійснюється менеджером та полягає 

у визначенні мотивів і розробленні стимулів, спрямованих на досягнення 

індивідуальних цілей працівника і цілей підприємства [81, с. 171]. 
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На думку З. Пушкар та Б. Пушкар, під мотивацією розуміють 

внутрішні сили людини та сили поза людиною, що збуджують у ній 

ентузіазм і завзятість у виконанні визначених дій. Мотивація працівників 

впливає на їхню продуктивність і спрямованість на досягнення 

організаційних цілей. Мотивація = Поводження + Винагорода + Зворотний 

зв’язок [208, с. 111]. 

Наведені визначення поняття «мотивація» досить близькі за змістовним 

наповненням та доповнюють одне одного. Узагальнюючи підходи, можна 

визначити, що мотивація – це процес спонукання людини до виконання 

певних дій з метою досягнення певних цілей підприємства, установи, 

організації. 

Існує три види мотивації трудової діяльності: матеріальна, моральна, 

адміністративна. 

Матеріальна мотивація реалізується через систему оплати праці, 

участі працівників у прибутках. Крім матеріального стимулювання, цей вид 

мотивації передбачає і застосування матеріальних санкцій (у разі зниження 

якості продукції, допущення браку). 

Моральна мотивація передбачає використання системи оцінювання 

заслуг, ділових якостей працівників, виховання у них почуття гордості за 

свою установу, організацію, відданості їй, відчуття необхідності, потрібності 

їх на підприємстві. 

Адміністративна мотивація основується на дисципліні праці, 

відповідальності працівника, використанні різних форм дисциплінарного 

покарання (зауваження, догана, звільнення з роботи) і дисциплінарного 

заохочення [51]. 

У різні періоди незалежної України було прийнято три закони України 

«Про державну службу», а саме: Закон України «Про державну службу» від 

16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ, Закон України «Про державну службу» від 

17 листопада 2011 р. № 4050-VI та Закон України «Про державну службу» 

від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII [153; 154; 155]. 
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Закон України «Про державну службу» № 889-VIII (далі – Закон 

№ 889) набрав чинності 10 грудня 2015 р. [153]. Його положення, по суті, 

здійснили найбільший вплив на зміни мотиваційного механізму праці 

державних службовців, проте в частині застосування системи заохочення  

законодавчо знайшли закріплення лише окремі положення. 

У ст. 50 Закону № 889 зазначено: «Держава забезпечує достатній рівень 

оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових 

обов’язків, заохочує їх до результативної, ефективної, доброчесної та 

ініціативної роботи» [153]. 

Заробітна плата державного службовця складається з посадового 

окладу, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг державного службовця, 

виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків 

тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 % посадового 

окладу тимчасово відсутнього державного службовця, виплати за додаткове 

навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою 

державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за 

відповідною посадою, премії (у разі встановлення). 

За результатами роботи та щорічного оцінювання діяльності 

державним службовцям можуть встановлюватися премії. До премій 

державного службовця належать: премія за результатами щорічного 

оцінювання службової діяльності; місячна або квартальна премія відповідно 

до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи 

державного органу. При цьому загальний розмір премій, які може отримати 

державний службовець протягом року, не може перевищувати 30 % фонду 

його посадового окладу за рік [212]. 

Чинна система оплати праці державних службовців характерна для 

систем кар'єрного типу з середнім коефіцієнтом компресії. В Україні 

коефіцієнт компресії заробітних плат від спеціаліста районного рівня до 

керівника державної установи центрального рівня становить 1 : 7,0, а в межах 

однієї юрисдикції від спеціаліста районного, обласного/міського чи 
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центрального рівня – відповідно 1 : 5, 1 : 4,3 та 1 : 3,3. Механізм надбавок за 

вислугу років є фактично системою автоматичного підвищення заробітної 

плати з кожним роком роботи на державній службі (3 % на рік до 50 % 

максимально), який не залежить від результатів роботи та щорічного 

перегляду посадових окладів [212]. 

У середньому посадовий оклад та надбавки за вислугу та ранг станом 

на 1 січня 2019 р. складали 30–40 % від загальної грошової винагороди 

державного службовця, а додаткові стимуляційні надбавки та премії 

становили переважну частку грошової винагороди (60–70 %). При цьому 

індивідуальні заробітні плати за своєю структурою відрізнялися в досить 

широких межах, що спричиняло більшу диференціацію заробітних плат у 

секторі державного управління, ніж встановлена законом диференціація 

посадових окладів.  

Законом № 889 встановлені обмеження на максимальний сукупний 

розмір щомісячних/щоквартальних премій на рівні 30 % від фонду 

посадового окладу працівника за рік, ця норма вступила в дію з січня 2019 р. 

(рис. 2.5) [212].  

 

 
Рис. 2.5. Зміни в структурі грошової винагороди державних службовців 

за 2016–2019 рр., у % до загальної виплати [212] 
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Упроваджена Законом № 889 система формування оплати праці є 

досить гнучкою завдяки багатоскладовості та децентралізованому механізму 

призначення стимуляційних виплат. Наразі максимальний розмір 

індивідуальних щорічних премій не обмежується, основним обмежувальним 

чинником є загальний фонд оплати праці організації. Це в принципі дозволяє 

керівникам структурних підрозділів, які з-поміж іншого займаються 

кадровим управлінням, фінансово стимулювати найбільш ефективних 

працівників або «новоприбульців» не з системи державної служби, у яких 

вислуга мінімальна або відсутня. Утім недосконала та слабко інтегрована 

система кадрового обліку та моніторингу індивідуальних грошових 

винагород не дозволяє відслідковувати, яким чином розподіляються премії та 

інші стимуляційні виплати, а також їхню залежність від результатів 

діяльності [212]. 

В умовах обмежених бюджетних ресурсів і за чинної системи 

бюджетування видатків на оплату праці за штатним розписом (коли фонд 

оплати праці формується, виходячи з обов'язкових виплат та з мінімальним 

преміальним фондом) керівники структурних підрозділів мають стимули 

тримати певну кількість вакантних посад, для того щоб збільшити обсяг 

ресурсів (або так званий фонд економії оплати праці) для стимуляційних 

виплат своїм підлеглим.  

Система оплати праці працівників сектору державного управління в 

Україні є досить жорсткою в аспекті гарантованих компонентів оплати праці 

і слугує важливим чинником утримання кар'єрних службовців у системі 

державної служби. Утім широкий набір додаткових стимуляційних виплат та 

премій, а також децентралізований механізм їхнього призначення загалом 

залишає простір для вибіркового стимулювання кваліфікованого та 

ефективного персоналу керівництвом шляхом преміювання, проте обсяги 

таких стимуляційних виплат залежать від розмірів фонду оплати праці 

конкретної установи і впливовості керівника в межах організації. Умови 



127 
оплати праці в Україні є подібними до систем оплати, прийнятих в інших 

країнах з кар'єрною моделлю державної служби [212]. Це передусім Франція, 

Німеччина, Данія та Іспанія. 

Спостерігаються непрямі ознаки того, що в межах сектору державного 

управління України існують великі диспропорції в індивідуальних розмірах 

оплати праці, які залежать більшою мірою не від результатів діяльності 

працівників, а від загального фонду оплати праці відомства (зокрема, 

наявності «економії фонду оплати праці»). Це є загалом демотиваційним 

чинником для працівників і порушує загальний принцип справедливості 

оплати праці, на якому базуються системи оплати праці в європейських 

країнах [109]. 

Найчастіше види заохочень державних службовців так поділяють за 

змістом: моральні (оголошення подяки, нагородження грамотою, почесною 

грамотою тощо); матеріальні (іменна вогнепальна зброя, медаль, цінний 

подарунок) та змішані морально-матеріальні (нагородження нагрудним 

знаком із виплатою грошової нагороди, дострокове присвоєння чергового 

рангу із певними виплатами) [56]. 

Згідно зі ст. 53 Закону № 889, за бездоганну та ефективну державну 

службу, за особливі заслуги до державних службовців застосовують такі 

види заохочень, як оголошення подяки; нагородження грамотою, почесною 

грамотою, іншими відомчими відзнаками державного органу; дострокове 

присвоєння рангу в порядку, визначеному цим Законом; представлення до 

нагородження урядовими відзнаками та відзначення урядовою нагородою 

(вітальний лист, подяка, почесна грамота); представлення до відзначення 

державними нагородами [153]. 

Окрім грошової компенсації та статусних заохочень за бездоганну 

роботу (подяки, грамоти, почесні нагороди і звання), мотиваційну роль до 

працевлаштування на державну службу відіграють інші чинники, а саме:  

1) кращі гарантії зайнятості (нижчий ризик безробіття порівняно з 

приватним сектором); 
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2) тривалість оплачуваної відпустки (30 днів для державного 

службовця проти 24 днів за загальним трудовим законодавством, можливості 

для додаткової відпустки, зокрема і на навчання); 

3) можливість підвищення кваліфікації (навчання, тренінги); 

4) дотримання вимог трудового законодавства у випадку тимчасової 

непрацездатності (зокрема, для жінок важливим чинником є збереження 

гарантій зайнятості на час перерви в роботі у зв'язку з вагітністю та 

пологами) [218]. 

Розгляньмо найбільш вагомий матеріальний складник, а саме – 

заробітну плату працівників у системі мотивації персоналу УДКСУ в 

м. Харкові Харківської області (табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.4 

Динаміка чисельності працівників та обсягів фонду оплати праці 

(без нарахування ЄСВ) УДКСУ у м. Харкові за 2014–2020 рр. 

Роки 
Штатна 

чисельність, 
осіб 

Фактична 
чисельність, 

осіб 

Фонд оплати 
праці, 

тис. грн 

Середньомісячна 
заробітна плата , 

грн 
2014 29,5 22,5 892,632 3306,04 
2015 29,5 21,5 1013,344 3927,69 
2016 29,5 19,5 1211,922 5179,15 
2017 29,5 22,5 2336,733 8654,57 
2018 27,5 22,5 2783,291 10308,49 
2019 27,5 18,0 2727,394 12626,82 
2020 30,5 19,0 3201,704 14042,56 

 

Джерело: складене автором за даними [21]. 

 

За період 2014–2018 рр. величина фонду оплати праці УДКСУ у 

м. Харкові збільшилася у 3,12 разу на тлі практично сталої чисельності 

персоналу управління. Логічним є збільшення рівня середньомісячної 

заробітної плати – до 10308,49 грн у 2018 р., що навіть перевищив середній 

рівень заробітної плати в національній економіці (8865 грн) [109]. Тенденція 
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збільшення величини фонду оплати праці, як і середньомісячної заробітної 

плати, продовжилася й у 2019–2020 рр. Щоправда, погіршилася ситуація з 

плинністю кадрів (рис. 2.6).  

 

 
 

Рис. 2.6 – Динаміка чисельного складу УДКСУ у м. Харкові, осіб 

Джерело: складене автором за даними [21].  

 

Це відбулося тому, що за рахунок збільшення розриву між фактичною 

чисельністю працівників і штатною утворюється економія фонду оплати 

праці. Ця економія виступає джерелом перерозподілу фонду оплати праці та 

в результаті веде до ще більшого зростання середнього розміру заробітної 

плати. Наприклад, коли б у 2020 р. фактична чисельність працівників 

відповідала штатній, то величина середньомісячної заробітної плати 

становила б 8747,82 грн, а фактично вона досягла рівня 14042,56 грн, що на 

60,5 % більше.  

У межах дослідження було з’ясовано істотну відмінність у темпах 

зростання рівнів заробітної плати між керівниками та спеціалістами 

управління (рис. 2.7).  
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Рис. 2.7 – Динаміка середньомісячної заробітної плати персоналу 

УДКСУ у  м. Харкові за 2014–2020 рр.  

Джерело: складене автором за даними [21]. 

 

Зокрема, середня заробітна плата спеціаліста за період 2014–2020 рр. 

збільшилась у 4,02 разу. Але зауважимо, що темпи зростання в періоді 

істотно відрізнялися: якщо у перші чотири роки рівень оплати праці 

подвоївся, то наступне подвоєння відбулося вже протягом двох останніх 

років досліджуваного періоду. Тривала невідповідність рівня оплати праці до 

реальної вартості життя населення призводила до відтоку трудових ресурсів і 

підвищення плинності кадрів. Певний період характеризувався як «кадровий 

голод».  

Заробітна плата керівника управління зросла у 4,71 разу. Необхідно 

зазначити, що певну різницю між заробітною платою керівника та 

спеціаліста викликано у зв’язку з великою надбавкою за вислугу років, 

відповідного рангу обійманої посади, а також надбавки за інтенсивність 

праці.  

Згідно з п. 8 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний 
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бюджет України на 2019 рік», у 2019 р. для визначення посадових окладів, 

заробітної плати, грошового забезпечення працівників державних органів як 

розрахункову величину застосовується прожитковий мінімум для 

працездатних осіб, встановлений на 1 січня 2018 р. [152]. Майже з 

двомісячним запізненням 16 лютого 2019 р. набрала чинності Постанова 

КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України 

щодо впорядкування структури заробітної плати працівників державних 

органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2019 році» від 

6 лютого 2019 р. № 102 [149], завдяки якій збільшено посадові оклади для 

працівників державних органів, і застосовується вона з 1 січня 2019 р. 

На сьогодні в органах Казначейства існує критична ситуація щодо 

оплати праці працівників; у зв’язку з підвищенням посадових окладів та 

затвердженням бюджетних асигнувань з фонду оплати праці на рівні 

минулого року значно скоротилися стимуляційні виплати та надбавки за 

інтенсивність. Також в окремих колективах існує ситуація, коли не завжди 

вистачає коштів на виплату обов’язкових складників заробітної плати. Це 

пояснюється великою вислугою років на державній службі, яка є впливовим 

чинником формування фонду оплати праці, та незначною кількістю вакансій. 

В органах Казначейства застосовуються різні методи розподілу фонду 

оплати праці, а саме: метод розподілу за встановленими окладами, 

надбавками за ранг та вислугу років державних службовців з однаковим 

відсотком стимуляційних виплат та метод розподілу за середньомісячною 

заробітною платою на одну штатну одиницю.  

Відсутність єдиної методики розподілу фонду оплати праці призводить 

до неточності у плануванні фонду оплати праці. Тому вважємо за необхідне 

застосовувати перший метод, який дозволяє найбільш конкретно 

розраховувати фонд оплати праці [109]. 

Аналіз затверджених бюджетних асигнувань у 2019 р. на фонд оплати 

праці в УДКСУ у м. Харкові показав, що за наявності вакансій існує стала 

економія фонду оплати праці, у зв’язку з чим виникає можливість 
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забезпечити виплату обов’язкових складників заробітної плати та отримувати 

більше стимуляційних виплат, але в цьому є й інший бік, не дуже 

привабливий, що тягне за собою збільшення навантаження на кожного 

працівника органу Казначейства. Коли ж заповнити всі вакансії, що існують 

в УДКСУ у м. Харкові, то в разі, якщо прийде молодий фахівець, у якого 

відсутня надбавка за вислугу років, одразу зменшаться нарахування 

працівникам стимуляційних виплат, а наслідок цього – відтік працівників. 

Здійснюючи аналіз окремих положень Закону № 889 [153] в частині 

вступу на державну службу, заохочення, просування службовця по державній 

службі, призначення пенсії державного службовця, необхідно зосередити 

увагу на тому, що більшість цих положень демотивує громадян України 

вступати на державну службу, особливо якщо це стосується вакантних посад 

державних службовців, за якими юрисдикція державних органів 

розповсюджується на територію одного або декількох районів, міст 

обласного значення. 

Згідно із Законом № 889 [153], щоб вступити на державну службу, 

необхідно: 

− пройти атестацію щодо вільного володіння українською мовою 

(скласти іспит) або отримати підтвердження, що особа вільно володіє 

українською мовою (за наявності документа з оцінкою «5» за складання 

випускного іспиту з української мови та/або української мови та літератури 

або з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 

«10» видача посвідчення здійснюється на безоплатній основі, але вартість 

виготовлення необхідно все ж таки відшкодувати навчальному закладу – 

вартість від 50 до 200 грн). При цьому вартість атестації щодо вільного 

володіння українською мовою коливається в межах від 400 до 1400 грн; 

− пройти конкурс на обійняття вакантної посади державної служби 

у вигляді тесту з 40 питань (пройти комп’ютерне тестування, співбесіду або 

розв'язати ситуаційні завдання – група посад «Б» або «А»). Для проходження 

комп’ютерного тестування необхідне досконале знати зміст законодавчих 
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актів, перелік яких наведено на офіційному сайті Національного агентства 

України з питань державної служби (далі – НАДС) [129]. Також на сайті 

НАДС наведено перелік тестових питань на знання законодавства з 

варіантами відповідей, який налічує 708 питань; 

− заповнити декларацію особи, уповноваженої на виконання 

функцій у державних органах влади або органах місцевого самоврядування, 

за минулий рік та пройти спеціальну перевірку відповідно до Закону України 

від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII«Про запобігання корупції» [159] та за 

результатами перевірки відповідно до Закону України від 16 вересня 2014 р. 

№ 1682-VII «Про очищення влади» [186]. 

Зрештою, якщо все складеться добре, громадянин отримує посаду 

спеціаліста в державному органі. Також, згідно зі ст. 39 Закону № 889, 

державному службовцеві, якого вперше призначають на посаду, присвоюють 

найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад після випробування, 

тобто розмір доплати за ранг державного службовця складатиме 200 грн (9-й 

ранг) згідно з Постановою КМУ від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати 

праці працівників державних органів» [135]. Керуючися ст. 52 Закону № 889, 

державному службовцю може здійснюватися виплата за додаткове 

навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою, яка 

встановлюється керівником служби за поданням безпосереднього керівника 

державним службовцям, між якими здійснено розподіл обов’язків за 

вакантною посадою, пропорційно додатковому навантаженню за рахунок 

економії фонду посадового окладу за відповідною посадою. Протягом року 

виплачуються премії в межах фонду преміювання залежно від особистого 

внеску службовця в загальний результат роботи державного органу. З 1 січня 

2019 р. діє обмеження щодо розміру премії – 30%, і фонд преміювання 

становить 20 % загального фонду посадових окладів за рік. Неважко 

порахувати, що спеціаліст у державному органі отримає заробітну плату на 

рівні мінімальної заробітної плати. 

Наприклад, ст. 34 Закону України «Про державну службу» від 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
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16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ [154], який нині втратив чинність на підставі 

Закону № 889, було передбачено можливість видачі грошової винагороди 

державному службовцеві за сумлінну безперервну працю в державних 

органах, зразкове виконання трудових обов’язків та представлення до 

державних нагород і присвоєння почесних звань «за особливі заслуги». Це 

було заохоченням до більш тривалої роботи державного службовця в 

державному органі. 

Що стосується пенсійного забезпечення державним службовцям, то 

раніше пенсія складала до 90 % від заробітної плати з усіма доплатами, на 

сьогодні розмір її не більш 60 %, що також є демотивацією щодо праці на 

посаді державного службовця. 

Також згідно зі ст. 27 «Просування по службі» та ст. 28 «Кадровий 

резерв державної служби» вищезгаданого Закону від 1993 р. [154], 

державний службовець мав право брати участь у конкурсі на заміщення 

вакантної посади. Переважне право на просування по службі мали державні 

службовці, які досягли найкращих результатів у роботі, виявляли 

ініціативність, постійно підвищували свій професійний рівень та яких було 

зараховано до кадрового резерву. 

Ст. 40 Закону № 889 [153], який є останньою редакцією Закону України 

«Про державну службу», передбачено просування по службі з урахуванням 

професійної компетентності шляхом обійняття вищої посади тільки за 

результатами конкурсу, тобто відсутня норма «Кадровий резерв державної 

служби», що не завжди мотивує державних службовців до виявлення 

бажання подальшого просування по службі. 

В органах Казначейства, як на рівні головних управлінь, так і на рівні 

управлінь (відділень) у районах, районах у містах, містах обласного 

значення, спостерігалася досить стійка тенденція зменшення плинності 

кадрів протягом 2016–2019 рр. (з 18 до 8 %), щоправда у 2020 р. плинність 

кадрів зросла до 10 % (табл. 2.5). 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-12?find=1&text=%EA%E0%E4%F0%EE%E2%E8%E9+%F0%E5%E7%E5%F0%E2#w22


135 
Таблиця 2.5 

Динаміка чисельності та плинності кадрів органів Казначейства за 2016–

2020 рр.  

Період Штатна 
чисельність, 

осіб 

Фактична 
чисельність, осіб 

Коефіцієнт 
плинності кадрів, 

% 
Казначейство  

Станом на 
01.01.2016 

13307 11925 18 

01.01.2017 13307 11644 14 
01.01.2018 13307 11788 9 
01.01.2019 13307 11462 8 
01.01.2020 13307 11389 10 

Апарат Казначейства 
Станом на 
01.01.2016 

298 266 19 

01.01.2017 323 267 15 
01.01.2018 324 268 12 
01.01.2019 355 290 13 
01.01.2020 355 309 12 
Головні управління Казначейства в областях та м. Києві 

Станом на 
01.01.2016 

3445 2851 17 

01.01.2017 3420 2939 13 
01.01.2018 3422 2983 9 
01.01.2019 3395 2829 8 
01.01.2020 3414 2925 12 

Управління (відділення) Казначейства у районах, районах у містах,  
містах обласного значення 

Станом на 
01.01.2016 

9564 8808 17 

01.01.2017 9564 8438 13 
01.01.2018 9561 8537 9 
01.01.2019 9557 8343 8 
01.01.2020 9539 8155 12 

 

Джерело: складене автором за даними [204–207]. 

 

Сьогодення вимагає вдосконалення мотиваційного механізму в роботі 

кадрових служб органів Казначейства з метою збереження висококва-
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ліфікованих працівників. За умов обмежених можливостей матеріального 

мотивування необхідно активніше застосовувати методи та інструменти 

моральної мотивації, зокрема шляхом оголошення подяки, нагородження 

грамотою, почесною грамотою, цінними подарунками тощо. Необхідно 

вибудовувати роботу так, щоб кожен працівник відчував свою необхідність у 

кожному управлінні (відділенні). 

З огляду на все більшу значущість трудових ресурсів, інтелектуального 

капіталу в забезпеченні результативної діяльності організацій важливим 

складником виступає добір та наймання персоналу. Саме з процедури добору 

і починається процес управління трудовими ресурсами в будь-якій 

організації. Уміння правильно дібрати співробітників є основою для розвитку 

їхніх здібностей, що в майбутньому принесе користь як самому працівникові, 

так і всій організації. Сьогодні розроблено багато надійних і ефективних 

систем добору кадрів, однак, як показує практика, далеко не всі організації 

переглянули своє ставлення до процедури відбору кандидатів із числа всіх 

претендентів.  

У процесі прийняття та зарахування на державну службу, зокрема до 

органів Казначейства, а саме в частині проходження конкурсу на обійняття 

вакантної посади державної служби, виявлено наступне. Згідно з 

процедурою, претендент має пройти комп’ютерне тестування з 40 питань на 

знання низки законодавчих актів, перелік яких наведено на офіційному сайті 

НАДС. Зазначене коло питань має переважно загальний характер і не 

зорієнтований на виявлення професійних компетенцій, необхідних для 

якісного виконання обов’язків за певним видом діяльності кожного окремого 

органу державної служби. Тому вважаємо за доцільне розробляти і 

застосовувати спеціалізовані тести у процесі добору кадрів для кожного 

окремого органу державної служби. 

Необхідно відмітити, що пропозиції стосовно скасування отримання 

посвідчень атестації (сертифікатів) щодо вільного володіння державною 

мовою знайшли відображення у змінах до Закону № 889 [153], а саме: п. 5 
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частини 1 ст. 25 передбачено, що переможець конкурсу має надати копії 

документів про підтвердження рівня вільного володіння державною мовою. 

Керуючися роз’ясненнями НАДС, такими документами можуть бути або 

документ державного зразка про середню/вищу освіту, у якому зазначено про 

вивчення предмета/дисципліни, що підтверджує знання української мови, або 

посвідчення щодо вільного володіння державною мовою, отримані до 25 

жовтня 2019 р. [214]. 

Ефективність діяльності органів Казначейства залежить від 

професійного, якісного складу персоналу, зокрема управлінців. В останні 

роки всі державні службовці, зокрема працівники Казначейства, можуть 

реалізувати своє право на професійне навчання відповідно до Положення про 

систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих 

державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових 

осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого 

Постановою КМУ від 6 лютого 2019 р. № 106 [175]. Існують певні форми 

професійного навчання: підготовка (успішне виконання учасниками 

професійного навчання відповідної освітньо-професійної програми, що є 

підставою для присудження ступеня вищої освіти за рівнем магістра за 

спеціальностями, необхідними для професійної діяльності на державній 

службі та службі в органах місцевого самоврядування, зокрема за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування»); підвищення кваліфікації 

(набуття учасниками професійного навчання нових та/або вдосконалення 

раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі 

знань); стажування (набуття учасниками професійного навчання практичного 

досвіду виконання завдань та обов’язків у професійній діяльності або галузі 

знань); самоосвіта (самоорганізоване здобуття учасниками професійного 

навчання певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, 

пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, дозвіллям) 

[174].  
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На нашу думку, для забезпечення гідної праці необхідно підвищувати 

рівень захищеності та гарантій державних службовців, тобто упроваджувати 

мотиваційний пакет соціального захисту для державних службовців у частині 

придбання (надання) житла, компенсації витрат на навчання; часткову оплату 

харчування в закладах харчування; компенсацію транспортних витрат та 

витрат на використання особистого транспорту у зв’язку з виконанням 

службових обов’язків; здешевлення вартості утримання дітей у дошкільних 

закладах, надання пільгових путівок тощо. 

Необхідно ґрунтовно розглянути та вирішити питання належного 

наповнення пакета соціального захисту державних службовців, який у 

подальшому дасть можливість закріпитися людям на робочих місцях, 

послужить мотиваційним складником – не просто залишатися на державній 

службі, а добросовісно служити державі та народу України.  

Зазначимо, що на сьогодні дуже важливо підвищувати престижність 

роботи в органах Казначейства. 

Отже, дотепер лишається несформованим ефективний мотиваційний 

механізм в органах Казначейства, проявом чого є: низькі посадові оклади, 

відсутність належного забезпечення гарантій соціального захисту державних 

службовців, відсутність кадрового резерву для збереження 

висококваліфікованих фахівців у системі з метою забезпечення її належного 

функціонування. Ускладнення конкурсу на обійняття посад за відсутності 

належного матеріального стимулювання, а також неможливість просування 

по службі за відсутності механізму формування кадрового резерву теж не 

сприяють продовженню роботи в державних органах. Крім того, 

преміювання працівників відбувається не пропорційно виконаній роботі, а 

рівномірно, що призводить до того, що у працівника немає потреби 

виконувати додаткові завдання, адже премія не зміниться.  

Маємо підстави висновувати, що система ресурсного забезпечення, 

зокрема матеріально-технічного забезпечення та забезпечення трудовими 

ресурсами, потребує подальшого розвитку та упровадження нових методів та 
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підходів в управлінні з метою належного функціонування всієї системи 

державних органів. 

 

2.3. Виконання контрольних функцій щодо дотримання 

бюджетного законодавства органами Державної казначейської служби 

України 

 

Створення суспільного середовища для стійкого економічного 

зростання на інноваційній основі неможливе без наявності потужної та 

ефективної системи управління державними фінансами. Здійснення дієвого 

контролю за використанням фінансових ресурсів є ключовим чинником 

забезпечення макроекономічної рівноваги в умовах інституційних 

перетворень. Виконання контрольних повноважень щодо цільового 

спрямування бюджетних коштів та зміцнення бюджетної дисципліни 

провадиться органами Казначейства. Задля забезпечення ефективності 

використання бюджетних коштів контрольний орган має користуватися 

адекватними інструментами, засобами, технологіями контролю для 

запобігання порушенням та з метою впливу на учасників бюджетного 

процесу, провадити заходи превентивного характеру для зміцнення 

дисципліни учасників бюджетного процесу. 

Визначення ролі органів Казначейства у процесі здійснення контролю 

за дотриманням бюджетного законодавства, процедурні особливості 

здійснення контрольних повноважень, інституційне та організаційне 

забезпечення процесу управління публічними фінансами розкрито у працях 

вітчизняних науковців: С. Булгакової [10], М. Гончаренко [48], О. Даневича 

[39], В. Дем’янишина [37], А. Дєгтяря [48], Л. Клець [72], К. Опалко [67], 

В. Опаріна [125], П. Петрашко [66], В. Стоян [228], Н. Сушко [230], 

В. Федосова [233], О. Чечуліної [66], С. Юрія [249] та ін. Незважаючи на 

ґрунтовний доробок науковців, питання поліпшення здійснення контролю 

органами Казначейства потребують подальшого дослідження. 
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Зупинімося детальніше в роботі на виявленні видів фінансового 

контролю та виконанні контрольних функцій органами Казначейства, аналізі 

показників попереднього та поточного контролю під час виконання 

державного та місцевих бюджетів, причин порушення бюджетного 

законодавства щодо операцій із бюджетними коштами. Такий підхід в аналізі 

надасть підгрунття для опрацювання заходів, націлених на зменшення 

кількості порушень бюджетного законодавства розпорядниками 

(одержувачами) бюджетних коштів. 

Усі сфери діяльності суспільства, зокрема й фінансовий контроль, тією 

чи іншою мірою охоплено реформуванням економічних відносин в Україні. 

За своєю суттю фінансовий контроль передбачає заходи, що 

здійснюються законодавчими та виконавчими органами влади всіх рівнів, а 

також спеціально створеними установами, з метою забезпечення законності 

та ефективності формування, володіння та використання фінансових 

ресурсів, захисту фінансових інтересів держави, органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів господарювання та громадян [15].  

Цілями фінансового контролю є: 

1) забезпечення збалансованості між потребою у фінансових ресурсах 

і розміром грошових фондів; 

2) сприяння своєчасності та повноті виконання фінансових 

зобов’язань перед державним бюджетом, а також виявлення неналежного 

виконання учасником фінансової діяльності своїх зобов’язань чи фактів 

порушень фінансового законодавства; 

3) встановлення винних і притягнення їх до відповідальності; 

4) виявлення фактів порушень фінансової дисципліни, зокрема 

відновлення порушених правовідносин; 

5) збільшення фінансових ресурсів за рахунок 

внутрішньовиробничих резервів. 

Здійснення фінансового контролю сприяє реалізації ефективної 

бюджетної політики держави, забезпеченню процесу формування й 
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використання фінансових ресурсів у всіх ланках бюджетної системи. 

Зазвичай діяльність органів Казначейства розглядається як суто 

технічна. Наприклад, це управління фінансовими ресурсами держави у 

вигляді ведення бухгалтерського обліку, складання звітності про виконання 

державного та місцевих бюджетів. При цьому одна з головних казначейських 

функцій – контроль бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень і 

здійсненні витрат – залишається поза увагою. Зазначена норма передбачає 

здійснення певних контрольних дій з боку органів Казначейства щодо 

розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів. Цей контроль має 

різноманітні зовнішні прояви і може здійснюватися за різними формами і 

критеріями. 

У процесі розвитку Казначейства в Україні створено досить сучасні 

контрольні механізми, які закладено у програмне забезпечення. 

Здійснення контролю органами Казначейства завжди знаходиться під 

пильною увагою суспільства. Повноваження органів Казначейства щодо 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства регламентуються БКУ 

[14], Положенням про Державну казначейську службу України, 

затвердженим Постановою КМУ від 15 квітня 2015 р. № 215 [172]. 

До повноважень органів Казначейства з контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства належить здійснення контролю: 

1) ведення бухгалтерського обліку надходжень і витрат державного 

та місцевих бюджетів, складення та подання розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів фінансової і бюджетної звітності; 

2) бюджетних повноважень під час зарахування надходжень 

бюджету; 

3) відповідності кошторисів розпорядників бюджетних коштів до 

показників розпису бюджету; 

4) відповідності взятих розпорядниками бюджетних коштів 

бюджетних зобов’язань до відповідних бюджетних асигнувань, паспорту 

бюджетної програми; 
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5) відповідності платежів до взятих бюджетних зобов’язань та 

відповідних бюджетних асигнувань; 

6) дотримання правил за операціями з бюджетними коштами в 

іноземній валюті; 

7) дотримання порядку проведення лотерей із використанням 

електронних систем прийняття сплати за участь у лотереї в режимі реального 

часу; 

8) дотримання розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів, іншими клієнтами вимог законодавства у сфері закупівель у частині 

наявності документів шляхом перегляду їх в електронній системі закупівель 

[134]. 

Окрім цього, органи Казначейства в межах своїх повноважень 

забезпечують організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів 

бюджетних установ та контроль виконання ними своїх повноважень шляхом 

оцінки їх діяльності. 

Метою фінансового контролю органів Казначейства є зменшення 

кількості та обсягів порушень бюджетного законодавства і недопущення 

спрямування бюджетних коштів не за призначенням; взяття бюджетних 

зобов'язань розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів у межах 

виділених бюджетних асигнувань, установлених кошторисами (планами 

використання бюджетних коштів), враховуючи необхідність виконання 

бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами 

Казначейства.  

Органи Казначейства здійснюють контроль за виконанням бюджетів на 

всіх етапах взяття зобов'язань, попередній контроль на етапі реєстрації 

зобов'язань та оплати рахунків розпорядниками й одержувачами бюджетних 

коштів, цільове спрямування бюджетних коштів розпорядниками й 

одержувачами бюджетних коштів. З цією метою органи Казначейства 

перевіряють документи, що підтверджують право і законність проведених 

витрат, подання яких передбачено бюджетним законодавством. У разі 
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виявлення порушень органи Казначейства вживають заходів впливу, 

передбачених ст. 117 БКУ, зокрема складають попередження про неналежне 

виконання бюджетного законодавства. 

Українським законодавством (частина 1 ст. 116 БКУ) визначено 

перелік порушень бюджетного законодавства, який налічує 40 їхніх видів та 

включає в себе можливість встановлення інших випадків порушення 

бюджетного законодавства, крім перелічених. Порушенням бюджетного 

законодавства вважається порушення учасником бюджетного процесу 

встановлених БКУ чи іншим законодавчим актом норм щодо складання, 

розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету та звітування про 

його виконання [14]. 

Відповідно до ст. 117 БКУ за порушення бюджетного законодавства до 

учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися такі інструменти 

впливу: 

− попередження про неналежне виконання бюджетного 

законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного 

законодавства; 

− зупинення операцій з бюджетними коштами; 

− призупинення бюджетних асигнувань; 

− зменшення бюджетних асигнувань; 

− повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету; 

− зупинення дії рішення про місцевий бюджет; 

− безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів; 

− інші заходи впливу, які можуть бути визначені Законом України 

«Про Державний бюджет України» [14]. 

Органи Казначейства в межах повноважень, передбачених ст. 112 та 

118 БКУ за порушення учасниками бюджетного процесу вимог бюджетного 

законодавства, можуть застосовувати заходи впливу, визначені ст. 117 БКУ, а 

саме попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з 

вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства та зупинення 
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операцій з бюджетними коштами. 

У процесі контролю цільового спрямування бюджетних коштів органи 

Казначейства щодо виконання державного та місцевих бюджетів за 

видатками здійснюють кілька видів контролю. 

Попередній контроль здійснюється на етапі реєстрації бюджетних 

зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних 

коштів [139]. На етапі реєстрації бюджетних зобов'язань потрібно виділити 

контроль: 

− бюджетних зобов'язань, за якими застосовується процедура 

закупівлі товарів, робіт і послуг; 

− бюджетних зобов'язань, що виникли на виконання 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) або інших зобов'язань, узятих 

державою в разі вступу до міжнародних організацій або приєднання до 

міжнародних договорів; 

− бюджетних зобов'язань за окремими напрямами видатків 

(наприклад, заробітна плата, нарахування на заробітну плату, стипендії, різні 

види допомоги); 

− довгострокових бюджетних зобов'язань, строк дії яких 

перевищує один бюджетний період (довгострокові договори, більше одного 

року) [179].  

Казначейством 19 липня 2019 р. за № 213 був затверджений наказ «Про 

внесення змін до Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних 

документів для реєстрації бюджетних зобов’язань та проведення платежів» 

[150] з метою уніфікації процедур попереднього та поточного контролю під 

час обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, 

підприємств, установ, організацій та фізичних осіб – підприємців. Цими 

Методичними рекомендаціями визначений перелік підтвердних документів, 

передбачених законодавством залежно від сутності платежу, які надаються 

розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів до органів Казначейства 

на стадіях реєстрації бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових 
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зобов’язань та проведення платежів. При цьому перелік підтвердних 

документів є орієнтовним і може змінюватися залежно від змін у 

законодавстві. У зв’язку з внесенням змін до законодавства органами 

Казначейства здійснюється актуалізація зазначених Методичних 

рекомендацій шляхом надання пропозицій у частині уточнення переліку 

підтвердних документів.  

Проведення попереднього контролю органами Казначейства забезпечує 

запобігання будь-якому розміщенню замовлення, укладенню договору чи 

виконанню інших аналогічних операцій, здійсненому розпорядником або 

одержувачем бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або 

з порушенням норм, установлених БКУ, Законом України «Про Державний 

бюджет України» та рішенням про місцевий бюджет [108]. 

Поточний контроль здійснюється у процесі оплати рахунків 

розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів [139]. 

До заходів поточного контролю відносять контроль відповідності платіжних 

документів (платіжних доручень) щодо наявності відповідного бюджетного 

зобов'язання та бюджетного фінансового зобов'язання в межах залишків 

бюджетних коштів на рахунках розпорядників бюджетних коштів та 

одержувачів бюджетних коштів за відповідними кодами економічної 

класифікації видатків та класифікації кредитування, наявності затвердженого 

в установленому порядку паспорта бюджетної програми (у разі застосування 

ПЦМ у бюджетному процесі); наявності у розпорядників бюджетних коштів 

відповідних бюджетних асигнувань. Платіжні доручення, подані 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, перевіряються 

органами Казначейства щодо наявності всіх необхідних реквізитів, 

відповідності підписів відповідальних посадових осіб і відбитка печатки 

установи до зразків (якщо картка зі зразками підписів та відбитка печатки 

установи містить відбиток печатки).  

Контроль після здійснення видатків і проведення операцій проводиться 

на етапі складання звітності про виконання бюджетів. Цей контроль дозволяє 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0011201-11#_blank
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0011201-11#_blank
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з’ясувати, що всі операції в бухгалтерському обліку розпорядника 

(одержувача) бюджетних коштів відображено правильно, бюджетні 

зобов’язання взято в межах доведених бюджетних асигнувань, дані 

бухгалтерського обліку органу Казначейства відповідають даним обліку 

розпорядника (одержувача) бюджетних коштів. 

До найбільш суттєвих порушень, унаслідок яких було оформлено 

попередження, слід віднести: 

1) відсутність у розпорядника бюджетних коштів бюджетних 

асигнувань, встановлених кошторисом; 

2) відсутність документів, які підтверджують факт узяття 

бюджетного зобов’язання; 

3) відсутність документів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг 

відповідно до законодавства у сфері закупівель; 

4) недотримання розпорядниками бюджетних коштів бюджетних 

повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими 

нормативно-правовими актами; 

5) недотримання вимог щодо оформлення поданих документів; 

6) порушення термінів реєстрації бюджетних зобов’язань, 

встановлених законодавством [108]. 

Упродовж 2010–2019 рр. під час виконання державного та місцевих 

бюджетів за видатками органами Казначейства надано 174027 попереджень 

про неналежне виконання бюджетного законодавства на загальну суму 

63235,4 млн грн (табл. 2.6). 

Відбулося істотне збільшення питомої ваги в загальній кількості 

контрольних заходів саме попереднього контролю з 43,7 % у 2010 р. до 

93,6 % у 2019 р.  

Зокрема, за період 2010–2019 рр. органи Казначейства надали 137613 

попереджень на загальну суму 60421,2 млн грн про неналежне виконання 

бюджетного законодавства за результатами попереднього контролю у 

процесі взяття або реєстрації бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових 
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зобов’язань (рис. 2.8), а також надали 36414 попереджень на загальну суму 

2814,2 млн грн за результатами поточного контролю у процесі прийняття до 

виконання платіжних доручень (рис. 2.9). 

Таблиця 2.6 

Здійснення органами Казначейства контролю під час виконання державного  

та місцевих бюджетів протягом 2010–2019 рр., млн грн 

Роки 

Попередній контроль Поточний контроль Усього 

К-сть 
У % до 
загал. 
к-сті  

Сума К-сть 
У % до 
загал. 
к-сті 

Сума К-сть Сума 

2010 18020 43,7 1466,3 23258 56,3 386,6 41278 1852,9 
2011 12593 78,7 2235,5 3401 21,3 650,3 15994 2885,8 
2012 8530 81,7 1889,8 1909 18,3 95,4 10439 1985,2 
2013 11865 88,0 3275,5 1612 12,0 35,5 13477 3311 
2014 10527 89,8 2285,2 1191 10,2 111,4 11718 2396,6 
2015 10270 93,3 3545,3 742 6,7 134,2 11012 3679,5 
2016 11553 93,4 4943,6 822 6,6 170,9 12375 5114,5 
2017 15035 96,2 8457,6 602 3,8 245,5 15637 8703,1 
2018 16106 92,6 13108,3 1289 7,4 497,8 17395 13606,1 
2019 23114 93,6 19214,1 1588 6,4 486,6 24702 19700,7 

Разом 137613 79,1 60421,2 36414 20,9 2814,2 174027 63235,4 
 

Джерело: складене автором за даними [61]. 

 

Аналіз показників попереджень засвідчує, що найбільшу питому вагу в 

загальному обсязі наданих попереджень складають попередження за 

результатами попереднього контролю. Зокрема, у загальній сукупності 

середнє значення питомої ваги кількості попереджених порушень протягом 

десяти років становить 79,1 %, питома вага суми попереджених порушень – 

95,5 %. 

Питома вага кількості порушень бюджетного законодавства, що 

попереджені органами Казначейства, за результатами заходів попереднього 

контролю протягом десяти років має тенденцію до збільшення, а поточного 

контролю – до зменшення. 
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Рис. 2.8. Здійснення органами Казначейства попереднього контролю 

під час виконання державного та місцевих бюджетів протягом 2010–2019 рр., 

млн грн [61] 

 

 
 

Рис. 2.9. Здійснення органами Казначейства поточного контролю під 

час виконання державного та місцевих бюджетів протягом 2010–2019 рр., 

млн грн [61] 
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Таким чином, більшу частину допущених розпорядниками 

(одержувачами) бюджетних коштів порушень було попереджено завдяки 

попередньому контролю на етапі реєстрації бюджетних зобов’язань, 

бюджетних фінансових зобов’язань. Тому під час здійснення поточного 

контролю на етапі оплати платіжних доручень зменшено ризик зловживань із 

боку розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. 

Одним із найбільш дієвих інструментів впливу за порушення 

бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу є зупинення 

операцій з бюджетними коштами. Механізм застосування цього інструменту 

регулюється ст. 120 БКУ та Постановою КМУ від 19 січня 2011 р. № 21 «Про 

затвердження Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами» [176]. 

Зупинення операцій із бюджетними коштами полягає у припиненні 

будь-яких операцій щодо здійснення платежів із рахунків (одержувачів) 

бюджетних коштів. У разі виявлення порушення бюджетного законодавства 

складається протокол, але якщо факт порушення вимог бюджетного 

законодавства зафіксовано в акті ревізії контрольного органу, то протокол 

про порушення вимог бюджетного законодавства не складається.  

На підставі зазначеного протоколу або акта ревізії уповноважений 

орган протягом трьох робочих днів із дня його надходження приймає 

розпорядження про зупинення операцій із бюджетними коштами [176]. 

Зупиненню підлягають будь-які операції з бюджетними коштами на 

рахунках розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за бюджетною 

програмою (кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів), за якою виявлено порушення вимог бюджетного 

законодавства, за винятком:  

− сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) і єдиного внеску 

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; 

− виконання рішень органів, яким відповідно до закону надано 

право стягнення коштів; 

− здійснення захищених видатків. 
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Зупинення операцій із бюджетними коштами можливе на строк до 30 

днів у межах поточного бюджетного періоду, якщо інше не передбачено 

законом. 

Розпорядження про зупинення операцій складається у чотирьох 

примірниках (у разі, коли його прийнято органом Казначейства, – у трьох), 

кожний з яких підписується керівником (заступником керівника) 

уповноваженого органу, скріплюється печаткою та реєструється в 

установленому порядку і надсилається не пізніше робочого дня, що настає за 

днем його реєстрації уповноваженим органом, рекомендованим листом із 

повідомленням про вручення або подається особисто під розписку 

уповноваженій особі (рис. 2.10) [176]. 

 

 
 

Рис. 2.10. Порядок зупинення операцій із бюджетними коштами 

(складене автором) 

 

Підставою для відновлення операцій на рахунках розпорядників 

(одержувачів) бюджетних коштів є: прийняття уповноваженим органом 

розпорядження про відновлення операцій із бюджетними коштами; 

Розпорядження про зупинення операцій із бюджетними коштами 

Перший примірник 

Другий примірник 

Третій примірник 

Четвертий примірник 

Орган Казначейства, у якому відкрито рахунки 
порушнику 

Реєструє розпорядження  
в журналі 

Корінець розпорядження про зупинення 
операцій із бюджетними коштами 

Розпорядник (одержувач) порушник  

Розпорядник бюджетних кошів вищого рівня  
 

Уповноважений орган, що склав розпорядження  
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закінчення строку, зазначеного в розпорядженні про зупинення операцій, або 

30-денного строку з дня зупинення операцій. 

З метою запровадження єдиних підходів та організації роботи органів 

Казначейства щодо застосування заходів впливу до розпорядників 

(одержувачів) бюджетних коштів за встановлені факти порушень 

бюджетного законодавства було затверджено наказ Казначейства від 

29 грудня 2012 р. № 394 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

порядку застосування органами Державної казначейської служби України 

заходів впливу за порушення бюджетного законодавства» (далі – Наказ 

№ 394) [163]. 

На підставі Наказу № 394 до розпорядників (одержувачів) бюджетних 

коштів застосовується захід впливу за порушення бюджетного законодавства 

у вигляді зупинення операцій із бюджетними коштами у 14 випадках [163]. 

У разі виявлення цих порушень посадова особа органу Казначейства 

складає протокол про порушення бюджетного законодавства (у двох 

примірниках) за формою, затвердженою наказом МФУ від 15 листопада 

2010 р. № 1370 [180]. 

Протокол про порушення бюджетного законодавства – це документ, 

яким засвідчується факт порушення учасниками бюджетного процесу 

встановлених БКУ чи іншим законодавчим або нормативно-правовим актом 

норм щодо складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання 

бюджету та звітування про його виконання [180]. 

Протокол про порушення бюджетного законодавства складається у 

двох примірниках, підписується посадовою особою, яка його склала, та 

керівником органу, посадовою особою якого складений цей протокол.  

Найбільшу кількість протоколів оформлено з таких причин [112]: 

− порушення термінів подання нової картки зі зразками підписів та 

відбитком печатки у разі заміни або доповнення хоча б одним підписом 

(пізніше п’яти робочих днів із дати звільнення та/або призначення хоча б 

однієї з посадових осіб, які мають право першого та другого підписів); 
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− порушення термінів подання затверджених кошторисів та інших 

документів, що застосовуються у процесі виконання бюджету, та змін до них 

(пізніше п’яти робочих днів після затвердження); 

− неподання до органів Казначейства у встановлені терміни 

підтвердних документів про отримання товарів, робіт і послуг при здійсненні 

попередньої оплати за товари, роботи та послуги (пізніше трьох робочих днів 

після завершення терміну поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, 

а також порушення вимог бюджетного законодавства при здійсненні 

попередньої оплати за товари, роботи та послуги); 

− несвоєчасне та неповне подання звітності про виконання 

бюджету. 

За результатами аналізу показників оформлення протоколів про 

порушення бюджетного законодавства та зупинення операцій із бюджетними 

коштами на рахунках розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів у 

2014–2019 рр. простежується тенденція до суттєвого збільшення кількості 

складених як протоколів про порушення, так і розпоряджень про зупинення 

операцій із бюджетними коштами. Наявну розбіжність у показниках 

(наприклад, у 2016 р. кількість складених протоколів була 837, а 

розпоряджень про зупинення операцій – 856) зумовлено тим, що 

розпорядження про зупинення операцій із бюджетними коштами 

здійснюється також і Державною аудиторською службою України (табл. 2.7).  

За результатами застосованих заходів впливу розпорядниками 

(одержувачами) бюджетних коштів усунуто порушень бюджетного 

законодавства: у 2014 р. – 911 на суму 463,8 млн грн, у 2015 р. – 969 на суму 

462,8 млн грн, у 2016 р. – 699 на суму 497,3 млн грн, у 2017 р. – 1243 на суму 

1882,5 млн грн, у 2018 р.  – 1560 на суму 1356,8 млн грн, у 2019 р.  – 1975 на 

суму 1 415,4 млн грн [60].  

Згідно зі ст. 121 БКУ, посадові особи, з вини яких допущено 

порушення бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, 

адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.  
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Таблиця 2.7 

Динаміка кількості протоколів про порушення бюджетного законодавства  

та розпоряджень про зупинення операцій з бюджетними коштами 

при виконанні державного та місцевих бюджетів у 2014–2019 рр. 

Роки Протоколи про порушення 
бюджетного законодавства 

Розпорядження про зупинення 
операцій із бюджетними 

коштами 

 К-сть  
У % до  

попереднього 
року 

К-сть  
У % до  

попереднього 
року 

2014 1078 100,0 1075 100,0 
2015 1171 108,6 1103 102,6 
2016 837 71,5 856 77,6 
2017 1562 186,6 1845 215,5 
2018 1947 124,7 2120 114,9 
2019 2279 117,1 2231 105,2 

 

Джерело: складене автором за даними [60]. 

 

Порушення бюджетного законодавства, вчинене розпорядником чи 

одержувачем бюджетних коштів, може бути підставою для притягнення до 

відповідальності згідно із законами України його керівника чи інших 

відповідальних посадових осіб, залежно від характеру вчинених ними діянь. 

А також, згідно зі ст. 123 БКУ, керівники органів Казначейства є 

персонально відповідальними в разі вчинення ними порушення бюджетного 

законодавства та невиконання вимог щодо казначейського обслуговування 

державного і місцевих бюджетів, встановлених цим БКУ. 

Можна стверджувати, що організація фінансового контролю в системі 

органів Казначейства в Україні має певну особливість. Це полягає в тому, що 

органи Казначейства є виконавцями попереднього контролю та поточного 

контролю на стадії реєстрації бюджетних зобов’язань та бюджетних 

фінансових зобов’язань, здійснюють оплату рахунків розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів під час виконання державного та місцевих 

бюджетів та здійснюють контроль не вибірково, а на постійній основі. Тобто 



154 
органами Казначейства забезпечується суворий контроль за дотриманням 

бюджетного законодавства, що є гарантією чіткого виконання бюджетної 

дисципліни. 

Зменшення кількості застосувань заходів впливу органами 

Казначейства суттєво залежить від неухильного дотримання вимог 

бюджетного законодавства розпорядниками (одержувачами) бюджетних 

коштів. Тому першочерговим і ефективним заходом має бути роз’яснювальна 

робота з питань застосування бюджетного законодавства через проведення 

різного роду комунікативних заходів (тренінгів, семінарів, круглих столів та 

ін.), що дійсно сприятиме підвищенню бюджетної дисципліни розпорядників 

(одержувачів) бюджетних коштів, удосконаленню знань чинного 

бюджетного законодавства та змін до нього. 

Окрім цього, є необхідність в уточненні деяких законодавчих норм у 

сфері застосування заходів впливу, а саме внесення змін до ст. 117 БКУ та 

Наказу № 394, щодо одночасного застосування двох заходів впливу, тобто 

складання попередження про неналежне виконання бюджетного 

законодавства та зупинення операцій із бюджетними коштами. Це допоможе 

уникнути подвійного тлумачення застосування заходів впливу при 

порушенні бюджетного законодавства. 

Проведімо дослідження результативних показників діяльності органів 

Казначейства за бюджетною програмою за КПКВК 3504010 «Керівництво та 

управління у сфері казначейського обслуговування» (табл. 2.8). 

При дослідженні здійснення органами Казначейства своїх повноважень 

можна визначити такі показники результативності діяльності органів 

Казначейства: 

– кількість місцевих бюджетів (обслуговування за доходами та 

видатками); 

– кількість рахунків коштів місцевих бюджетів (обслуговування 

органами казначейства); 

– кількість рахунків коштів державного бюджету (обслуговування 
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органами казначейства); 

– кількість розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, які 

уклали договір на підключення до системи дистанційного обслуговування; 

– кількість розроблених проєктів постанов та інших нормативно-

правових актів; 

– кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що 

обліковуються в базі даних Єдиного реєстру розпорядників бюджетних 

коштів та одержувачів бюджетних коштів; 

– розгляд звернень громадян. 

Таблиця 2.8 

Показники результативності діяльності органів Казначейства у 2016–2020 рр. 
 

Показники 
                                                Роки 2016  2017  2018  2019  2020  

1 
К-сть місцевих бюджетів 
(обслуговування за доходами та 
видатками) 10101 10680 8528 9074 8838 

2 
К-сть рахунків коштів місцевих 
бюджетів (обслуговування 
органами Казначейства) 440350 453286 498360 528682 470077 

3 

К-сть рахунків коштів 
державного бюджету 
(обслуговування органами 
Казначейства) 45200 44057 48600 54328 44620 

4 

К-сть розпорядників 
(одержувачів) бюджетних 
коштів, які уклали договір на 
підключення до системи 
дистанційного обслуговування 11604 17989 32061 37824 47984 

5 
К-сть розроблених проєктів 
постанов та інших нормативно-
правових актів 28 20 16 24 15 

6 

К-сть розпорядників та 
одержувачів бюджетних 
коштів, що обліковуються в 
базі даних Єдиного реєстру 79946 79907 72332 72745 72000 

7 Розгляд звернень громадян 2847 3030 2853 3845 3900 
 

Джерело: складене автором за даними [257; 164–168]. 
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На підставі аналізу показників результативності діяльності органів 

Казначейства у 2016–2020 рр. можна дійти висновку, що простежується 

тенденція зменшення кількості місцевих бюджетів (обслуговування за 

доходами та видатками), кількості рахунків коштів місцевих бюджетів 

(обслуговування органами Казначейства) у зв’язку з процесами 

децентралізації (об’єднанням територіальних громад) в Україні. Також 

зменшилась кількість рахунків коштів державного бюджету (обслуговування 

органами казначейства), що пов’язано, своєю чергою, з об’єднанням кодів 

програмної класифікації видатків державного бюджету.  

У 2020 р. порівняно з 2016 р. майже в 4,1 разу збільшилась кількість 

розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, які уклали договір на 

підключення до СДО.  

Кількість розроблених проєктів постанов та інших нормативно-

правових актів органами Казначейства має тенденцію до зменшення. 

Протягом 2016–2020 рр. зменшилась кількість розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів, які обліковуються в базі даних Єдиного реєстру 

розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у 

зв’язку з проведенням органами Казначейства інвентаризації баз даних цього 

реєстру, а також збільшилась кількість звернень громадян. Можна дійти 

висновку, що існує тенденції руху до більшої впорядкованості діяльності 

Казначейства. 

Отже, Казначейство робить вагомий внесок у функціонування системи 

контролю в Україні та забезпечує реалізацію бюджетної політики, 

спрямованої на ефективне використання бюджетних коштів як запоруки 

покращання соціально-економічної ситуації в Україні та її регіонах і, як 

наслідок, загальний розвиток системи державних фінансів. Разом із тим є 

необхідність подальшого удосконалення контролю використання бюджетних 

коштів у діяльності Казначейства та інших учасників бюджетного процесу, 

які здійснюють контроль використання бюджетних коштів. При цьому 

доцільно враховувати найкращі практики в організації роботи казначейських 
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систем і міжнародні стандарти та виважено імплементувати їх до 

вітчизняного законодавства. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Аналіз стану реалізації державної політики у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів дозволив дійти таких висновків. 

Визначено особливості казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів; досліджено організаційні процедури щодо казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів, зокрема бюджетів ОТГ. У зв’язку з 

переходом на ПЦМ міського бюджету м. Харкова обґрунтовано надані 

пропозиції щодо проведення оптимізації та вдосконалення відомчої 

класифікації видатків та кредитування бюджету м. Харкова з метою 

уникнення дублювання функцій між головними розпорядниками бюджетних 

коштів (наказ ДБФ від 20 грудня 2017 р. № 171 «Про затвердження відомчої 

класифікації видатків та кредитування бюджету міста Харкова»). 

Обґрунтовано пропозиції щодо розроблення та затвердження на рівні міста 

нормативно-правового акта щодо Порядку складання та виконання розпису 

бюджету, який сприятиме ефективному та результативному управлінню 

фінансами бюджету м. Харкова (наказ ДБФ від 24 жовтня 2017 р. № 142 

«Порядок складання та виконання розпису бюджету міста Харкова»). 

У ході аналізу динаміки та якості процесу розвитку інституту 

громадського бюджету в Україні, визначено коло обмежувальних чинників 

щодо поширення практики його упровадження, та обґрунтовано необхідність 

забезпечення прозорості та відкритості бюджетного процесу. Запропоновано 

затвердити окремий КПКВК місцевих бюджетів для більш швидкого, 

ефективного та прозорого процесу виконання бюджету участі. 

Оцінка стану матеріально-технічного забезпечення органів 

Казначейства у Харківській області за 2015–2019 рр. в розрізі трьох 

складників, а саме: придбання предметів, матеріалів, обладнання та 
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інвентарю; оплата послуг (крім комунальних); придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування, дозволила виокремити коло 

проблемних питань і обґрунтувати пріоритетні напрями спрямування зусиль 

щодо поліпшення роботи Казначейства.  

Питання кадрового забезпечення реалізації державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів є ключовим, а проблема 

професійного відбору з урахуванням вимог до професійних та особистісних 

якостей персоналу розглядається нами як запорука її ефективної реалізації. 

Обґрунтовано удосконалення механізму професійного відбору як 

послідовності заходів зі встановлення професійної придатності особи до 

реалізації конкретних видів професійної діяльності. Визначено можливі 

напрями покращання мотиваційного механізму в органах Казначейства як 

основи збереження її кадрового потенціалу.  

Встановлено особливості проведення контролю в органах Казначейства 

та проаналізовано застосування заходів впливу за порушення бюджетного 

законодавства. Запропоновано уточнення законодавчих норм у сфері 

застосування заходів впливу, а саме внесення змін до ст. 117 БКУ та Наказу 

№ 394 щодо одночасного застосування двох заходів впливу, тобто складання 

попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства та 

зупинення операцій із бюджетними коштами, що допоможе уникнути 

подвійного тлумачення застосування заходів впливу при порушенні 

бюджетного законодавства. Обґрунтовано необхідність внесення змін до 

наказу Казначейства «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов’язань та 

проведення платежів» [150] з метою уніфікації процедур попереднього та 

поточного контролю при обслуговуванні розпорядників (одержувачів) 

бюджетних коштів, підприємств, установ, організацій та фізичних осіб – 

підприємців. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  

У СФЕРІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  

БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1 Пріоритетні напрями державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів  

 

Важливою передумовою стабільного економічного розвитку будь-якої 

держави є наявність потужної та ефективної системи управління державними 

фінансами. Її стан залежать від двох основних складників – бюджетної 

моделі та налагодженості бюджетного процесу. Визначальним чинником при 

цьому, беззаперечно, є побудова бюджетної моделі. Неправильна бюджетна 

модель може призвести як до підриву фінансової бази держави, так і до 

істотного зменшення бюджетного впливу. Найкраща організація бюджетного 

процесу за таких умов не може забезпечити належної ролі бюджету. Однак 

це не означає, що організація бюджетного процесу є другорядним явищем. 

Вона вторинна щодо бюджетної моделі, але зовсім не пасивна. Чітко 

налагоджений бюджетний процес може деякий час утримувати хитку 

бюджетну модель. Це потребує значних зусиль, але в цілому можливо. 

Водночас погана організація бюджетного процесу може призвести до того, 

що навіть найкраща бюджетна модель буде неефективною [38]. Отже, 

організація бюджетного процесу, який охоплює складання, розгляд, 

затвердження та виконання бюджету і затвердження звіту про його 

виконання, має дуже важливе значення. З метою забезпечення 

макроекономічної стабільності, система управління повинна надавати якісні 

послуги, ефективно акумулювати ресурси та розподіляти їх відповідно до 

пріоритетів розвитку держави. У сучасних умовах органи Казначейства 
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повинні прозоро та ефективно забезпечувати реалізацію державної політики 

у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів. 

Протягом останніх років відбувається багато змін у чинному 

законодавстві, затверджуються нові закони та нормативно-правові акти, які 

впливають на забезпечення прозорого, ефективного та результативного 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, тому перспективні 

напрями реалізації державної політики у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів потребують подальших досліджень. 

Загальносвітовим трендом є зростання сервісної спрямованості 

державної політики, а цифровізація в публічному врядуванні стає одним з 

основних інструментів управління відносинами зі споживачами послуг, 

сприяє кращому розумінню та ефективному забезпеченню їхніх потреб, 

підвищенню якості державних послуг. Спрямованість на надання якісних 

послуг за допомогою використання широкого спектра цифрового 

інструментарію має виступати одним із пріоритетних завдань реалізації 

державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних 

коштів. 

Найбільш цитованою та підтриманою світовою спільнотою є робота 

швейцарського економіста, засновника і президента Всесвітнього 

економічного форуму в Давосі, форуму молодих лідерів глобалізації, а також 

дослідника й науковця, який є почесним професором декількох європейських 

університетів, К. Шваба «Четверта індустріальна революція» [258], у якій 

автор констатує збільшуваний вплив цифрових технологій, та наголошує на 

тому, що розвиток штучного інтелекту і створення світу «розумних речей» 

трансформують світову економіку, систему публічного управління й 

суспільство загалом. 

Розкриваючи імперативи реалізації цифрового врядування в Україні, 

О. Карпенко зазначає, що цифровізація стає світовою тенденцією та 

ключовим драйвером четвертої індустріальної революції «Industry 4.0». На 

думку вченого, фундаментом розбудови належного врядування в Україні має 
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стати цифрова адженда, а трансакції сервісної діяльності органів публічної 

влади мають здійснюватися в цифровому (електронному) вигляді [70]. 

Четверта промислова революція передбачає перехід до орієнтованого на 

споживача виробництва на основі кіберфізичних систем [220, с. 11]. 

Перелічені світові тренди змушують замислитися над потребою 

запровадження науково обґрунтованих інноваційних механізмів та 

інструментарію цифрового врядування, спрямування зусиль на підвищення 

якості сервісної діяльності органів публічної влади.  

Забезпечення діяльності Казначейства на основі застосування сучасних 

інформаційних технологій, модернізації інформаційної системи 

казначейського обслуговування бюджетів в Україні опрацьовується такими 

науковцями, як Ю. Голинський [27], Т. Кублікова [87], Е. Курганська [87]. 

Питання, пов'язані з реформуванням бухгалтерського обліку в державному 

секторі, висвітлено у працях Д. Ковалевич [74], В. Стоян [249], Н. Сушко 

[230], О. Чечуліної [66] та ін.  

Проте у зв’язку з постійним розширення інформаційного простору 

органів Казначейства та в межах реалізації Концепції розвитку цифрової 

економіки та суспільства України на 2018–2020 рр.  [195], забезпеченням 

надійного та безпечного захисту цифрової інформації, а також осучасненням 

процесів обслуговування бюджетних коштів в органах Казначейства є 

доцільним визначення пріоритетних напрямів реалізації державної політики 

у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів. 

Органи Казначейства, як дієвий учасник реалізації державної політики 

у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, відіграють 

досить активну роль у процесах реформування та трансформації системи 

управління публічними фінансами України.  

Кожен рік МФУ в особі Міністра фінансів України затверджує 

пріоритетні напрями діяльності Казначейства. 

Проаналізуймо основні напрями реалізації державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів відповідно до викликів 
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фінансової системи України в умовах розвитку та реформування її за останні 

п’ять років. 

Протягом 2016–2018 рр. органи Казначейства проводили роботу за 

такими напрямами:  

1) виконання заходів щодо запровадження ПЦМ виконання 

місцевих бюджетів та запровадження комплексного обслуговування місцевих 

бюджетів на основі ПЦМ у бюджетному процесі; 

2) участь у модернізації бухгалтерського обліку в державному 

секторі шляхом: запровадження національних положень (стандартів) та 

Плану рахунків бухгалтерського обліку; створення АС подання електронної 

звітності розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів і державними 

цільовими фондами, складеної згідно з національними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку; консолідація фінансової звітності; 

адаптація облікової системи АС «Є-Казна» до Плану рахунків 

бухгалтерського обліку та внутрішньої платіжної системи Казначейства; 

3) розроблення та запровадження модуля системи АС «Є-Казна» 

для автоматизації виконання судових рішень; 

4) упровадження повноцінної системи електронного 

документообігу Казначейства та її інтеграція із системою електронної 

взаємодії органів виконавчої влади; 

5) упровадження механізму взаємодії інформаційно-

телекомунікаційної системи Казначейства з електронною системою 

закупівель та єдиним вебпорталом використання публічних коштів; 

6) побудова захищеної мережі передачі даних інформаційно-

телекомунікаційної системи Казначейства та побудова резервного центру 

оброблення даних Казначейства; 

7) повномасштабне запровадження системи дистанційного 

обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» розпорядників 

(одержувачів) бюджетних коштів; 

8) запровадження централізованої моделі виконання дохідної 
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частини бюджетів; 

9) підвищення відкритості та прозорості діяльності Казначейства 

шляхом оптимізації офіційного вебпорталу Казначейства України [142; 143; 

144]. 

Необхідно підкреслити, що майже всі заходи було втілено в життя. За 

період 2016–2018 рр. відбувався процес упровадження, доопрацювання та 

модернізації програмного забезпечення, за допомогою якого здійснювалась 

реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів.  

Розгляньмо результативність в ході реалізації кожного з 

вищенаведених напрямів: 

− упровадження ПЦМ надало можливість забезпечити: прозорість 

бюджетного процесу; чітке визначення цілей і завдань; підвищення рівня 

контролю ефективності та результативності виконання бюджетних програм; 

посилення відповідальності головного розпорядника бюджетних коштів 

щодо формування та виконання бюджетних програм; середньострокове 

планування [207]; 

− реалізація проєкту щодо створення Системи подання електронної 

звітності розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів і державними 

цільовими фондами (АС «Є-Звітність») дозволило: запровадити єдині 

стандарти подачі звітності суб’єктами державного сектору; подавати 

звітність через мережу Інтернет; забезпечити безпаперовий обмін звітними 

даними; проводити автоматичний аналіз та перевірку звітності; створити 

архів фінансової та бюджетної звітності; скоротити час подачі та консолідації 

звітності; проводити перевірку звітності на етапі формування та 

відправлення;  

− запровадження модуля для роботи з реєстром судових рішень у 

частині виконання судових рішень дозволило досягти таких позитивних 

результатів: реєстрація судових рішень у програмі; встановлення та 

відстеження статусу судового рішення у процесі виконання; встановлення 
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черговості щодо виконання судового рішення; формування реєстрів на 

оплату та протоколів перевірки заповнення реквізитів щодо виконання 

судових рішень; вилучення з реєстру виконаних або зупинених до виконання 

судових рішень; автоматичне формування на виконання судових рішень на 

підставі реєстрів до виконання; оплата в системі сформованих платіжних 

документів з накладанням кваліфікованого електронного підпису [206]; 

− застосування централізованої системи електронного 

документообігу дозволило реалізувати можливості: створення єдиного 

інформаційного середовища; інтеграції з системою електронної взаємодії 

органів виконавчої влади; мінімізації паперового документообігу 

Казначейства та його територіальних органів; використання кваліфікованого 

електронного підпису при використанні електронного документообігу; 

централізованого збереження та архівації даних електронного 

документообігу; відстеження руху документів на всіх етапах життєвого 

циклу; скорочення строків підготовки та погодження документів;  

− упровадження механізму взаємодії інформаційно-

телекомунікаційної системи Казначейства з електронною системою 

закупівель та єдиним вебпорталом використання публічних коштів відбулося 

в частині: адаптації основних облікових систем Казначейства до єдиного 

вебпорталу; доопрацювання централізованого сховища інформації 

Казначейства; автоматизації консолідації платіжних трансакцій до 

централізованого сховища інформації Казначейства; налаштування 

захищеного каналу передачі платіжних трансакцій до МФУ;  

− Казначейством побудована захищена мережа передачі даних та 

побудований резервний центр оброблення даних Казначейства, що 

унеможливлює втручання сторонніх суб’єктів у систему та сховище 

Казначейства [105]; 

− запровадження СДО розпорядників (одержувачів) бюджетних 

коштів забезпечує економію робочого часу на підготовку та доставку 

документів до органів Казначейства; зменшення потоку вхідних та вихідних 
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документів у паперовому вигляді, прискорення обробляння інформації, 

зменшення кількості технічних помилок у документах, а також дозволяє в 

режимі реального часу мати доступ до реєстраційних рахунків та володіння 

інформацією про стан розрахунків. На сьогодні СДО охоплює майже весь 

перелік бюджетних операцій та забезпечує досить високій рівень захисту 

інформації та безпеку фінансових потоків держави [207]; 

− запровадження централізованої моделі виконання дохідної 

частини бюджетів має такі переваги: відкриття всіх дохідних рахунків на 

централізованому міжфіліальному обороті Казначейства та їхнє 

адміністрування на єдиному технологічному майданчику; зменшення витрат 

на підтримку територіальних майданчиків оброблення інформації; 

прискорення проходження та обліку платежів; можливість приймати 

управлінські рішення в режимі реального часу; інтеграція з обліковими 

системами Державної фіскальної служби України (Електронний кабінет 

платника); підвищення захисту інформації у внутрішній платіжній системі 

Казначейства [206]; 

− Казначейством розроблений та упроваджений новий вебпортал 

Казначейства з використанням сучасних інформаційних технологій, який 

забезпечує безперебійний та зручний доступ через Інтернет громадськості до 

публічної інформації, оприлюдненої на порталі, а також можливість доступу 

з мобільних пристроїв [204]. 

У 2019 р. розпочався процес централізації інформаційних ресурсів 

Казначейства. Із 1 січня 2020 р. було введено в дію ПТК «Акредитований 

центр сертифікації ключів CryptoRDC» шляхом набуття статусу 

кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. Переваги цього ПТК 

полягають у тому, що нова система шифрування ключів відповідає 

міжнародним стандартам.  

Акредитований центр сертифікації ключів Казначейства є 

кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг представникам 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємствам, 
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установам та організаціям, які є клієнтами Казначейства на безоплатній 

основі. Сферою застосування кваліфікованого електронного підпису є: 

внутрішня платіжна система Казначейства; СДО; система електронної 

взаємодії органів виконавчої влади; єдиний державний реєстр декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування; система публічних закупівель PROZORRO; портал 

електронних послуг Пенсійного фонду України; сервіс інтеграції з МФУ та 

Державною фіскальною службою України [204]. 

Інноваційним проєктом Казначейства у 2019 р. [146] став проєкт щодо 

оптимізації кількості учасників СЕП НБУ – територіальних органів 

Казначейства, шляхом подальшої централізації інформаційних ресурсів 

Казначейства. У рамках цього проєкту було визначено пілотні області, а 

саме: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Київська та Луганська, які 

починаючи з 1 січня 2019 р. відкрили видаткові рахунки розпорядників 

(одержувачів) бюджетних коштів місцевих бюджетів на балансі 

Центрального апарату Казначейства та з 6 липня 2019 р. – видаткові рахунки 

всіх місцевих бюджетів Львівської області. Після здійснення заходів із 

централізації пілотних областей забезпечено оптимізацію кількості учасників 

СЕП НБУ шляхом виключення їх зі списку учасників. З 1 січня 2020 р. 

централізовану модель казначейського обслуговування за видатками 

місцевих бюджетів запроваджено по всіх областях України. 

Перевагами запровадження цього проєкту стало: 

− централізоване відкриття всіх видаткових рахунків 

розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевих бюджетів та їхнє 

адміністрування на єдиному технологічному майданчику; 

− оптимізація процесів обліку та проходження платежів; 

− зменшення кількості учасників СЕП НБУ – територіальних 

органів Казначейства; 

− зменшення витрат на підтримку територіальних майданчиків з 

оброблення інформації [205]; 
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− можливість своєчасного прийняття управлінських рішень, які 

ґрунтуються на оперативній інформації, сформованій у режимі реального 

часу; 

− інтеграція з обліковими системами Державної фіскальної служби 

України (Електронний кабінет платника). 

На виконання заходів з реалізації Стратегії реформування системи 

управління державними фінансами на 2017–2020 рр. [197] та Стратегії 

модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 

державному секторі на період до 2025 р. [196] Казначейством була створена 

Система подання електронної звітності розпорядниками (одержувачами) 

бюджетних коштів і державними цільовими фондами (АС «Є-Звітність»), із 

використанням якої, починаючи зі звіту за 1-ше півріччя 2018 р., складається 

фінансова та консолідована фінансова звітність про виконання державного та 

місцевих бюджетів.  

У рамках реалізації вищевказаних Стратегій [197; 198] Казначейство та 

його територіальні органи починаючи з 1 січня 2020 р. перейшли на ведення 

бухгалтерського обліку про виконання державного та місцевих бюджетів за 

Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі. План 

рахунків надає низку переваг, а саме: гармонізація системи обліку 

державного сектору в Україні; відображення операцій за касовим методом 

нарахувань, складання фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних 

стандартів; відображення специфічних операцій Казначейства (платіжна та 

бюджетна функція), а також усіх операцій через кореспонденцію рахунків 

окремо з виконання кошторису та виконання бюджету; можливість 

використання всіма суб’єктами державного сектору та складання 

консолідованої фінансової звітності державного сектору [105].  

На виконання Постанови Правління НБУ від 28 грудня 2018 р. № 162 

«Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в 

Україні» у 2019 р. органами Казначейства був розпочатий процес адаптації 

облікової системи АС «Є-Казна» та внутрішньої платіжної системи 
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Казначейства до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному 

секторі [160].  

Під час адаптації АС «Є-Казна» до Плану рахунків було враховано 

вимоги НБУ щодо формату номера рахунка у стандарті IBAN. Для України 

довжина аналітичного рахунка IBAN складається з 29 символів (букв та 

цифр): коду країни, контрольного розряду, коду банку та номера рахунка. 

Запровадження міжнародного номера банківського рахунка надало 

можливість здійснити гармонізацію платіжної системи України з 

європейськими стандартами; запровадити міжнародний номер банківського 

рахунка IBAN; підвищити якість, повноту та достовірність даних, необхідних 

для прийняття результативних управлінських рішень у сфері державних 

фінансів. 

На тлі значущості і перспективності всіх інноваційних проєктів 

Казначейства проявилися і головні перепони щодо їхнього упровадження. Це 

занадто слабка матеріально-технічна база органів Казначейства (морально 

зношена техніка, недостатність коштів на підтримку та обслуговування 

техніки та ін.); слабкі канали зв’язку, низька оплата праці працівників 

Казначейства, що підвищує ризик збільшення плинності досвідчених кадрів.  

У 2020 р. МФУ визначило чотири пріоритетних напрями діяльності 

Казначейства. 

Перший напрям – це казначейське обслуговування клієнтів із 

використанням електронних сервісів Казначейства, у тому числі СДО 

«Клієнт казначейства – Казначейство» та Системи подання електронної 

звітності АС «Є-Звітність» [145]. За цим напрямом заплановано розроблення 

та запровадження окремого модуля СДО «Клієнт казначейства – 

Казначейство» з метою повної автоматизації взаємодії з адміністратором 

податків і зборів у частині повернення помилково або надміру зарахованих 

платежів. Подальшого доопрацювання потребує СДО «Клієнт казначейства – 

Казначейство» в частині розроблення можливості формування в 

електронному вигляді попередження про неналежне виконання бюджетного 
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законодавства розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та 

передачі через СДО «Клієнт казначейства – Казначейство» з накладенням 

кваліфікованого електронного підпису до розпорядників (одержувачів) 

бюджетних коштів. 

У зв’язку з цим вважаємо за необхідне внесення змін до наказів МФУ 

від 2 березня 2012 р. № 309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку 

бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів 

бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України», від 

24 грудня 2012 р. № 1407 «Про затвердження Порядку казначейського 

обслуговування державного бюджету за витратами», від 23 серпня 2012 р. 

№ 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів» у частині формування та надання попереджень про неналежне 

виконання бюджетного законодавства розпорядниками (одержувачами) 

бюджетних коштів в електронному вигляді з використанням кваліфікованого 

електронного підпису через СДО «Клієнт казначейства – Казначейство». 

Останнім часом Національний координаційний центр кібербезпеки 

фіксує збільшення кіберінцидентів та порушень інформаційної безпеки, які 

пов’язано з адмініструванням інформаційних систем та доступом до них. 

З метою уникнення кіберінцидентів під час доступу до СДО та роботи 

в системі, необхідно суворо дотримуватися вимог щодо технічного та 

криптографічного захисту інформації, а саме: 

− забезпечити захист від несанкціонованого доступу до 

автоматизованого робочого місця; 

− використовувати комплекс криптографічного захисту інформації; 

− забезпечити передачу даних через СДО шляхом підключення до 

захищеного вузла інтернет-доступу; 

− використовувати на автоматизованому робочому місці 

програмний антивірусний захист інформації, який забезпечує технічний 

захист інформації; 

− здійснювати експлуатацію СДО розпорядниками (одержувачами) 
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та забезпечити використання кваліфікованого електронного підпису в СДО 

особами, призначеними на підставі наказу; 

− заборонити надавати третім особам програмне забезпечення 

СДО. 

Розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів повинні з 

відповідальністю підходити до роботи в СДО, забезпечувати надійність 

роботи технічного обладнання, не передавати паролі, ключі третім особам.  

Другим напрямом діяльності Казначейства визначено процес модер-

нізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі (консолідація 

фінансової звітності про загальний майновий стан та результати діяльності 

суб’єктів державного сектору та бюджетів, застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку в державному секторі) [145].  

Це досить складний процес, який потребує розроблення та подання 

пропозицій МФУ щодо вдосконалення нормативно-правових актів у частині 

модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі та 

методологічних питань застосування програмного забезпечення під час 

формування звітності, тому можуть виникнути питання щодо своєчасного 

прийняття змін до законодавчих актів, удосконалення програмного 

забезпечення, тобто обмеженість часом. 

Третій напрям – це запровадження єдиного рахунка для сплати 

податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування [145]. По цьому напряму необхідно розробити проєкти 

законодавчих та нормативно-правових актів щодо функціонування єдиного 

рахунка, здійснити доопрацювання відповідних програмних комплексів для 

забезпечення електронної взаємодії Казначейства з іншими органами, що 

контролюють справляння надходжень бюджету, у частині повернення з 

бюджету коштів, помилково та/або надміру зарахованих. 

У 2019 р. Законом України від 4 жовтня 2019 р. № 190-ІХ «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного 

рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове 
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державне соціальне страхування» [151] були внесені зміни до Податкового 

кодексу України в частині запровадження єдиного рахунку. Згідно зі ст. 351 

Податкового кодексу України, єдиний рахунок – це рахунок, відкритий у 

центральному органі виконавчої влади, який реалізує державну політику у 

сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який 

може використовуватися платником податків для сплати грошових 

зобов'язань та/або податкового боргу з податків та зборів, передбачених цим 

Кодексом, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких 

покладено на контролюючі органи. Єдиний рахунок не може 

використовуватися платником податків для сплати грошових зобов'язань 

та/або податкового боргу з ПДВ, акцизного податку з реалізації пального та 

спирту етилового, а також для сплати частини чистого прибутку (доходу) до 

бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та 

їхніми об'єднаннями. 

Єдиний рахунок може використовуватись платниками для сплати 

грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків та зборів, 

передбачених Податковим кодексом України (крім ПДВ, акцизного податку з 

реалізації пального та спирту етилового, а також частини чистого прибутку 

(доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їхніх 

об’єднань), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на 

органи Державної податкової служби України.  

Перерахування коштів з єдиного рахунка до відповідних бюджетів буде 

здійснюватися Казначейством на підставі реєстру платежів, сформованого 

Державною податковою службою України. Формування реєстру платежів 

буде здійснюватися з дотриманням черговості сплати.  

Перевагами запровадження єдиного рахунка є:  

− спрощення механізму сплати платниками податкових платежів, 

єдиного внеску; 
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− скорочення фінансових витрат і часу платника податків, 

необхідного для формування платіжних доручень та їхнього виконання 

банками; 

− зменшення кількості помилково та/або надміру сплачених 

грошових зобов’язань платником; 

− створення єдиної інформаційно-аналітичної бази Державної 

фіскальної служби України та Казначейства; 

− підвищення рівня відкритості, прозорості та довіри платників 

податків до державних органів. 

Усе це дозволить Центральному апарату Казначейства при настанні 

терміну сплати податків здійснювати перерахування відповідних сум коштів 

на відповідні рахунки, у режимі реального часу, а також здійснювати 

накопичення, оброблення та обмін інформацією про надходження до 

бюджетів податків, зборів та інших платежів.  

Серйозною проблемою реалізації цього напряму може бути 

несвоєчасне розроблення та прийняття нормативно-правових актів, 

відсутність фінансових ресурсів для забезпечення покриття витрат на 

розроблення оновлень ПТК, недостатній рівень технічного забезпечення. 

Тому запобігання виникненню зазначених проблем є пріоритетним і має  

відбуватися на сучасному етапі. 

У зв’язку з цим пропонується розробити та затвердити зміни до БКУ в 

частині запровадження єдиного рахунка для сплати податків і зборів, єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також 

затвердити Порядок функціонування єдиного рахунка. 

На виконання ст. 351 Податкового кодексу України у 2020 р. 

Постановою КМУ № 321 від 29 квітня 2020 р. був затверджений Порядок 

функціонування єдиного рахунка [183]. У цьому Порядку визначено 

механізм функціонування єдиного рахунка для сплати грошових зобов'язань 

та/або податкового боргу з податків і зборів, передбачених Податковим 

кодексом України, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t10_2755?ed=2020_04_02
https://ips.ligazakon.net/document/view/t10_2755?ed=2020_04_02
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соціальне страхування відповідно до положень Закону України «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування» та інших платежів, що визначені відповідним законодавством 

та контроль за справлянням яких покладено на Державну податкову службу 

України, заборгованості з інших платежів та виконання норм ст. 351 цього 

Кодексу. 

У 2020 р. було затверджено зміни до БКУ. Згідно із Законом України 

«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 15 грудня 2020 р. 

№ 1081-ІХ [148], ст. 2 БКУ доповнено п. 231, у якому визначено, що єдиний 

казначейський рахунок – це рахунок, відкритий у центральному органі 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів, у НБУ для обліку коштів та здійснення 

розрахунків у СЕП НБУ, на якому консолідуються кошти державного та 

місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і 

пенсійного страхування, кошти інших клієнтів, які відповідно до 

законодавства знаходяться на казначейському обслуговуванні (включаючи 

кошти, зараховані на єдиний рахунок). Термін «єдиний рахунок» вживається 

в БКУ у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.  

Доповнено частину 2 ст. 78 БКУ абзацом такого змісту: 

«…перерахування між видами доходів і бюджетів коштів, помилково та/або 

надміру зарахованих до місцевих бюджетів через єдиний рахунок, 

здійснюється Казначейством України за висновком податкових органів, 

поданим на дату формування реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі 

окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка 

згідно з Кодексом» [14]. 

Починаючи з січня 2021 р. запроваджено єдиний рахунок для сплати 

податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування. 

Платник має право повідомити про використання або про відмову від 

використання єдиного рахунка один раз протягом календарного року. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t102464?ed=2020_03_30
https://ips.ligazakon.net/document/view/t102464?ed=2020_03_30
https://ips.ligazakon.net/document/view/t102464?ed=2020_03_30
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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Використання єдиного рахунка платником розпочинається з робочого дня, 

що настає за днем подання ним повідомлення про використання такого 

рахунка. У разі повідомлення про відмову від використання єдиного рахунка, 

виключення такого платника з реєстру відбудеться з 1 січня календарного 

року, що настає за роком, у якому було подано повідомлення про відмову від 

використання єдиного рахунка. 

Таким чином, Казначейством здійснюється адміністрування єдиного 

рахунка зі сплати податків, зборів та єдиного внеску згідно з нормами 

відповідних законів та нормативно-правових актів. 

Четвертий напрям – це продовження запровадження інформаційної 

взаємодії між електронною системою закупівель, єдиним вебпорталом 

використання публічних коштів та інформаційною системою Казначейства 

[145]. 

Задля реалізації заходів зазначеного напряму діяльності наказом 

Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, МФУ № 149/44 від 

4 лютого 2019 р. був затверджений Порядок інформаційної взаємодії між 

електронною системою закупівель, єдиним вебпорталом використання 

публічних коштів та інформаційною системою Казначейства  [177]. На 

виконання цього Порядку затверджено відповідний Протокол обміну 

інформацією між електронною системою закупівель та інформаційною 

системою Казначейства. 

Інформаційна взаємодія передбачає засобами Національної системи 

конфіденційного зв’язку отримання з електронної системи закупівель 

інформації: щодо річного плану закупівель і змін до нього; договору про 

закупівлю та змін до нього із зазначенням унікального ідентифікатора 

закупівлі; звіту про результати проведення процедури закупівель. 

Запровадження цього напряму дозволить оптимізувати інформаційні 

потоки та поєднати інформаційні бази даних з електронної системи 

закупівель з обліковою системою Казначейства АС «Є-Казна». 

Проте недостатній рівень захищеності каналів зв’язку може призвести 
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до викрадення інформації та втручання в роботу системи кіберзлочинців, що, 

своєю чергою, позначиться на достовірності інформації та викривленні 

наявних даних. Відсутність уніфікованих підходів до наповнення системи 

призводить до неузгодженості даних, що порушує цілісність інформації. 

Відсутність уніфікованих кваліфікованих електронних підписів змушує 

працівників отримувати кілька видів підписів для доступу до окремих частин 

системи. 

Наприклад, у грудні 2016 р. було здійснено хакерську атаку на сайт 

Казначейства та інші сайти урядових організацій, на внутрішні мережі 

державних органів, що призвело до затримки здійснення виплат бюджетних 

коштів. Швидке реагування, зокрема через виділення коштів на захист 

систем від хакерів, дозволило оперативно ліквідувати загрозу. 

Кількість кібератак постійно зростає, як і їх масштаби. За останні п’ять 

років Україна пережила хвилю хакерських атак. Вірус Petya завдав шкоди 

країні в розмірі 0,5 % ВВП [71]. 

На нашу думку, попри всю різноманітність затверджених МФУ 

перспективних напрямів реалізації державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів особливу увагу необхідно 

звертати на затвердження пріоритетного напряму, що стосується 

забезпечення надійного захисту інформації та запобігання кібератакам. 

Зокрема, необхідно упроваджувати систему захищеного доступу 

AnyConnect, яка забезпечить оперативний захист віддалених працівників та 

дозволить створити ще більш захищену платіжну систему Казначейства в 

мережі Інтернет.  

Перевагами застосування AnyConnect є:  

− швидке розгортання каналів гнучкого доступу на базі 

застосування політик для віддалених працівників, які здійснюють 

підключення через дротові та безпровідні мережі або VPN; 

− захист доступу до мережі VPN та контроль усіх пристроїв 

користувачів завдяки багатофакторній аутентифікації; 
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− можливість нейтралізувати загрозу в точці доступу з метою 

блокування атак на бази даних; 

− застосування більш захищеного протоколу обміну інформацією 

між клієнтом та органами Казначейства, що унеможливить втручання у 

платіжну систему казначейства з зовнішніх пристроїв; 

− отримання можливості зняти обмеження щодо обсягу сканованих 

підтвердних документів (5 Мв), які завантажуються до СДО.  

Дотепер важливим лишається процес повноцінної інтеграції системи 

електронного документообігу Казначейства з системою електронної 

взаємодії органів виконавчої влади. 

Сутність системи електронної взаємодії органів виконавчої влади 

полягає в автоматизації процесів створення, відправлення, передавання, 

одержання, оброблення, використання, зберігання, знищення електронних 

документів та копій паперових документів в електронному вигляді з 

використанням кваліфікованого електронного підпису, які не містять 

інформацію з обмеженим доступом, та контролю за виконанням актів, 

протокольних рішень КМУ та інших документів [44]. 

Система електронного документообігу допоможе: створити єдиний 

інформаційний простір для реєстрації, приймання, аналізу та зберігання 

організаційно-розпорядчих документів органів виконавчої влади в 

електронному вигляді з застосуванням електронного цифрового підпису; 

підвищити ефективність та оперативність прийняття управлінських рішень, 

посилить контроль за оброблянням, виконанням і зберіганням організаційно-

розпорядчих документів в електронному вигляді; скоротити видатки за 

рахунок переходу на безпаперовий обмін документами між органами 

виконавчої влади. 

Переваги використання системи електронної взаємодії органів 

виконавчої влади, зокрема, полягають у такому: робота з системою 

здійснюється за допомогою стандартного веббраузера, і користувачі в будь-

який час і в будь-якому місці можуть працювати в системі, для цього 
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необхідний тільки комп’ютер, підключений до мережі Інтернет; доступний 

вебінтерфейс; єдине сховище документів, тобто після розміщення на 

файловому сервері документ доступний адресатам, і є можливість спільно 

працювати всім користувачам, яким адресовано документ [102]. 

Таким чином, можна стверджувати, що має зберігатися стійкий курс на 

розвиток найбільш передових та новітніх технологій у сфері обслуговування 

операцій із бюджетними коштами. До пріоритетних напрямів діяльності та 

розвитку системи Казначейства, окрім визначених МФУ у 2020 р., слід 

додати покращання процесу обслуговування клієнтів за допомогою СДО. У 

межах реалізації заходів цього напряму ключовим є забезпечення 

достатнього рівня захищеності даних, які використовують абоненти цієї 

системи. Поліпшення якості обслуговування клієнтів має бути пріоритетним 

завданням Казначейства.  

 

3.2. Практичні рекомендації щодо вдосконалення механізмів 

реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів  

 

Вирішення суспільних проблем завжди потребує витрати ресурсів – 

певних обмежених, але необхідних для упровадження політики «вихідних 

умов» вжиття намічених заходів. Першочергову значущість ресурсів як 

основи влади відображено в теорії соціального обміну Дж. Хомансом, 

П. Блау та Р. Емерсоном, згідно з якими нерівномірний розподіл рідкісних 

ресурсів є найважливішою причиною підпорядкування одних людей іншим 

через пріоритетність задоволення інтересів окремих груп.  

Існує кілька класифікацій ресурсів. Зокрема, А. Етціоні поділяє їх на 

утилітарні (матеріальні та інші соціальні блага, пов'язані з повсякденними 

інтересами людей), примусові (заходи адміністративного покарання) й 

нормативні (засоби впливу на ціннісні орієнтації та норми поведінки 

людини) [38]. Поширеною також є класифікація ресурсів за найважливішими 
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сферами життєдіяльності: економічні, соціальні; культурно-інформаційні, 

примусові, демографічні.  

Зауважимо, що таке трактування ресурсів є загальним і не дає змоги 

диференціювати різні елементи політики (суб'єкт, об'єкт, засоби), оскільки 

втрачається їхня специфіка як самостійної, зазвичай матеріалізованої ланки 

моделі державної політики. Тому доцільним буде більш вузьке трактування 

ресурсів, їхнє розуміння як усіх витрат, необхідних для творення та реалізації 

політики. 

Донедавна науковці та політичні аналітики оперували лише правовими, 

монетарними й людськими ресурсами. Однак останнім часом розглядають 

також ресурси учасників політики, ресурси більшості й примусу, ресурси 

часу й довіри, організаційний та інформаційний (когнітивний) ресурси. У 

процесі суспільного розвитку істинну владу здобувають знання й володіння 

інформацією. 

Наділення учасників політики різними ресурсами, застосування 

ресурсів, їхнє поєднання, заміна одних іншими можуть відчутно впливати на 

процеси, результати та наслідки політики. З урахуванням цього розподіл 

ресурсів та управління ними мають розглядатися як ключові рішення щодо 

забезпечення дієвості механізмів реалізації політики. 

Сьогодні, в умовах розвитку інформаційного суспільства, необхідно 

підтримувати в актуальному стані ресурсне забезпечення органів 

Казначейства з метою забезпечення ефективної реалізації державної політики 

у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів. 

Казначейство є не тільки фінансовою установою, але й інформаційно 

місткою структурою, яка вимагає постійної, достовірної та вчасної 

інформації для прийняття оперативних управлінських рішень, проведення 

виваженої державної політики у сфері управління бюджетними коштами та 

успішного функціонування органів Казначейства. 

У Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленій Указом 

Президента України від 12 січня 2015 р. № 5, першочерговою визнано 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10
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реформу державного управління, яка передбачає побудову прозорої системи 

державного управління, створення професійного інституту державної 

служби, забезпечення її ефективності [192]. Результатом проведення 

реформи повинно стати створення ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої 

структури державного управління із застосуванням новітніх інформаційно-

комунікативних технологій (електронне урядування) для забезпечення 

формування й реалізації цілісної державної політики, спрямованої на 

суспільний сталий розвиток і адекватне реагування на внутрішні та зовнішні 

виклики. 

Метою Стратегії реформування державного управління України на 

період до 2021 р. є вдосконалення системи державного управління та 

підвищення рівня конкурентоспроможності країни [192]. 

Основними напрямами реалізації реформування державної служби та 

управління людськими ресурсами є: 

− вдосконалення нормативно-правової бази державної служби та 

забезпечення її ефективного упровадження; 

− розроблення та запровадження систем класифікації посад на 

державній службі; 

− фінансова стабільність реформування системи оплати праці 

державних службовців з урахуванням макроекономічних показників; 

− посилення спроможності структурних підрозділів з управління 

персоналом у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади 

з метою розвитку сучасного управління людськими ресурсами з 

координацією діяльності НАДС; 

− створення інтегрованої інформаційної системи управління 

людськими ресурсами на державній службі; 

− реформа системи професійного навчання державних службовців, 

у тому числі в частині володіння іноземними мовами; 

− посилення інституційної спроможності НАДС та служб 

управління персоналом в органах виконавчої влади [45]. 
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Згідно з розпорядженням КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1013-р «Про 

схвалення Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої 

влади», передбачається упорядкування системи органів виконавчої влади. 

Процес оптимізації системи центральних органів виконавчої влади є одним із 

способів здійснення скорочення чисельності державних службовців та інших 

працівників у системі державного управління. Враховуючи те, що за своїм 

розміром сфера державного управління в Україні не перевищує середній 

показник Європейського Союзу, основним завданням такої оптимізації буде 

реструктуризація з метою усунення функцій і процесів, які не є необхідними, 

зосередження на стратегічних пріоритетах та підвищення якості державної 

служби [193]. 

Під час дослідження процесу оптимізації системи центральних органів 

виконавчої влади нашу увагу привернули дві постанови КМУ: «Про 

реформування територіальних органів Державної фіскальної служби» від 

28 березня 2018 р. № 296 [191] та «Деякі питання функціонування органів 

Пенсійного фонду України» від 22 серпня 2018 р. № 628 [46], у яких 

зазначено, що деякі територіальні органи Державної фіскальної служби 

України та органи Пенсійного фонду України реорганізуються шляхом 

їхнього приєднання як структурних підрозділів до відповідних 

територіальних органів Державної фіскальної служби, а також до окремих 

територіальних органів Пенсійного фонду України за переліком згідно з 

додатком. В органах Казначейства цей процес оптимізації розпочався у 

2020 р.  

На виконання наказу Казначейства від 3 квітня 2020 р. № 100 «Про 

утворення робочої групи з питань оптимізації діяльності органів Державної 

казначейської служби України» [198] було створено робочу групу з питань 

оптимізації діяльності органів Казначейства, яка включала в себе керівників 

Центрального апарату Казначейства та начальників головних управлінь в 

областях та м. Києві. Робочою групою були запропоновані моделі оптимізації 

діяльності органів Казначейства та можливі організаційні структури. 
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Розглядалося пропозиції залишити трирівневу організаційну структуру або 

утворити дворівневу організаційну структуру.  

Результатом діяльності робочої групи було ухвалення рішення щодо 

додаткового опрацювання і розроблення пропозицій з таких питань:  

− визначення оптимальної організаційної структури органів 

Казначейства (дворівнева, трирівнева), обґрунтування переваг та недоліків 

запровадження кожної із структур; 

− внесення змін до нормативно-правових актів, які регламентують 

діяльність органів Казначейства, інших клієнтів, у разі запровадження 

дворівневої організаційної структури територіальних органів Казначейства; 

− внесення змін до нормативно-правових актів, які регламентують 

отримання готівки розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, 

зокрема щодо оформлення чекової книжки; 

− правомірність утворення на районному рівні безбалансових 

територіальних органів Казначейства без статусу юридичної особи з власною 

гербовою печаткою та кодом ЄДРПОУ (протокол від 13 квітня 2020 р. № 2). 

Проаналізуємо організаційну структуру Казначейства, яка існує на 

сьогодні, та пропозиції щодо запровадження нової структури (рис. 3.1). 

  

 

 

 

 
 
 
 

 

Рис. 3.1. Загальна структура Казначейства України [127] 

 

Чинна загальна структура Казначейства складається з таких елементів:  

а) апарат Казначейства, що знаходиться у столиці держави i являє 

Апарат Казначейства 

Головні управління Казначейства  
в АРК, областях, містах Києві та Севастополі 

Управління (відділення) Казначейства в районах, районах у 
містах, містах обласного та республіканського значення 
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собою центральний рівень цієї державної служби;  

б) головні управління Казначейства: 

одне головне управління – в Автономній Республіці Крим;  

два головних управління – у містах Києві та Севастополі;  

24 головних управління функціонують в областях;  

в) районні, міські, районні в містах УДКСУ (відділення Казначейства),  

які налічують 627 одиниць, зосереджених у найважливіших місцевих 

адміністративних центрах, з них такі, що функціонують, – 591 (без тимчасово 

окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та АР Крим) [205].  

При застосуванні трирівневої структури в УДКСУ в м. Харкові 

Харківської області затверджено структуру, наведену  на рис. 3.2. 

 
 

Рис. 3.2 – Структура УДКСУ у м. Харкові Харківської області, 2020 р. 

Джерело: складене автором за даними [127]. 

 

Після оптимізації органів Казначейства пропонується запровадити 

дворівневу організаційну структуру,  наведену на рис. 3.3. 
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Рис. 3.3. Загальна структура Казначейства України після оптимізації  

 

Після оптимізації управління шляхом приєднання управління до 

Головного УДКСУ в Харківській області очікується, що структура 

управління буде складатися з керівництва та двох відділів, а саме: 

− керівництво; 

− відділ обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів; 

− відділ обліку казначейських операцій та організаційної роботи 

управління. 

При запровадженні дворівневої структури органів Казначейства можна 

визначити такі переваги:  

− оптимізація кількості відокремлених структурних підрозділів та 

штатної чисельності працівників (об’єднання органів Казначейства, які 

знаходяться в межах міста); 

− збільшення посадових окладів працівників органів Казначейства 

по територіях на рівні Головного управління, тобто рівномірний розподіл 

фонду оплати праці та стимуляційних виплат; 

− ефективність використання фінансових ресурсів на утримання 

Головні управління  
Казначейства  

в областях та м. Києві 
 

 апарат головного управління 
 відокремлені самостійні структурні підрозділи головного управління: 

безбалансові, не мають статусу юридичної особи, власної гербової 
печатки з ідентифікаційним кодом відокремленого структурного 
підрозділу, печаткою* (не гербова) 

Апарат  
Казначейства 
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апарату органів Казначейства; 

− єдиний підхід до ведення кадрового діловодства, контроль за 

підрахунками стажу та присвоєнням рангів, мобільність в управлінні 

персоналом; 

− покращання якості розпорядчої документації та дієвий контроль 

за організацією кадрової роботи; 

− єдиний підхід ведення юридичної та планово-фінансової роботи; 

− забезпечення оперативності та єдиного підходу до виконання 

основних завдань та функцій органів Казначейства. 

Але поряд із перевагами існують і певні недоліки та ризики, які можуть 

виникнути в разі запровадження дворівневої структури, а саме: 

− відсутність сучасного програмного забезпечення для ведення 

централізованої роботи з персоналом, ведення бухгалтерського обліку, 

нарахування заробітної плати; 

− збільшення відповідальності, навантаження на працівників 

кадрової служби Головного УДКСУ; 

− зниження оперативності вирішення окремих кадрових питань 

(віддаленість між обласним та районними центрами); 

− необхідність внесення змін до багатьох нормативно-правових 

актів стосовно можливості створення в структурі головних управлінь 

відокремлених структурних підрозділів із чітким визначенням їхніх 

юрисдикції, статусу, повноважень, механізмів обслуговування розпорядників 

(одержувачів) бюджетних коштів; 

− у разі зміни статусу підрозділів, призначення працівників 

районного рівня в нову юридичну особу на умовах конкурсу; 

− тривалий процес ліквідації юридичних осіб районного рівня; 

− зменшення рівня захисту інформації; 

− додаткове навантаження на працівників органів Казначейства у 

зв’язку з необхідністю переукладання договорів на розрахунково-касове 

обслуговування та дистанційне обслуговування з використанням ПТК 
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«Клієнт казначейства – Казначейство», а також переоформлення особових 

справ розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів в органах 

Казначейства; 

− збільшення кількості процедур закупівель на утримання апарату; 

− неякісне визначення потреби в коштах у зв’язку з відсутністю 

обґрунтувань витрат з управлінь; 

− відсутність оперативної передачі первинних документів; 

− відсутність проведення якісної інвентаризації матеріальних 

цінностей (територіально управління розміщено на великій відстані); 

− збільшення навантаження та відповідальності працівників при 

недостатньому фінансуванні фонду заробітної плати (подекуди навантаження 

та відповідальність збільшуються в рази при невеликому підвищенні 

заробітної плати), як можливий наслідок – відтік професійних кадрів. 

Постановою КМУ від 23 листопада 2020 р. № 1147 «Деякі питання 

функціонування територіальних органів Державної казначейської служби» 

[47] визначено порядок реорганізації деяких територіальних органів 

Казначейства. Реорганізація територіальних органів Казначейства 

здійснюється шляхом приєднання до окремих територіальних органів 

Казначейства за переліком, який додається до цієї Постанови КМУ. 

Наприклад, у Харківській області здійснюється приєднання 38 

управлінь Казначейства до Головного УДКСУ в Харківській області. 

Аналогічна реорганізація територіальних органів Казначейства шляхом 

приєднання відбувається в усіх областях України. Тобто здійснюється 

укрупнення органів Казначейства шляхом приєднання, у результаті цього 

процесу відбувається скорочення керівного складу міських управлінь, 

управлінь районів у містах, районних управлінь в області. 

На підставі зазначеної Постанови КМУ буде здійснено централізацію 

управління органами Казначейства – усупереч проголошеному курсу на 

децентралізацію влади та попри те, що проходить відповідна реформа. Усі 

органи Казначейства на місцях повинні будуть узгоджувати свої дії з 
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керівництвом Головного УДКСУ у Харківській області. Такою ж буде 

ситуація в усіх областях України. Це може призвести до неузгодженості 

рішень керівництва з реальною ситуацією на місцях через недостатнє 

розуміння місцевих процесів (не завжди можливо знати, що відбувається в 

усіх районах області та міст і розуміти проблеми окремих організацій, що 

обслуговуються органами Казначейства). У подальшому необхідним буде 

внесення змін до організаційної структури Казначейства з метою побудови 

збалансованої системи з обов’язковим дослідженням навантаження та 

складності завдань, покладених на окремі структурні підрозділи органів 

Казначейства. 

Зміни в організаційній структурі, що зазвичай супроводжуються 

змінами функціональних обов’язків персоналу, модернізація методів і 

технологій обслуговування клієнтів формують відповідні вимоги до фахівців, 

які безпосередньо реалізують державну політику у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів. Тобто питання кадрового забезпечення 

реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів є ключовим, а проблема професійного відбору з 

урахуванням вимог до професійних та особистісних якостей персоналу 

служби Казначейства розглядається нами як запорука її ефективної 

реалізації. 

Професійному відбору приділено значну увагу в дослідженнях 

вітчизняних та зарубіжних учених. Зокрема, варто відзначити роботи, 

присвячені сучасним методикам визначення професійної придатності 

майбутніх фахівців [2], технології визначення професійної придатності та 

професійно важливих якостей особистості [231]. Загальні підходи щодо 

організації добору претендентів на вакантні посади в органах державної 

влади розкриті науковцями Л. Круп’як [84], В. Момот [117], А. Рачинським 

[209]. У роботах С. Газарян [22] та О. Носик [22; 121] розкрито сутність 

компетентнісного підходу та описано професійні компетенції посад 

керівників. Водночас проблеми професійного відбору, професійної 
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придатності та визначення професійно важливих якостей фахівців, які 

надають послуги від імені держави у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів, є порівняно малодослідженими. 

Тому питання розроблення механізмів професійного відбору як 

керівників, так і спеціалістів Казначейства потребує окремого детального 

вивчення, враховуючи його важливість із точки зору ефективної реалізації 

державної політики та якісного надання послуг у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів. 

Модернізація діяльності служби Казначейства передбачає зміни у 

роботі фахівця служби. Необхідність підвищення якості обслуговування 

клієнтів посилює вимоги до різних категорій спеціалістів. 

Зі зростанням вимог до професійних та особистісних якостей 

персоналу служби Казначейства актуалізується проблема професійного 

відбору кандидатів на вакантні посади керівників та спеціалістів, а також 

проблема навчання персоналу, який уже працює, – підвищення готовності до 

діяльності в нових умовах, освоєння сучасного інструментарію надання 

послуг у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів. 

Особливої уваги потребує побудова механізму професійного відбору як 

послідовності заходів зі встановлення професійної придатності особи до 

реалізації конкретних видів професійної діяльності. 

Одним із ключових питань та передумовою відбору претендентів на 

вакантну посаду спеціаліста або керівника є визначення переліку необхідних 

професійних компетенцій, формування вимог до професійно важливих, 

зокрема і особистісних, якостей. На основі класифікації, розробленої 

В. Храмовим та А. Бовтруком [238, с. 55] та Н. Савченко [217], пропонуємо 

до переліку базових якостей керівників та спеціалістів віднести: рівень знань 

і досвіду роботи – передусім наявність кваліфікації, що відповідає вимогам 

конкретної посади, відповідних знань та досвіду роботи в цій сфері; 

ставлення до праці – відповідальність, працьовитість, особисту 

дисциплінованість та вимогливість, дотримання дисципліни та ін.; суспільно-
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громадянську зрілість – здатність узгоджувати власні інтереси та суспільні, 

вміння дослухатися до об'єктивної критики та бути самокритичним, брати 

активну участь у громадській діяльності тощо; вміння працювати з людьми – 

стосовно спеціалістів, які безпосередньо надають послуги, ця якість 

необхідна для роботи з клієнтами служби, стосовно керівників, – окрім 

роботи з клієнтами, важливими є вміння працювати з підлеглими, 

створювати згуртований колектив, добирати, розставляти і закріплювати 

кадри, співпрацювати з партнерами, керівниками різних підприємств, 

установ та організацій; організаторські здібності – уміння організувати 

роботу колективу і свою власну – такі якості більш важливі для керівних 

працівників, важливою також є здатність до оцінювання можливостей інших 

людей та залучення їх у процесі спільної діяльності; вміння працювати з 

документами та інформацією – включає вміння коротко і чітко формулювати 

цілі, виокремлювати головне, чітко формулювати доручення й завдання, 

використовувати можливості сучасних інформаційних технологій; вміння 

своєчасно приймати і реалізовувати рішення – передбачає здатність 

забезпечити контроль виконання рішень, вміння швидко орієнтуватися в 

складних обставинах і вирішувати конфліктні ситуації, володіти собою, 

упевненість у собі; здатність до інновацій – вміння бачити нове, розпізнавати 

і підтримувати новаторів, ентузіастів (разом з умінням нейтралізувати 

скептиків), ініціативність, рішучість в упровадженні та підтримці 

нововведень, здатність йти на обґрунтований ризик; морально-етичні риси 

характеру – чесність, сумлінність, порядність, принциповість, 

урівноважженість, стриманість, ввічливість, наполегливість, товариськість, 

акуратність тощо. 

Серед інструментарію професійного відбору, на нашу думку, 

заслуговує на увагу кейс-метод, що забезпечує отримання додаткових 

відомостей про кандидатів, які неможливо отримати в результаті 

використання інших методів.  

У результаті проведеного дослідження ми дійшли висновку, що 
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основними етапами професійного відбору на вакантні посади спеціалістів та 

керівників Казначейства повинні стати наступні. 

Підготовчий етап професійного відбору. На цьому етапі проводиться 

аналіз змісту роботи майбутнього фахівця або керівника, опис характеру 

роботи у формі професіограми, посадової інструкції, де визначаються 

основні професійні завдання, умови праці, повноваження та ін. Формуються 

мінімальні вимоги до фахівця у вигляді психограми, наприклад вимоги до 

необхідних навичок, особистісних якостей виконавця. На цьому етапі також 

оприлюднюється інформація, оголошується конкурс на заміщення вакантної 

посади. Важливим елементом професійного відбору є вибір інструментарію 

професійного відбору (наприклад, анкети, тести, кейсові ситуації). 

Процедура професійного відбору фахівців. На цьому етапі відбувається 

попередня розмова з претендентами на зайняття вакантної посади, зокрема і  

телефонна, знайомство з кандидатом, отримання відомостей про його освіту, 

досвід роботи, комунікативні навички та ін. Якщо в якості інструментарію 

професійного відбору обрано анкетування, то претендентам пропонується 

заповнити спеціально складену анкету. Найчастіше, основним елементом 

професійного відбору є співбесіда (або інтерв'ю). 

Інтерв'ю повинно бути тією чи іншою мірою структуровано і 

формалізовано, тобто питання повинно бути підготовлено заздалегідь, 

причому так, щоб вони не повторювали запитання анкети, а доповнювали і 

уточнювали їх. Завдання співбесіди або інтерв'ю – отримати максимально 

докладні відомості про кандидата. Воно може проводитися як в усній, так і в 

письмовій формі. Але вважається, що доцільніше проводити інтерв'ю усно. 

Тестування проводиться, якщо попередні етапи кандидатом пройдені 

успішно. У кожному конкретному випадку розробляється спеціальна 

програма тестування, вибирається так звана «батарея методик», яка повинна 

відповідати вимогам цієї вакансії. Тестування може проводитися в один день 

або декілька днів, індивідуально або з групою – усе залежить від конкретної 

ситуації. Тести повинні бути надійними і валідними – давати достовірні 
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результати і вимірювати саме ті якості, які необхідно. Слід віддавати 

перевагу добре відомим, перевіреним, стандартизованим методикам. Одним 

зі способів підвищити точність і результативність відбору і вибрати 

найкращого кандидата є тестування претендентів в умовах, максимально 

наближених до виробничих. Одним з етапів професійного відбору може бути 

аналіз і перевірка рекомендацій із попередньої роботи. 

Необов'язковим, але досить важливим і показовим (а тому 

рекомендованим) етапом професійного відбору кандидатів на зайняття 

вакантних посад фахівців і керівників є вирішення кейсів, виробничих 

ситуацій.  

Комплексне оцінювання кандидатів за рейтингом і формування 

остаточного списку – один із завершальних етапів професійного відбору. За 

результатами оцінювання з використанням різного інструментарію доцільно 

сформувати рейтинг кандидатів на конкретну посаду. На нашу думку, на 

цьому етапі можуть бути задіяні декілька людей відповідно до профілю 

їхньої основної діяльності.  

Висновок кадрової комісії з вибору кандидатури на вакантну посаду 

ґрунтується на комплексі даних, які включають характеристику професійних 

і особистісних якостей претендента, результати його анкетування, 

тестування, результати вирішення кейсів (виробничих ситуацій). 

Затвердження на посаді в рамках чинного законодавства є 

завершальним у процедурі професійного відбору кандидатів на вакантні 

посади. Разом із тим по завершенні процедури професійного відбору, після 

дотримання всіх формальних ознак, важливо приділяти увагу професійній та 

соціально-психологічній адаптації. 

Професійна адаптація передбачає удосконалення оволодінням обраною 

професією або спеціальністю, закріплення трудових навичок і вмінь. 

Соціально-психологічну адаптацію пов'язано з входженням працівника в 

мікросередовище колективу, формуванням ділових і неформальних відносин, 

прийняттям соціальних норм і цінностей організації [31; 113]. 



191 
Наступним важливим складником кадрового забезпечення 

Казначейства є формування відповідного мотиваційного механізму.  

Мотивація є однією з провідних функцій управління, оскільки 

досягнення кінцевої мети залежить від злагодженої роботи людей. Кожен 

ефективний керівник намагається переконати працівників працювати краще, 

створити у них внутрішні спонуки до активної трудової діяльності, 

підтримувати зацікавленість у праці, ініціювати переживання задоволення 

від отриманих результатів. Процес праці має бути змістовним та творчим. 

Варто застосовувати не лише матеріальну мотивацію [242], а й моральну, яка 

в деяких випадках є більш дієвою та раціональною порівняно з грошовою 

винагородою за виконану роботу. 

Мотиваційний механізм має бути побудовано за такими принципами: 

− гнучкості, що наділяє систему мотивації персоналу здатністю до 

оперативного реагування на зміну зовнішніх і внутрішніх умов 

функціонування організації; 

− системності, що забезпечує повне відображення внеску окремої 

людини в досягнення кінцевих результатів організації через ланцюги 

«людина – посада – робота» і «особа – група – колектив»; 

− відповідності, що полягає у встановленні такого рівня мотивації 

персоналу, який відповідає кількості, якості та вагомості витраченої праці; 

− відкритості системи мотивації персоналу, що означає її 

прозорість та інформаційну доступність для кожного працівника [57]. 

Результати аналізу зарубіжного досвіду свідчать про те, що в 

розвинених країнах механізми мотивування державних службовців є досить 

схожими, ефективно вибудуваними і мають відмінність переважно в різності 

застосовуваних методів та інструментарію стимулювання до 

високопродуктивної праці.  

Наприклад, у США оклад і заробітна плата державного службовця 

зростають залежно від особистої кваліфікації, кількості виконуваних завдань, 

якості їхнього виконання. Оплата праці державних службовців складається з 
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фіксованої ставки та гнучкої системи доплат, які залежать від індивідуальних 

професійних досягнень службовця. Досить важливу роль у підвищенні 

оплати праці державного службовця відіграє підвищення кваліфікації, у 

результаті якої встановлюється шкала оплати праці залежно від обсягу 

набутих професійних знань і навичок [244]. 

Законодавство Канади дає можливість отримувати державним 

службовцям пільги, допомоги та заохочення, наприклад: виплата підвищених 

стипендій та грошова допомога для продовження освіти дітям державних 

службовців, колективне страхування легкового автотранспорту, надання 

вільного дня серед тижня, разові премії до річниць.  

У Німеччині стимулювання талановитих фахівців іде за двома 

напрямами, а саме: посадове зростання або робота на посаді з поступовим 

збільшенням оплати праці. З метою залучення висококваліфікованих і 

зацікавлених фахівців на державну службу, у Німеччині дуже великі 

випробувальні терміни на заміщення вакантних посад. Працю в державних 

органах можна поєднувати з політичною діяльністю, і державному 

службовцю гарантовано довічне місце роботи на державній службі [28]. 

Принцип пожиттєвого наймання застосовується в Німеччині, Франції, 

Японії, що дозволяє державним службовцям почувати себе в безпеці та 

розраховувати на стабільність. Система оцінювання персоналу, система 

кар’єрного просування залежно від результатів діяльності, заслуг 

задовольняють потреби персоналу в повазі та самореалізації [28]. 

Ураховуючи викладене, вважаємо за доцільне ввести норму довічної 

зайнятості державних службовців, зокрема в органах Казначейства, що 

дозволить почувати себе захищеними та впевненими в майбутньому, а також 

буде сприяти посиленню мотивації вступати на державну службу. 

Ще одним із шляхів мотивації державних службовців є гарантоване 

кар’єрне зростання, що залежатиме від стажу державної служби, та 

забезпечення підвищення кваліфікації шляхом професійного навчання. 

В умовах сьогодення вкрай важливо здійснити удосконалення 
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механізму мотивації державних службовців шляхом реформування системи 

оплати праці. Гідна оплата праці є найбільш вагомим стимулом, який має 

підвищити якість, ефективність та результативність виконання роботи 

державними службовцями. 

На цей час прийнято низку нормативно-правових актів щодо 

поліпшення ситуації з оплатою праці в державних органах, проте можна 

констатувати, що такі зміни не дали позитивних результатів та не допомогли 

додатково мотивувати працівників за якісне та результативне виконання 

своїх обов’язків.  

Зазначимо, що за результатами дослідження системи оплати праці 

працівників органів Казначейства, які було викладено раніше в розділі 2, 

складниками оплати праці на сьогодні є: оклад, надбавка за інтенсивність 

праці, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років, 

премія у розмірі не більш 30 % за рахунок економії фонду оплати праці. 

Незважаючи на зміни в законодавстві, ситуація з поліпшенням матеріальної 

мотивації працівників практично не змінилась, а в деяких випадках і 

погіршилась у зв’язку з недостатньою кількістю затверджених бюджетних 

асигнувань на оплату праці.  

Вбачаємо за доцільне: по-перше, встановлення посадових окладів 

працівникам органів Казначейства служби на рівні, який би забезпечував 

гідну оплату праці та був адекватно порівнянний із середнім рівнем оплати 

праці у сфері бізнесу; по-друге, збільшення вартісного значення рангу 

державного службовця як складника оплати праці через явну невідповідність 

стартової суми оплати праці спеціалістів до навантаження та обсягу 

відповідальності, а також встановлення розміру премії залежно від 

конкретних результатів роботи працівників. 

Крім матеріальної мотивації, важливою є й нематеріальна (моральна) 

мотивація працівників, яка відіграє досить важливу роль у професійній 

діяльності державних службовців, зокрема працівників органів Казначейства. 

У розділі 2 нами  був запропонований перелік пільг та заохочень, за 
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допомогою яких можливо мотивувати працівників органів Казначейства. В 

умовах обмеженості фінансових ресурсів в органах Казначейства для 

досягнення максимальної ефективності роботи доцільно використовувати 

нематеріальну мотивацію в таких формах: 

− письмові подяки керівництва, вшанування, винагороди-

вдячності, нагородження грамотами або відзнаками; 

− «побудова» (підсвідомий вплив на людину) – поважне ставлення 

і прагнення брати приклад зі співрозмовника; 

− професійне навчання, якщо є плани щодо кар’єрного зростання 

(розвиток особистих якостей і отримання спеціальних знань); 

− кар’єрне зростання (старанне виконання своїх обов’язків якісно, 

та оперативно є в подальшому стимулом до отримання керівної посади); 

− покращання умов праці; 

− розширення соціальних контактів. 

Мотивацію персоналу в органах Казначейства повинно бути 

спрямовано на розвиток творчого потенціалу та ініціативи; взаємоповаги та 

партнерських взаємин усередині кожного колективу; підвищення 

професіоналізму, а також зацікавленості в досягненні високих кінцевих 

результатів діяльності. 

У процесі дослідження нами розглядалися норми різних редакцій 

Закону України «Про державну службу» в частині мотиваційного 

забезпечення державних службовців, проте і дотепер відкритими 

залишаються проблеми матеріального забезпечення, соціальної 

незахищеності державних службовців. Це вимагає вдосконалення Закону 

України «Про державну службу» в частині покращання мотиваційного 

забезпечення державних службовців з урахуванням сучасних викликів.  

Як складник мотивації працівників та важливий елемент ефективної 

реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів слід виділити й матеріально-технічне забезпечення. 

Для провадження ефективної державної політики у сфері 
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казначейського обслуговування бюджетних коштів необхідно в першу чергу 

здійснити закупівлю сучасного комп’ютерного обладнання та оргтехніки, а 

також виявити альтернативні джерела фінансування для проведення 

доопрацювання, модернізації та осучаснення програмного забезпечення, що 

існує. Одним із таких альтернативних джерел фінансування придбання 

сучасного комп’ютерного обладнання та оргтехніки, програмного 

забезпечення, а також здійснення доопрацювання, модернізації та 

осучаснення програмного забезпечення, що існує, є розроблення та 

затвердження на регіональному рівні програм модернізації матеріального 

забезпечення органів Казначейства та отримання субвенції з місцевого 

бюджету до державного бюджету для проведення видатків. 

З метою удосконалення роботи органів Казначейства в частині 

реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів необхідно підтримувати в актуальному стані нормативно-

правові акти, тобто вони повинні бути узгодженими один з одним, 

ураховувати всі зміни, що відбуваються в розробленні та вдосконаленні 

програмного забезпечення. 

Також, плануючи бюджетні запити на наступний бюджетний рік, 

необхідно подавати обґрунтовані розрахунки до МФУ стосовно щоденного 

забезпечення органів Казначейства канцелярським приладдям, конвертами та 

марками, комплектуючими до комп’ютерної техніки та оргтехніки, а також 

виділення коштів для підтримки в належному стані будівель та приміщень 

органів Казначейства. Крім того, одним зі шляхів покращання матеріально-

технічного забезпечення органів Казначейства є створення належних 

санітарно-побутових умов для ефективного виконання функціональних 

обов’язків, а саме поступове облаштування робочих місць вентиляторами, 

системами кондиціювання, зволоження повітря. 

Останніми роками досить часто відбуваються кібератаки на 

інформаційні системи державних органів, зокрема органів Казначейства, 

тому вкрай важливим є оперативне реагування на виявлені факти та 
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запобігання наступним кібератакам, наслідки яких можуть створити суттєву 

загрозу в частині належного забезпечення розрахунково-касового 

обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів. 

Підсумовуючи, зазначимо, що ресурсне забезпечення органів 

Казначейства потребує покращання. Першочерговими заходами мають бути:  

− внесення змін до чинного законодавства щодо встановлення 

належного рівня посадових окладів державних службовців для забезпечення 

гідної оплати праці державного службовця, що буде адекватно порівнянною з 

оплатою праці у сфері бізнесу; 

− збільшення вартісного значення рангу державного службовця як 

складника оплати праці;  

− встановлення розміру премії залежно від конкретних результатів 

роботи державного службовця; 

− введення норми довічної зайнятості державних службовців; 

− забезпечення гарантованого кар’єрного зростання, яке 

залежатиме від стажу державної служби та підтверджуватиметься 

підвищенням кваліфікації шляхом професійного навчання; 

− закріплення в законодавстві норми щодо створення кадрового 

резерву; 

− професійне навчання з відривом від виробництва на 

короткостроковий термін; 

− забезпечення державних службовців житлом за рахунок коштів 

держави або оплата за придбане житло на умовах безстрокової позики; 

− часткова оплата харчування в закладах харчування; 

− компенсація транспортних витрат та витрат на використання 

особистого транспорту у зв’язку з виконанням службових обов’язків; 

− здешевлення вартості утримання дітей у дошкільних закладах, 

надання пільгових путівок; 

− проведення заходів, спрямованих на згуртування колективу –

корпоративи, спільне святкування днів народжень, проведення різноманітних 



197 
заходів для дітей співробітників; 

− відзначення кожного працівника за досягнення оголошенням 

подяки, нагородженням грамотою, цінним подарунком тощо. 

 

3.3. Упровадження новітніх технологій в організацію 

казначейського обслуговування бюджетних коштів 

 

У сучасних умовах глобалізації економіки одним із пріоритетів сталого 

розвитку у сфері обслуговування клієнтів Казначейства є взаємодія та 

налагодження взаємозв’язку на різних рівнях в управлінні публічними 

фінансами, що є запорукою підвищення прозорості та ефективності їхнього 

розподілу, а також цільового спрямування публічних фінансів на конкретно 

визначені цілі. Упровадження сучасних інформаційних технологій в органах 

Казначейства дозволить створити якісно нові форми організації діяльності 

органів Казначейства та їхніх структурних підрозділів, оптимізувати 

взаємодію з органами державної влади та місцевого самоврядування шляхом 

надання доступу до державних інформаційних ресурсів, а також покращить 

якість обслуговування клієнтів Казначейства. 

Ключовою проблемою успішного упровадження новітніх 

інформаційних технологій у сфері казначейського обслуговування клієнтів є 

обмеженість у часі та відсутність належного фінансового забезпечення, що 

ставить під загрозу забезпечення високих темпів економічного зростання та 

підвищення конкурентоспроможності національної економіки. 

Дослідженню питань, пов’язаних з упровадженням новітніх 

інформаційних технологій, приділяли увагу такі вітчизняні науковці та 

практики, як С. Булгакова [10], Т. Кублікова [87], Е. Курганська [87], 

П. Петрашко [66], В. Стоян [227], Н. Сушко [230], В. Федосов [250], С. Юрій 

[250] та ін. 

Та з урахуванням постійних трансформаційних процесів в органах 

Казначейства дослідження проблем упровадження сучасних інформаційних 
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технологій у сфері казначейського обслуговування клієнтів і надалі зберігає 

свою актуальність та своєчасність. Необхідно звернути увагу на те, що 

практично немає наукових праць, присвячених упровадженню сучасних 

інформаційних технологій в органах Казначейства.  

Рушійною силою у процесі упровадження сучасних інформаційних 

технологій у сфері обслуговування клієнтів органами Казначейства є 

цілеспрямована праця окремої людини, усього колективу. 

Використання сучасних методів оброблення інформації, безперервної 

модернізації та вдосконалення інформаційних технологій, які 

використовують органи Казначейства, дозволяє підвищити дієвість і 

ефективність функціонування системи казначейського обслуговування 

клієнтів та виконання бюджетів [98]. 

Загальними принципами упровадження сучасних інформаційних 

технологій щодо казначейського обслуговування клієнтів є: залучення 

передових інформаційних технологій; використання достовірної інформації; 

застосування електронного цифрового підпису; сумісність та єдність 

технічних стандартів; доступність та впорядкованість; конфіденційність та 

інформаційна безпека; максимальна інтеграція з інформаційними ресурсами 

органів державної влади; відкритість та прозорість інформації; гарантована 

схоронність і захист даних. 

Органи Казначейства у своїй діяльності використовують сучасні 

автоматизовані інформаційні системи (далі – АІС), які дозволяють 

виконувати різноманітні та складні завдання. 

Основним призначенням АІС казначейства є узгодження та 

забезпечення взаємодії органів Казначейства усіх рівнів між собою та з 

іншими учасниками бюджетного процесу, їхнє оперативне інформаційне 

забезпечення, автоматизація основних процесів, організація систем зв'язку та 

передачі даних.  

Структура АІС органів Казначейства залежить від таких чинників: 

− характеру виконуваних функцій та завдань, що вирішуються; 
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− нормативно-правової бази; 

− внутрішньої організаційної структури тощо [228]. 

У процесі обслуговування бюджетних коштів в АІС органів 

Казначейства відображаються реальні грошові потоки про надходження 

доходів і здійснення видатків. Інформація про рух грошових потоків 

відбивається в казначейському обліку і подається до відповідних органів 

Казначейства, а також до інших учасників бюджетного процесу. 

У ході обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів 

формується така інформація: облік планових показників бюджетних розписів 

асигнувань (помісячних розписів асигнувань) та кошторисів (планів 

використання, планів асигнувань) розпорядників (одержувачів) бюджетних 

коштів, взяття на облік бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) 

бюджетних коштів, формування та подання звітів про стан виконання 

бюджетів, які існують тільки у вигляді відповідних звітних даних про 

виконання бюджетів і нормативно-довідкової інформації. В АІС 

Казначейства окремо можна сформувати інформацію, пов'язану з рухом 

грошових і негрошових потоків.  

Отже, з метою підвищення оперативності, аналітичності та 

достовірності інформації про стан і рух бюджетних коштів досить важливим 

є запровадження автоматизованого оброблення всіх інформаційних потоків в 

інформаційній системі Казначейства. 

Зокрема, ще у 2014 р. з метою забезпечення упровадження єдиної 

платформи обслуговування бюджетних коштів в органах Казначейства було 

введено у промислову експлуатацію АС «Є-Казна». Цю систему створено на 

основі АС «Казна – Доходи» та системи віддаленого доступу ВЕБ «Клієнт 

казначейства». Використання головної книги АС «Казна – Доходи» 

забезпечує єдине середовище бухгалтерського обліку і дозволяє вести єдину 

облікову політику виконання як дохідної, так і видаткової частини бюджетів 

усіх рівнів [87, с. 29]. 

АІС, що використовуються в органах Казначейства, постійно 
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вдосконалюються, модернізуються. Це зумовлено удосконаленням та 

розробленням сучасних апаратних та програмних засобів, а також 

своєчасним отриманням, обробленням, зберіганням та передачею інформації 

про рух бюджетних коштів, стан виконання бюджетів та прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

В умовах обмеженості фінансових ресурсів та необхідності прийняття 

оперативних управлінських рішень, у частині забезпечення достатнього 

фінансового ресурсу для проведення платежів за рахунками, відкритими 

розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів та іншим клієнтам, з 

2016 р. провадилося вдосконалення АС «Є-Казна», зокрема було створено 

окремий інструмент – автоматизоване робоче місце (АРМ) «Картотека», що 

забезпечував можливість встановлення технічних лімітів витрат для 

проведення платежів розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, а 

також інших клієнтів. АРМ «Картотека» – це облік інформації щодо сум 

неоплачених платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних 

коштів у розрізі кодів економічної класифікації видатків та напрямів видатків 

за захищеними та незахищеними видатками, які проставляються в 

автоматичному режимі при імпорті платіжних документів. Але існують певні 

випадки щодо ручного втручання у визначення напрямів видатків, що 

спричиняє невідповідність напрямам отримання підкріплення для 

проведення платежів. 

З метою виключення помилок, покращання роботи в АС «Є-Казна» на 

постійній основі здійснюється надання пропозицій щодо вирішення 

проблемних питань під час роботи в АРМ «Картотека». Завдяки цьому 

вносяться зміни та доопрацьовується програмний продукт.  

Починаючи з 2016 р. органами Казначейства проводиться 

повномасштабне упровадження СДО клієнтів через ПТК «Клієнт 

казначейства – Казначейство», який надає доступ до ресурсів інформаційного 

середовища Казначейства в частині формування та передачі до органів 

Казначейства платіжних документів із використанням кваліфікованого 
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електронного підпису, обміну плановими бюджетними документами (річний 

розпис призначень державного бюджету, розписи місцевих бюджетів, 

планові показники, розподіли, кошториси тощо), завантаження інформації 

щодо бюджетних зобов’язань і бюджетних фінансових зобов’язань, 

завантаження розподілів відкритих асигнувань і розпоряджень на виділення 

асигнувань місцевого бюджету, формування та отримання клієнтами 

Казначейства електронних виписок за рахунками [70]. 

Метою створення СДО розпорядників (одержувачів) бюджетних 

коштів органами Казначейства є спрощення та оптимізація взаємодії 

розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів з органами Казначейства, 

упровадження електронного формату обслуговування клієнтів з 

використанням надійних засобів: кваліфікованого електронного підпису та 

сучасних інтернет-технологій [99]. 

Ключовими моментами, що дозволять ефективніше здійснювати 

обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів усіх рівнів, 

можна назвати: отримання клієнтами можливості в режимі реального часу 

відстежувати стан рахунків; оптимізацію витрат на підтримку процесу 

обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів усіх рівнів; 

досягнення значного економічного ефекту завдяки суттєвій економії часу, 

зменшення витрат на відрядження, витратні матеріали для друку та 

транспортування тощо [79]. 

Переваги для клієнтів у витратах на СДО клієнтів через ПТК «Клієнт 

казначейства – Казначейство» порівняно з іншими online-системами 

полягають у безкоштовних: наданні органами Казначейства послуг з 

генерації ключів кваліфікованого електронного підпису; використанні 

клієнтами СДО через ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство»; 

первинному підключенні клієнтів до СДО клієнтів через ПТК «Клієнт 

казначейства – Казначейство»; підтримці клієнтів щодо використання СДО 

клієнтів через ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство» [133]. 

Під час підключення до СДО кожному клієнту необхідно придбати 



202 
захищені носії ключової інформації (далі – НКІ), які відповідають вимогам, 

визначеним Комплексною системою захисту інформації, яка за своїм змістом 

є сукупністю організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і 

методів захисту інформації. Казначейством здійснене тестування 

використання в СДО клієнтів через ПТК «Клієнт казначейства – 

Казначейство» таких захищених НКІ, як НКІ SecureCard, НКІ SecureToken. 

Необхідно зазначити, що витрати, здійснені на придбання НКІ, 

упродовж шести місяців буде компенсовано у зв’язку з економією на 

відрядження, папір, витратні матеріали тощо. 

15 листопада 2017 р. прийнято розпорядження КМУ № 816-р, яким 

розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів державного та місцевих 

бюджетів рекомендовано визначити пріоритетним казначейське 

обслуговування через СДО та здійснити організаційно-технічні заходи з 

підключення до такої системи [43].  

Алгоритм підключення до СДО клієнтів Казначейства розміщено на 

офіційному вебпорталі Казначейства, і цей алгоритм передбачає такі кроки: 

1) прийняття рішення про підключення до СДО; 

2) отримання та заповнення анкети; 

3) передача заповненої анкети органу Казначейства; 

4) укладання угоди на дистанційне обслуговування; 

5) придбання надійних засобів захисту інформації (НКІ); 

6) підготовка пакета документів для генерації кваліфікованого 

електронного підпису; 

7) передача пакета документів до акредитованого центру 

сертифікації ключів Казначейства та генерація кваліфікованого електронного 

підпису; 

8) отримання програмного забезпечення та ключів шифрування; 

9) встановлення програмного забезпечення та перевірка доступу; 

10) оформлення та передача заявок на доступ до СДО; 

11)  отримання повідомлення про термін початку роботи в СДО 
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[127]. 

Для оптимізації та полегшення процесу упровадження СДО 

пропонуємо внести зміни до нормативно-правових актів, що регулюють цей 

процес. Необхідно спростити процедуру підключення до СДО шляхом 

надання можливості розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів 

дистанційно, без використання паперових носіїв інформації, подавати 

необхідний перелік документів.  

Також слід внести зміни до процедури отримання кваліфікованого 

електронного підпису. Відповідно до «Регламенту роботи кваліфікованого 

надавача електронних довірчих послуг Державної казначейської служби 

України» [211], генерація підписувачем, створювачем електронної печатки 

(уповноваженим представником створювача електронної печатки) 

особистого та відповідного йому відкритого ключа здійснюється з 

використанням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки за 

його особистої присутності у надавача, або в його відокремленому пункті 

реєстрації, або безпосередньо в установі. Натомість у Державній податковій 

службі України наявна можливість дистанційного оформлення 

кваліфікованого електронного підпису шляхом генерації кваліфікованого 

електронного підпису та сертифікатів із застосуванням безкоштовного 

програмного комплексу, відкритого до завантаження із сайту Державної 

податкової служби України [50]. Тому пропонуємо надати клієнтам 

Казначейства таку ж можливість, забезпечивши розроблення відповідного 

програмного комплексу для дистанційної генерації кваліфікованого 

електронного підпису. 

Станом на 1 лютого 2019 р. Казначейство уклало з клієнтами 32431 

договір на дистанційне розрахункове обслуговування з використанням ПТК 

«Клієнт казначейства – Казначейство», у тому числі 8237 клієнтів 

фінансуються з державного бюджету, 23578 – з місцевого бюджету, 616 – 

фондів (інших клієнтів або одержувачів бюджетних коштів). Здійснено 

підключення 25 областей, що працюють у системі. При цьому 21268 клієнтів 
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отримують виписки, 16391 – здійснюють платежі [89]. 

Протягом 2019 р. органи Казначейства продовжили роботу із залучення 

клієнтів до СДО з використанням інтернет-технологій та кваліфікованого 

електронного підпису. 

Станом на 1 січня 2020 р. укладено 37824 договорів на дистанційне 

обслуговування, що на 18 % більше, ніж станом на 1 січня 2019 р. (32061 

установа). Станом на 1 січня 2021 р. укладено 39278 договорів на 

дистанційне розрахункове обслуговування з використанням ПТК «Клієнт 

казначейства – Казначейство», що на 3,84 % більше, ніж станом на 1 січня 

2020 р. (37824 установи) [62] (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 

Кількість установ, включених до Єдиного реєстру розпорядників 

(одержувачів) бюджетних коштів, та кількість договорів укладених на СДО 

Роки 

К-сть установ, 
включених до 

Єдиного 
реєстру  

К-сть 
договорів, 

укладених на 
СДО 

К-сть 
укладених 
договорів 
порівняно  

з 2016 р., у % 

Частка укладених 
договорів до загальній 

к-сті установ, 
включених до 

Єдиного реєстру 
2016 77 626 2 230 100,0 2,9 
2018 72 332 32 730 14,7 45,2 
2019 72 745 37 824 17,0 52,0 
2020 71 767 39 278 17,6 54,7 

 

Джерело: складене автором за даними [62]. 

 

Кількість установ та організацій, включених до Єдиного реєстру 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, на 1 січня 2019 р. 

становила 72332 (у 2016 р. – 77626); а кількість установ та організацій, 

підключених до СДО клієнтів через ПТК «Клієнт казначейства – 

Казначейство», – лише 32730 (у 2016 р. – 2230) [89]. Частка установ та 

організацій, підключених до СДО клієнтів через ПТК «Клієнт казначейства – 

Казначейство», у загальній кількості установ та організацій, включених до 
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Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, складала 

45,2 % (у 2016 р. – лише 2,9 %). 

Тобто починаючи з 2016 р. майже у 16 разів зросла кількість клієнтів, 

які виявили бажання працювати в СДО. Якщо абсолютне значення кількості 

установ та організацій, включених до Єдиного реєстру розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів, станом на 1 січня 2021 р. дещо зменшилося 

(до 71767) порівняно зі станом на 1 січня 2020 р. (72745) [127], то частка 

(відносне значення) укладених договорів за допомогою СДО через ПТК 

«Клієнт казначейства – Казначейство» у загальній кількості клієнтів, 

навпаки, зросла до 54,7 % у 2021 р. порівняно з 52 % у 2020 р. 

Можна дійти висновку, що спостерігається позитивна тенденція щодо 

укладання договорів клієнтами на розрахункове обслуговування за 

допомогою СДО через ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство». Це 

засвідчує необхідність продовжувати роз’яснювальну роботу щодо 

підключення до СДО клієнтів через ПТК «Клієнт казначейства – 

Казначейство». 

Однією з проблем виступає необхідність здійснення витрат на 

придбання захищених НКІ за рахунок коштів клієнтів. Існує певна кількість 

установ або організацій, які мають статус неприбуткових та отримують 

кошти як одержувачі бюджетних коштів у результаті перемоги в конкурсах 

на виконання певних проєктів, отже не завжди мають фінансову 

спроможність придбати захищені НКІ. Тому необхідно вирішувати питання 

шляхом можливості застосування альтернативних НКІ, які теж будуть 

придатні до застосування. Також на практиці виявляється, що під час 

сканування підтвердних документів щодо реєстрації та проведення 

капітальних видатків спостерігається дуже великий масив інформації, яку 

необхідно обробити для обох сторін СДО – як Казначейства, так і клієнтів. 

Крім того, існує проблема відсутності необхідних для роботи з 

вищенаведеним програмним забезпеченням знань у бухгалтерів в 

організаціях та установах, що гальмує процес упровадження новітніх 
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технологій. У цих посадових осіб нерідко відсутнє навіть бажання 

використовувати дані програми, але здебільшого через нестачу часу на 

навчання. 

У 2019 р. СДО доповнено новими функціональними можливостями:  

1) додано окремий модуль для роботи з Єдиною мережею 

розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів, 

який включає функції імпорту Єдиної мережі та змін до неї, формування 

витягів з Єдиної мережі та протоколу розбіжностей Єдиної мережі та 

Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;  

2) для місцевих фінансових органів та органів, що контролюють 

справляння надходжень до бюджету, додано можливість отримувати виписки 

з рахунків за надходженнями у вигляді електронного реєстру розрахункових 

документів [246].  

Одним із напрямів удосконалення автоматизованих процесів 

формування та виконання бюджетів різних рівнів є електронне звітування з 

використанням інформаційних технологій та кваліфікованого електронного 

підпису.  

У рамках реалізації Плану заходів щодо модернізації системи 

бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016–2018 рр., 

затвердженого наказом МФУ від 28 листопада 2016 р. № 1038, 

Казначейством створена та введена в експлуатацію система подання 

електронної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів і 

державними цільовими фондами – АС «Є-Звітність» [246]. 

АС «Є-Звітність» являє собою єдиний формат надання електронної 

звітності клієнтів Казначейства, а також є важливим кроком у модернізації 

системи бухгалтерського обліку в державному секторі. АС «Є-Звітність» 

дозволяє заповнювати в електронному вигляді фінансову звітність, бюджетну 

звітність, перевірити, підписати кваліфікованим електронним підписом 

кожну форму фінансової звітності та подати до органу Казначейства за 

місцем обслуговування; головним розпорядникам бюджетних коштів та 
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розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня, до мережі яких включено 

розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, контролювати стан 

складання та подання звітності до органу Казначейства підвідомчими 

установами, дотримання термінів подачі звітності, встановлених органом 

Казначейства. У разі необхідності ця система дає можливість своєчасно 

звертати увагу підвідомчих установ на допущені викривлення (неточності) 

під час заповнення показників у відповідних формах звітності; здійснювати 

автоматизовану консолідацію усіх форм фінансової та бюджетної звітності 

на кожному рівні консолідації; прискорити перевірку органами Казначейства 

звітності [246]. 

Казначейством розроблена дорожня карта підключення до Системи 

подання електронної звітності розпорядниками (одержувачами) бюджетних 

коштів і державними цільовими фондами (АС «Є-Звітність») у разі наявності 

підключення до СДО «Клієнт казначейства – Казначейство», а саме: 

1) оформлення заявок на надання доступу до АС «Є-Звітність»; 

2) передача заявок до територіального органу Казначейства за 

місцем обслуговування; 

3) підключення до АС «Є-Звітність» через СДО; 

4) налаштування в АС «Є-Звітність» кабінету установи; 

5) робота в АС «Є-Звітність» [127]. 

АС «Є-Звітність» передбачає створення особистого електронного 

кабінету клієнтам Казначейства, які складають та подають фінансову та/або 

бюджетну звітність до органу Казначейства за місцем обслуговування. Після 

створення електронного кабінету є можливість ознайомитися з інструкцією 

користувача АС «Є-Звітність» [106]. 

Станом на 16 січня 2019 р. для подання звітності в АС «Є-Звітність» 

розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів створено 46709 

електронних кабінетів, а саме: розпорядниками бюджетних коштів 

державного бюджету – 9998; розпорядниками бюджетних коштів місцевого 

бюджету – 23529; одержувачами бюджетних коштів – 13182; також 
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зареєстровано 107358 користувачів, з яких адміністраторів 733; бухгалтерів 

2050; казначеїв 3525; керівників 53592; головних бухгалтерів 47458 [89].  

Станом на 1 січня 2020 р. в АС «Є-Звітність» зареєстровано 124169 

користувачів та створено 52418 електронних кабінетів для клієнтів 

Казначейства, з них: 8320 – для розпорядників/одержувачів коштів та інших 

клієнтів державного бюджету; 44013 – для розпорядників/одержувачів 

коштів та інших клієнтів місцевих бюджетів; 85 – для установ державних 

цільових фондів [205].  

Застосування електронної звітності має низку переваг, а саме: подача 

звітності за єдиними стандартами; здійснення автоматичного аналізу та 

перевірки звітності; скорочення часу подання та консолідації звітності; 

скасування подання звітності на паперових носіях (економія робочого часу та 

матеріальних витрат); подання звітності через мережу Інтернет; створення 

електронного архіву звітності. 

З метою виконання наказу МФУ № 938 від 23 серпня 2012 р. «Про 

затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» 

[139] у 2020 р. було проведено модифікацію програмного забезпечення АС 

«Є-Звітність». Для фінансових органів місцевих бюджетів створено: 

− АРМ «Бюджетна звітність за операціями із виконання бюджетів 

(місцевих)» зі звітними формами: звіт про використання коштів з резервного 

фонду; інформація про надані місцеві гарантії; інформація про стан 

гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, обласними радами 

та територіальними громадами боргів; 

− АРМ «Перегляд звітності про виконання місцевих бюджетів». 

Перегляд бюджетної звітності налаштовується працівником Казначейства, 

шляхом адміністрування користувачів та довідником фінорганів; 

− АРМ «Перегляд звітності про виконання Державного бюджету 

України (зведений бюджет, державний бюджет, місцевий бюджет)». Доступ 

на перегляд звітів видається шляхом адміністрування користувачів.  

Модифікація АС «Є-Звітність» надає можливість фінансовим органам 
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місцевих бюджетів переглядати звітність в електронному вигляді та 

уникнути друкування на папері звітів. 

З метою забезпечення прозорості використання бюджетних коштів 

розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів зобов’язані викладати 

договори, звіти та іншу інформацію на портал Є-data [59]. Проте увесь 

процес необхідно проводити вручну через відсутність сумісності 

електронних комплексів, що забезпечують дистанційне обслуговування 

клієнтів, та інших програмних комплексів із цією електронною системою. 

Для економії часу працівників установ, організацій, пришвидшення процесу 

публікації даних та мінімізації помилок під час введення такої інформації 

пропонуємо зв’язати портал Є-data з програмними комплексами, що 

використовуються органами державної влади та місцевого самоврядування, 

установами та організаціями. 

З метою забезпечення безпеки СДО ПТК «Клієнт казначейства – 

Казначейство» та АС «Є-Звітність» використовуються виключно захищені 

НКІ, а саме: 

− засіб криптографічного захисту інформації «SecureToken-337К» 

(ТУ У 30.0-32248356-017:2011, експертний висновок Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України (ДССЗЗІ) № 04/03/02-

2332 від 30 червня 2017 р.) з ліцензією на програмний продукт «Надійний 

засіб ЕЦП «CryptoLibV2» (ТУ У 26.2-32248356-019:2013, експертний 

висновок ДССЗЗІ № 05/02/02-3079, № 05/02/02-3080 від 29 серпня 2013 р.) 

виробництва ТОВ «Автор»; 

− засіб криптографічного захисту інформації «SecureToken-337М» 

(ТУ У 30.0-32248356-017:2011, експертний висновок ДССЗЗІ України 

№ 04/03/02-2332 від 30 червня 2017 р.) з ліцензією на програмний продукт 

«Надійний засіб ЕЦП «CryptoLibV2» (ТУ У 26.2-32248356-019:2013, 

експертний висновок ДССЗЗІ № 05/02/02-3079, № 05/02/02-3080 від 

29 серпня 2013 р.) виробництва ТОВ «Автор»; 

− засіб криптографічного захисту інформації «SecureToken-337 F4» 
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(ТУ У 26.2-32248356-023:2015, експертний висновок ДССЗЗІ України 

№ 04/03/02-2334 від 30.06.2017 р.) з ліцензією на програмний продукт 

«Надійний засіб ЕЦП«CryptoLibV2» (ТУ У 26.2-32248356-019:2013, 

експертний висновок Держспецзв'язку № 05/02/02-3079, № 05/02/02-3080 від 

29.08.2013 р.) виробництва ТОВ «Автор» [134]; 

− засіб криптографічного захисту інформації «SecureToken-337 F8» 

(ТУ У 26.2-32248356-023:2015, експертний висновок ДССЗЗІ № 04/03/02-

2334 від 30 червня 2017 р.) з ліцензією на програмний продукт «Надійний 

засіб ЕЦП «CryptoLibV2» (ТУ У 26.2-32248356-019:2013, експертний 

висновок ДССЗЗІ № 05/02/02-3079, № 05/02/02-3080 від 29 серпня 2013 р.) 

виробництва ТОВ «Автор»; 

− засіб криптографічного захисту інформації «SecureToken-337 

F16» (ТУ У 26.2-32248356-023:2015, експертний висновок ДССЗЗІ 

№ 04/03/02-2334 від 30 червня 2017 р.) з ліцензією на програмний продукт 

«Надійний засіб ЕЦП «CryptoLibV2» (ТУ У 26.2-32248356-019:2013, 

експертний висновок ДССЗЗІ № 05/02/02-3079, № 05/02/02-3080 від 

29 серпня 2013 р.) виробництва ТОВ «Автор»; 

− засіб криптографічного захисту інформації «SecureToken-337 

F32» (ТУ У 26.2-32248356-023:2015, експертний висновок ДССЗЗІ 

№ 04/03/02-2334 від 30 червня 2017 р.) з ліцензією на програмний продукт 

«Надійний засіб ЕЦП «CryptoLibV2» (ТУ У 26.2-32248356-019:2013, 

експертний висновок ДССЗЗІ № 05/02/02-3079, № 05/02/02-3080 від 

29 серпня 2013 р.) виробництва ТОВ «Автор»; 

− засіб криптографічного захисту інформації «CryptoCard-337» 

(ТУ У 30.0-32248356-016:2011, експертний висновок ДССЗЗІ № 04/03/02-

2333 від 30 червня 2017 р.) з ліцензією на програмний продукт «Надійний 

засіб ЕЦП «CryptoLibV2» (ТУ У 26.2-32248356-019:2013, експертний 

висновок ДССЗЗІ № 05/02/02-3079, № 05/02/02-3080 від 29 серпня 2013 р.) 

виробництва ТОВ «Автор»; 

− електронний ключ «Алмаз-1К» («ІІТ Е.ключ Алмаз-1К») 
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(експертний висновок ДССЗЗІ № 05/02/02-1597 від 12 травня 2014 р.) з 

ліцензією на програмний комплекс користувача центру сертифікації ключів 

«ІІТ Користувач ЦСК-1» (ТУ У 72.2-22723472-008:2011) виробництва ПАТ 

«Інститут інформаційних технологій»; 

− електронний ключ «Кристал-1» («ІІТ Е.ключ Кристал-1») 

(експертний висновок ДССЗЗІ № 04/03/02-5058 від 13 грудня 2017 р.) з 

ліцензією на програмний комплекс користувача центру сертифікації ключів 

«ІІТ Користувач ЦСК-1» (ТУ У 72.2-22723472-008:2011) виробництва ПАТ 

«Інститут інформаційних технологій» [134]. 

Адаптація та упровадження системи віддаленого доступу клієнтів 

Казначейства через ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство» зменшить 

вплив людського фактору, вірогідність помилок, підвищить безпеку обміну 

даними, спростить проходження платежів, обслуговування розпорядників 

(одержувачів) бюджетних коштів усіх рівнів органами Казначейства та 

підвищить прозорість бюджетного процесу. Запровадження АС «Є-Звітність» 

є важливим кроком у модернізації системи бухгалтерського обліку в 

державному секторі, який дозволить удосконалити автоматизовані процеси 

формування та виконання бюджетів різних рівнів, а також досягти якісно 

нового рівня управління державою, що базується на принципах 

результативності, ефективності, прозорості, відкритості, доступності, довіри 

та підзвітності. 

Прийняття своєчасних управлінських рішень в багатьох випадках 

залежить від оперативного опрацювання документів та передавання їх на 

виконання.  

Згідно зі ст. 9 Закону України № 851-IV від 22 травня 2003 р. «Про 

електронні документи та електронний документообіг», електронний 

документообіг (обіг електронних документів) – сукупність процесів 

створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, 

використання та знищення електронних документів, які виконуються із 

застосуванням перевірки цілісності та в разі необхідності з підтвердженням 
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факту одержання таких документів [158]. 

З метою створення єдиного інформаційного простору та інтегрування в 

єдиний інформаційний вузол усіх документальних систем в органах 

Казначейства було розпочато процес автоматизації процесів діловодства, 

службового, господарського та управлінського документообігу з 

використанням безпаперових технологій із застосуванням кваліфікованого 

електронного підпису. 

Відповідно до Постанови КМУ від 17 січня 2018 р. № 55 «Деякі 

питання документування управлінської діяльності» [44], з метою 

впорядкування процесів діловодства в органах Казначейства, Казначейство 

наказом від 19 грудня 2018 р. № 398 затвердило «Інструкцію з 

документування управлінської інформації в електронній формі та організації 

роботи з електронними документами в діловодстві, електронного 

міжвідомчого обміну у Державній казначейській службі України». 

Інструкцією встановлюються загальні правила здійснення моніторингу стану 

виконання управлінських рішень, а також визначається, що основною 

формою провадження діловодства в органах Казначейства є електронна [58].  

На виконання п. 2 розпорядження КМУ № 617-р від 22 серпня 2018 р. 

«Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку 

електронного урядування в Україні», п. 20 розділу І Плану заходів з 

реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні [131] 

Казначейством була проведена процедура закупівлі програмного 

забезпечення централізованої системи електронного документообігу та був 

укладений договір на придбання та використання системи електронного 

документообігу АСКОД. 

Цю систему уже тривалий час застосовують у багатьох державних 

установах та органах місцевого самоврядування, а також у банківських 

установах, промислових, енергетичних та комунальних підприємствах. 

Система АСКОД була упроваджена та застосовується такими 

юридичними особами: Офісом Президента України; НБУ; Міністерством 
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оборони України; Генеральним штабом Збройних Сил України; Єдиним 

інформаційним простором територіальної громади м. Києва (Київська міська 

державна адміністрація, Київська міська рада, районні у м. Києві державні 

адміністрації, головні управління й департаменти, комунальні підприємства); 

Київською обласною радою; Київською обласною державною 

адміністрацією; Центром надання адміністративних послуг м. Чернігова; 

Центром надання адміністративних послуг м. Луцька; Державною службою 

України з надзвичайних ситуацій; Державним агентством автомобільних 

доріг України; Міністерством промислової політики України; Державною 

службою України з питань захисту персональних даних; Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб; Українським центром оцінювання якості 

освіти; Федерацією профспілок України; АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ін. 

[225]. 

Але на шляху упровадження системи АСКОД виникають певні 

проблеми, такі як недостатня кількість інструктивного матеріалу (наочні 

матеріали щодо використання програмного забезпечення), інструктажу 

працівників, застаріла матеріально-технічна база (комп’ютерна техніка), 

відсутність сканерів штрих-коду.  

У зв’язку із зазначеним пропонуємо налагодити застосування 

віртуальних каналів мережевого доступу (VPN) в системі АСКОД та 

виділення таких каналів для з’єднання АСКОД з іншими електронними 

системами, що використовуються в органах державної влади та місцевого 

самоврядування. Це забезпечить створення захищених каналів зв’язку для 

передачі даних, а також дозволить зв’язати різні електронні системи в одну 

мережу, якою можна буде безперешкодно та миттєво здійснювати 

надсилання документів та необхідної для роботи інформації. 

Отже, слід підкреслити, що система електронного документообігу – 

дуже корисний програмний продукт, який дозволяє вирішити багато завдань, 

таких як автоматизація процесів роботи з вхідною, вихідною, розпорядчою, 

службовою кореспонденцією, зверненнями громадян та юридичних осіб, 
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проєктами документів, фінансовими документами, договорами тощо. Загалом 

упровадження електронного документообігу в органах Казначейства є 

важливим кроком на шляху прийняття оперативних управлінських рішень.  

 

Висновки до третього розділу 

 

Зберігається стійкий курс на розвиток найбільш передових та новітніх 

технологій у сфері обслуговування операцій із бюджетними коштами. 

Перспективними залишаються напрями розвитку, затверджені у 2020 р. 

МФУ. Крім того, на окрему увагу заслуговують питання покращання процесу 

обслуговування клієнтів за допомогою СДО, що потребує деяких коригувань. 

Зокрема, актуальним залишається підвищення рівня захищеності даних, які 

використовують абоненти цієї системи. Поліпшення системи обслуговування 

клієнтів Казначейства було і залишається пріоритетним завданням органів 

центральної виконавчої влади. Досить актуальним на сьогодні є 

затвердження такого перспективного напряму державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, як забезпечення 

надійного захисту інформації та запобігання кібератакам. 

Ресурсне забезпечення, безперечно, потребує вдосконалення. Зокрема, 

необхідним є приведення у відповідність до сучасних умов системи оплати 

праці в органах Казначейства, запровадження низки соціальних гарантій. Це 

дозволить мотивувати молодих спеціалістів до вступу на державну службу в 

органи Казначейства, а співробітників, які мають значний досвід, до 

подальшої роботи. 

З точки зору розвитку інформаційних технологій у сфері 

обслуговування клієнтів в органах Казначейства необхідно зосередити увагу 

на вдосконаленні ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство» та АС «Є-

Звітність» з метою спрощення роботи та зменшення навантаження на 

працівників Казначейства та бухгалтерів, а також розробити більш детальні 

методичні рекомендації щодо використання програмних продуктів. 
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Упровадження в органах Казначейства електронного документообігу 

дозволяє вирішити багато завдань, таких як автоматизація процесів роботи з 

вхідною, вихідною, розпорядчою, службовою кореспонденцією, зверненнями 

громадян та юридичних осіб, проєктами документів, фінансовими 

документами, договорами тощо. Загалом упровадження електронного 

документообігу в органах Казначейства є важливим кроком на шляху 

прийняття оперативних управлінських рішень.  

Для вирішення проблем, що виникають під час роботи вищезазначених 

електронних систем пропонується: 

1) спростити процедуру підключення до СДО шляхом надання 

можливості розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів дистанційно, 

без використання паперових носіїв інформації, подавати необхідний перелік 

документів;  

2)  внести зміни до процедури отримання кваліфікованого 

електронного підпису шляхом надання клієнтам Казначейства можливості 

дистанційного генерування кваліфікованого електронного підпису, 

забезпечивши розроблення відповідного програмного комплексу; 

3) налагодити застосування віртуальних каналів мережевого 

доступу (VPN) в системі АСКОД та виділення таких каналів для з’єднання 

АСКОД з іншими електронними системами, що використовуються в органах 

державної влади та місцевого самоврядування. Це забезпечить створення 

захищених каналів зв’язку для передачі даних, а також дозволить зв’язати 

різні електронні системи в одну мережу, якою можна буде безперешкодно та 

миттєво здійснювати надсилання документів та необхідної для роботи 

інформації; 

4) автоматизувати процес завантаження звітності про використання 

бюджетних коштів, укладених договорів та звітів про їхнє виконання на 

портал Є-data, зв’язавши програмні комплекси, що використовуються 

органами Казначейства, органами державної влади та місцевого 

самоврядування та розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів.  
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ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційній роботі вирішено наукове завдання, що полягає в 

обґрунтуванні теоретичних положень і розробленні практичних 

рекомендацій з  удосконалення державної політики у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів. Отримані у процесі проведеного 

дослідження результати дозволяють сформулювати такі положення, 

висновки та рекомендації: 

1. Систематизовано та розвинено понятійно-категорійний апарат науки 

державного управління щодо реалізації державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів. До наукового обігу 

введено поняття «виконання бюджету», під яким розуміється стадія 

бюджетного процесу щодо оперативної мобілізації доходів і своєчасного, 

повного і безперервного фінансування затверджених видатків за програмами, 

із дотриманням вимог ефективного та результативного управління коштами 

бюджетів на умовах публічності та прозорості. 

 Обґрунтовано необхідність удосконалення базових механізмів 

реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів: правового, організаційного, економічного. При цьому 

наголошено, що ефективність механізму визначається рівнем урахування 

закономірностей рівня складності процесів управління державними 

фінансами.  

 Зазначено, що умови генезису розвитку казначейської системи 

мають забезпечувати принципи, а саме: єдності; збалансованості; повноти; 

цільового спрямування бюджетних коштів; єдиного казначейського рахунка; 

відповідальності учасників бюджетного процесу; публічності та прозорості; 

їх має бути доповнено принципами ефективності та результативності. 

Виокремлення основних етапів становлення та розвитку казначейської 

системи виконання бюджету засвідчило необхідність систематизації 
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нормативного закріплення певних функцій Казначейства відповідно до 

функцій, притаманних органам державної влади. У результаті систематизації 

та групування повноважень Казначейства відповідно до функцій, 

притаманних органам державної влади, запропоновано закріпити на 

нормативному рівні за Казначейством такі функції: нормотворчу; 

обслуговуючу; облікову; контрольну; профілактичну (превентивну); 

інформаційну та управлінську.  

2. Аналіз підходів до розвитку казначейських систем у зарубіжних 

країнах дозволяє висновувати, що існування різних концептуальних підходів 

у процесі управління фінансовими ресурсами державного бюджету 

зумовлене характером проблем, що виникають у системі управління 

державними коштами, і дає можливість виділити такі підходи до їхніх 

формування й розвитку: 1) системи єдиного казначейства – підхід 

використовується у тих країнах, де організація касового виконання бюджетів 

в органах місцевого самоврядування перебуває під контролем державної 

влади і організовується державним казначейством (Франція, Казахстан); 

2) системи автономного управління – функцію касового виконання місцевих 

бюджетів та інших фондів фінансових ресурсів покладено на муніципалітет 

(США, Польща); 3) змішані системи, за яких організація касової справи у 

великих муніципалітетах контролюється і забезпечується державним 

казначейством, а менші за чисельністю населення та територіально віддалені 

муніципалітети мають певну автономію в управлінні коштами (Італія, 

Португалія). Нові соціально-економічні реалії виводять казначейські 

процедури на новий організаційно-інформаційний рівень, що вимагає 

запровадження у практику казначейського обслуговування бюджетних 

коштів нових інструментів, таких як виносне робоче місце, I модель, 

проміжна модель, II модель (в Україні вже навіть проведено експерименти).   

3. У ході аналізу стану реалізації державної політики казначейського 

обслуговування бюджетних коштів на прикладі бюджету м. Харкова 

визначено особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів; 
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досліджено організаційні процедури щодо казначейського обслуговування 

місцевих бюджетів, зокрема ОТГ. Обґрунтовано необхідність проведення 

оптимізації та удосконалення відомчої класифікації видатків та кредитування 

бюджету міста з метою уникнення дублювання функцій між головними 

розпорядниками бюджетних коштів. 

Оцінювання динаміки та якості процесу розвитку інституту 

громадського бюджету в Україні дозволило визначити коло обмежувальних 

чинників щодо поширення практики його упровадження та обґрунтувати 

необхідність забезпечення прозорості та відкритості бюджетного процесу. 

Запропоновано затвердити окремий код програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів для більш швидкого, ефективного та 

прозорого процесу виконання бюджету участі.  

4. З’ясовано, що ключовими передумовами модернізації та підвищення 

якісного рівня обслуговування органами казначейської служби є розвиток 

системи на інноваційних технологіях та використанні сучасного 

інструментарію. Такий розвиток системи вимагає відповідного кадрового 

забезпечення Казначейства.  

 Запропоновано алгоритм професійного відбору кадрів з урахуванням 

встановлених вимог до їхніх знань, умінь, навичок та особистих якостей і 

практичні рекомендації щодо навчання персоналу Казначейства. Визначено 

проблеми та можливі напрями удосконалення мотиваційного механізму, 

запровадження низки соціальних гарантій в органах Казначейства як основи 

збереження її кадрового потенціалу. Встановлено особливості проведення 

фінансового контролю в органах Казначейства та проаналізовано 

застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.  

 Визначено основні заходи щодо покращання матеріально-технічного 

забезпечення та запропоновано підвищення рівня заробітних плат та 

надбавок із метою збереження основного кадрового потенціалу 

Казначейства. 

 Запропоновано уточнення деяких законодавчих норм у сфері 
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застосування заходів впливу, а саме внесення змін до ст. 117 БКУ та Наказу 

№ 394  щодо одночасного застосування двох заходів впливу, тобто складання 

попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства та 

зупинення операцій із бюджетними коштами. Ці уточнення допоможуть 

уникнути подвійного тлумачення застосування заходів впливу за випадку 

порушення бюджетного законодавства. 

5. Визначено пріоритетні напрями державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів: 1) покращання процесу 

обслуговування клієнтів за допомогою СДО, що потребує певних коригувань 

стосовно забезпечення високого рівня захищеності даних абонентів цієї 

системи; 2) удосконалення ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство» та АС 

«Є-Звітність» із метою спрощення та зменшення навантаження на 

працівників Казначейства і бухгалтерів, а також розроблення більш 

детальних методичних рекомендації щодо використання програмних 

продуктів. 

 У результаті проведеного аналізу запропоновано затвердити 

забезпечення надійного захисту інформації та запобігання кібератакам як 

додатковий напрям щодо реалізації державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів. Як змістовне наповнення 

такого напряму обґрунтовано необхідність упровадження системи 

захищеного доступу AnyConnect, яка забезпечить оперативний захист 

віддалених працівників та дозволить створити ще більш захищену платіжну 

систему Казначейства в мережі Інтернет.  

6. Обґрунтовано необхідність дотримуватися стійкого курсу на 

упровадження найбільш передових та новітніх технологій у сферу 

обслуговування операцій із бюджетними коштами. Запропоновано: 

1) спростити процедуру підключення до СДО шляхом надання можливості 

розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів дистанційно, без 

використання паперових носіїв інформації, подавати необхідний перелік 

документів;  2) внести зміни до процедури отримання кваліфікованого 
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електронного підпису шляхом надання клієнтам Казначейства можливості 

дистанційного генерування кваліфікованого електронного підпису, 

забезпечивши розроблення відповідного програмного комплексу; 

3) налагодити застосування віртуальних каналів мережевого доступу (VPN) в 

системі АСКОД та виділення таких каналів для з’єднання АСКОД з іншими 

електронними системами, що використовуються в органах державної влади 

та місцевого самоврядування; 4) автоматизувати процес завантаження 

звітності про використання бюджетних коштів, укладених договорів та звітів 

про їхнє виконання на портал Є-data, зв’язавши програмні комплекси, що 

використовуються органами Казначейства, органами державної влади та 

місцевого самоврядування та розпорядниками (одержувачами) бюджетних 

коштів. 
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Додаток Є 

Підходи до визначення поняття «виконання бюджету» 

Автор Дефініція 
Грязнова А. Г.  Виконання бюджету – завершальна стадія 

бюджетного процесу, на якій здійснюється 
формування й використання бюджетного фонду [189] 
 

Романовський М. В., 
Врублевська О. В.  

Виконання бюджету – найважливіший етап 
бюджетного процесу, на якому реалізуються 
прогнози, плани, програми, які було намічено [190, с. 
217] 
 

Юрій С. І., Федосов В. М.  Виконання бюджету – забезпечення своєчасного і 
повного надходження запланованих доходів, а також 
повного і безперервного фінансування передбачених 
бюджетом заходів [202, с. 172] 

Чала Н. Д., Лазоренко Л. В.   Виконання бюджетів – це забезпечення своєчасного і 
повного надходження запланованих доходів у цілому 
та за кожним джерелом, а також своєчасного, повного 
і безперервного фінансування передбачених 
бюджетом заходів [193, с. 81] 

Дем'янишин В. Г.  
 

Виконання бюджету – забезпечення повного і 
своєчасного надходження запланованих доходів, 
податків і податкових платежів до всіх ланок 
бюджетної системи та своєчасне, повне й безперервне 
фінансування всіх видатків, затверджених у бюджеті. 
Ця частина бюджетного процесу включає заходи 
щодо виконання дохідної та видаткової частин 
кожного з бюджетів, що входять до складу бюджетної 
системи України [23, с. 3] 

Стоян В. І., Даневич О. І. ,  

Мац М. І.  

Виконання бюджету – забезпечення своєчасного і 
повного надходження запланованих доходів у цілому і за 
кожним джерелом, а також своєчасного, повного і 
безперервного фінансування передбачених бюджетами 
заходів [184, с. 103] 

Крук О. М.   

Виконання бюджету – сукупність послідовних дій 
(процедур), спрямованих на забезпечення повної та 
своєчасної мобілізації запланованих доходів і 
фінансування передбачених бюджетних видатків на 
певній території в умовах чинного законодавства, у 
процесі виконання яких можуть бути виявлені резерви 
або способи підвищення стягнення додаткових 
доходів (способи підвищення оперативності 
мобілізації доходів) та шляхи ефективного 
використання бюджетних коштів [57, с. 112] 
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Додаток Ж 

Зміст функцій, які виконує Державна казначейська служба України 
Назва 

функції 

Зміст функцій 

Нормотворча 1. Внесення на розгляд Міністра фінансів України пропозицій щодо 
забезпечення формування державної політики у сферах 
казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського 
обліку виконання бюджетів. 

2. Узагальнення практики застосування законодавства в межах 
компетенції та розроблення пропозицій щодо вдосконалення 
законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів 
України, нормативно-правових актів міністерств. 

3. Розгляд і погодження проєктів законодавчих актів, актів Президента 
України, актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових 
актів міністерств та в установленому порядку подання їх Міністру 
фінансів України 

Обслуговуюча 1. Відкриття та закриття рахунків за надходженнями, видатками, а 
також у системі електронного адміністрування податків. 

2. Розрахунково-касове обслуговування розпорядників (одержувачів) 
бюджетних коштів. 

3. Розподіл бюджетних коштів між державним бюджетом, місцевими 
бюджетами, загальним та спеціальним фондами бюджету відповідно 
до нормативів відрахувань. 

4. Бюджетне відшкодування податку на додану вартість. 
5. Формування і доведення до розпорядників (одержувачів) бюджетних 

коштів витягів з розпису державного бюджету, витягів з розпису 
державного бюджету за територіями, територіальний розподіл за 
міжбюджетними трансфертами та зміни до них. 

6. Здійснення операцій із повернення кредитів, наданих за рахунок 
коштів державного та місцевих бюджетів. 

7.  Проведення відповідних розрахунків між державним та місцевими 
бюджетами, між місцевими бюджетами, а також між учасниками 
бюджетного процесу та суб’єктами господарювання. 

8. Здійснення платежів за дорученнями розпорядників (одержувачів) 
бюджетних коштів відповідно до законодавства, у тому числі платежі, 
пов’язані з виконанням зобов’язань, взятих під державні та місцеві 
гарантії. 

9. Перерахування міжбюджетних трансфертів. 
10.  Здійснення операцій в іноземній валюті для проведення витрат 

розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів; 
11.  Здійснення погашення та обслуговування державного боргу, 

проведення платежів, пов’язаних із виконанням гарантійних 
зобов’язань держави, у національній та іноземній валютах за 
дорученням Мініністерства фінансів України. 

12.  Забезпечення казначейського обслуговування бюджетних коштів під 
час реалізації спільних із міжнародними фінансовими організаціями 
проєктів. 
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 13.  Обслуговування коштів фондів загальнообов’язкового державного 
соціального і пенсійного страхування, інших клієнтів та коштів 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування. 

Облікова 1. Формування та ведення єдиного реєстру, бази даних мережі 
розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів. 

2. Реєстрація та облік бюджетних (бюджетних фінансових) зобов’язань. 
3. Ведення бухгалтерського обліку операцій із виконання державного та 

місцевих бюджетів. 
4. Зведення і складання звітності про виконання державного, місцевих, 

зведених місцевих і зведеного бюджету. 
5. Складання консолідованої фінансової звітностї про загальний 

майновий стан і результати діяльності суб’єктів державного сектору 
та бюджетів. 

 
Контрольна 1. За веденням бухгалтерського обліку надходжень і витрат державного 

та місцевих бюджетів, складення та подання розпорядниками 
(одержувачами) бюджетних коштів фінансової і бюджетної звітності. 

2. За бюджетними повноваженнями під час зарахування надходжень 
бюджету. 

3. За відповідністю кошторисів розпорядників (одержувачів) 
бюджетних коштів до показників розпису бюджету. 

4. За відповідністю взятих розпорядниками (одержувачами) бюджетних 
коштів бюджетних зобов’язань до відповідних бюджетних 
асигнувань, паспорту бюджетної програми (у разі застосування 
програмно-цільового методу в бюджетному процесі). 

5. За відповідністю платежів до взятих бюджетних зобов’язань та 
відповідних бюджетних асигнувань. 

6. За дотриманням правил за операціями з бюджетними коштами в 
іноземній валюті. 

7. За дотриманням порядку проведення лотерей із використанням 
електронних систем прийняття сплати за участь у лотереї в режимі 
реального часу. 

8. За дотриманням розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, 
іншими клієнтами вимог законодавства у сфері закупівель у частині 
наявності, відповідності та правильності оформлення документів. 

9. Забезпечення організації та координації діяльності головних 
бухгалтерів бюджетних установ та контроль за виконанням ними 
своїх повноважень шляхом оцінювання їхньої діяльності; 

Профілактична 
(превентивна) 

Застосовування або здійснення заходів впливу за порушення 
бюджетного законодавства. 

Інформаційна 1. Розміщення на офіційному вебсайті Державної казначейської служби 
України звітності про виконання державного бюджету та інформації 
про виконання місцевих бюджетів, річної консолідованої фінансової 
звітності про загальний майновий стан і результатів діяльності 
суб’єктів державного сектору та бюджетів. 
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 1. Надання консультаційної допомоги учасникам бюджетного процесу з 
питань, що належать до компетенції Державної казначейської служби 
України. 

2. Забезпечення функціонування багаторівневої інформаційно-
обчислювальної та внутрішньої платіжної систем Державної 
казначейської служби України, вживання заходів до захисту 
інформації, яка обробляється органами Державної казначейської 
служби України. 

3. Надання електронних довірчих послуг. 
4. Забезпечення функціонування системи дистанційного обслуговування 

«Клієнт казначейства – Казначейство». 
5. Інформування громадськості про діяльність Державної казначейської 

служби України та про стан реалізації державної політики у сфері 
казначейського обслуговування бюджетних коштів. 

6. Здійснення розгляду звернень громадян із питань, пов’язаних з 
діяльністю Державної казначейської служби України, підприємств, 
установ і організацій, що належать до сфери управління Державної 
казначейської служби України. 

Управлінська 1. Управління наявними фінансовими ресурсами, що консолідуються на 
єдиному казначейському рахунку. 

2. Забезпечення розміщення тимчасово вільних коштів єдиного 
казначейського рахунка та коштів валютних рахунків державного 
бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних 
паперів за рішенням Міністра фінансів України, погодженим із 
Національним банком України. 

3. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету 
за поданням органів, що контролюють справляння надходжень 
бюджету. 

4. Здійснення за поданням органів, що контролюють справляння 
надходжень бюджету, перерахування компенсації частини суми 
штрафних (фінансових) санкцій покупцям (споживачам) за рахунок 
сплачених до державного бюджету сум штрафних (фінансових) 
санкцій, застосованих такими органами за наслідками проведеної 
перевірки за зверненням або скаргою покупця (споживача) про 
порушення платником податків установленого порядку проведення 
розрахункових операцій. 

5. Здійснення безспірного списання коштів державного та місцевих 
бюджетів або боржників на підставі рішення суду. 

6. Здійснення покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів 
та Пенсійного фонду України. 

7. Здійснення операцій з купівлі іноземної валюти та за погодженням із 
Міністерством фінансів України операцій із продажу іноземної 
валюти, яка обліковується на рахунках Державної казначейської 
служби України. 

8. Здійснення видачи і погашення фінансових казначейських векселів. 
9. Встановлення графіків подання квартальної та річної зведеної 

бюджетної та фінансової звітності головним розпорядникам коштів 
державного бюджету. 

10.  Здійснення управління об’єктами державної власності, що належать 
до сфери управління Державної казначейської служби України. 

Джерело: [134]. 
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Ресурсне забезпечення органів Державної казначейської служби України 
у Харківській області у 2015–2019 рр. 

№ з/п Найменування витрат 
Фінансування, грн, за роками 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 521 071,5 465 783,7 922 983,0 614 509,8 2 033 307,4 

1.1 

Придбання канцелярського 
приладдя, конвертів, марок для 

відправки службової 
кореспонденції 

227 562,04 153 763,23 217 029,11 188 035,40 467 987,40 

1.1.1 у т. ч.   папір 147 957,91 97 199,38 137 303,92 104 419,8 223 503,8 
1.1.2 канцелярські товари 63 683,11 44 017,60 47 604,43 44 857,4 171 546,6 
1.1.3 конверти, марки 15 921,02 12 546,25 32 120,76 38 758,2 72 937,0 

1.2 

Придбання та виготовлення 
бланків дипломів, свідоцтв, 

посвідчень, грамот, 
бухгалтерських, статистичних 

та інших бланків, печаток і 
штампів 

94 045,12 64 159,90 12 825,16 4 816,50 27 004,20 

1.2.1 у т.ч. бланки дипломів, 
свідоцтв, посвідчень, грамот 

37,50 100,00   750,0 3 742,6 

1.2.2 бухгалтерські, статистичні 
та інші бланки 

5 592,98 6 875,23 4 044,00 1 320,0 4 406,0 

1.2.3 печатки і штампи 88 414,64 57 184,67 8 781,16 2 746,5 18 855,6 

1.3 
Придбання або передплата 
періодичних, довідкових, 

інформаційних видань 
15 780,18 20 105,14 30 187,47 28 742,9 33 412,6 

1.4 

Придбання матеріалів, 
обладнання, інвентарю та 

інструментів для господарської 
діяльності 

31 772,16 18 491,59 35 012,96 29 122,8 125 748,2 

1.5 Придбання малоцінних 
предметів 5 020,00 17 882,39 329 485,73 147 458,40 406 673,60 

1.5.1 комп'ютерна техніка  2 670,00 6 270,39 150 521,33 62 636,0 297 876,7 
1.5.2 оргтехніка 2 350,00 8 964,00 178 964,40 79 571,2 108 796,9 
1.5.3 сейфи 0,00 2 648,00 0,00 5 251,2 0,0 
1.6 Придбання меблів 0 0,00 28 268,00 9 078,3 430 868,0 

1.7 

Придбання комплектувальних і 
дрібних деталей для ремонту 

обладнання, витратних та 
інших матеріалів до 

комп'ютерної техніки та 
оргтехніки  

63 450,03 116 194,04 149 067,71 118 738,8 338 589,8 

1.8 Придбання м’якого інвентарю 
та обмундирування 0 

    2 192,0   
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1.9 

Придбання паливно-
мастильних матеріалів (у т. ч. 

для транспортних засобів 
спеціального призначення), 

талонів, «смарт-карт» 

77 530,95 66 135,40 72 285,13 75 889,8 92 301,4 

1.10 
Придбання запчастин та 

комплектуючих до 
транспортних засобів 

349,00 8 310,00 10 605,00 4 271,8   

1.11 Інші (видатки на охорону праці, 
будівельні матеріали) 5 562,00 742,00 38 216,71 6 163,10 110 722,20 

1.11.1 

у т.ч. придбання аптечок та 
їхнє поповнення (усі видатки, 
що відностяься до охорони 

праці) 

400,00   1 666,77 2 967,6 4 145,1 

1.11.2 будівельні матеріали 904,00 602,00 470,03   3 967,0 
1.11.3 вікна, ґрати, тощо 2 078,00   16 999,91 0,0   

1.11.4 
матеріали для забезпечення 
виконання вимог пожежної 

безпеки (вогнегасники, щити, 
люки тощо) 

2 180,00 140,00 19 080,00 3 195,5 102 610,1 

2 Оплата послуг (крім 
комунальних) 598 339,64 544 241,91 1 158 762,39 380 893,10 2 064 957,20 

2.1 Оплата професійних послуг 
сторонніх фахівців  159 272,8 166 080,6 331 883,6 0,0 1 092 022,3 

2.1.1 

у т. ч. з бухгалтерського 
аудиту, інформаційно-

обчислювальних, 
консалтингових послуг 

      

  

0,0 

2.1.2 з охорони (у т. ч. позавідомчої 
охорони) 111 409,32 106 388,27 113 860,09 

  
121 168,4 

2.1.3 пожежне спостереження 
(охорона)       

  
90 163,0 

2.1.4 
монтажу і встановлення 
охоронної та пожежної 

сигналізації 
  18 715,30 142 411,23 

  
453 169,5 

2.1.5 оплата послуг з утилізації 4 291,20 2 048,00     1 739,7 
2.1.6 інформаційні послуги 260,00 65,00     1 296,4 

2.1.7 

отримання експертних 
висновків, вимірювання опору 

ізоляції та контуру заземлення, 
дозволів, технічної 

документації, державних актів 
тощо 

16 571,84 3 261,85 33 815,83 

  

45 944,7 

2.1.8 
послуги архівних установ, 

зшивання та переплетення 
документів 

24 982,38 22 085,20 38 330,00 
  

104 858,2 

2.1.9 розроблення нормативів, 
документації   917,00   

  
6 823,0 

2.1.10 

послуги з технічного захисту 
інформації та надання 

електронного цифрового 
підпису 

756,00 12 600,00   
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2.1.11 

протипожежні заходи (у т. ч. 
оброблення дерев’яних 

конструкцій вогнетривкою 
речовиною) 

1 002,05   3 466,48 

  

266 859,4 

2.2 

Оплата послуг з поточного 
ремонту та технічного 

обслуговування обладнання, 
техніки, механізмів, локальної 
мережі, систем пожежогасіння, 
охоронної сигналізації, охорони 

праці тощо 

384 191,1 378 161,3 668 878,8 380 893,1 972 934,9 

2.2.1 у т. ч. локальних мереж       0,0   

2.2.2 

систем відеоспостереження, 
перепускної ситеми, охоронної, 

пожежної сигналізації та 
системи пожежогасіння 

21 168,00 28 106,25 22 937,00 101 942,6 14 360,6 

2.2.3 
систем енергоживлення або 

електропостачання 
(включаючи повірку лічильників) 

2 723,04   7 725,00 5 497,4 17 831,1 

2.2.4 

систем газо- та 
теплопостачання (у т. ч. 
газових котлів та повірку 

лічильників)) 

34 895,89 7 069,12 32 147,21 22 408,2 62 678,1 

2.2.5 
систем водопостачання та 

каналізації  (включаючи повірку 
лічильників) 

1 716,65   3 882,50 590,0 8 604,3 

2.2.6 
систем технічного захисту 

інформації (включаючи 
видатки на їхню атестацію) 

100 000,00 147 000,00 
  

0,0   

2.2.7 

пасивного обладнання – 
монтажних шаф, монтажних 

коробів, кабелеводів, 
з’єднувачів, розеток, кріплень 
комутаційних панелей тощо 

1 597,95   

  

15 865,0 2 790,0 

2.2.8 комп’ютерної та офісної 
техніки  104 009,31 113 683,95 409 557,37 110 405,8 402 404,9 

2.2.9 автотранспорту 35 563,50 31 220,00 23 515,00 20 660,0 43 875,0 

2.2.10 

кондиціонерів, вентиляційних 
та димових каналів, системи 
вентиляції та кондиціювання 

робочих та технологічних 
приміщень (включаючи повірку) 

17 331,66 1 387,62 18 589,22 1 790,0 61 829,6 

2.2.11 оплата послуг з перезарядки 
вогнегасників 1 648,00 1 540,79 3 823,40 4 190,0 13 422,7 

2.2.12 
оплата послуг з ремонту та 

перезарядки картриджів, 
тонерів 

62 907,05 48 153,56 146 702,06 97 544,1 335 264,5 
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2.2.13 інше (розшифрувати) 630,00   0   9 874,1 

2.3 

Оплата послуг із поточного 
ремонту будівель, приміщень 
(усі приміщення знаходяться в 

аварійному стані) 

54 875,80 0,00 158 000,00 0,00 0,00 

3 
Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 
користування 

0,00 0,00 0,00 834 873,60 332 196,00 

3.1 Комп’ютерна 
техніка(комп'ютери)       489 300,0 332 196,0 

3.2 Офісна техніка 
(багатофункціональні пристрої)       

294 698,6 
  

3.3 Техніка зв’язку (комутатори)       37 500,0   

3.4 
Обладнання для забезпечення 

функціонування будівель 
(лічільники обліку теплової 

енергії, води, газу)       

13 375,0 

  
Джерело: [92]. 
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