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Стаття присвячена розкриттю теоретичних та практичних аспектів функціонування Державної казначей-
ської служби України. Проведено дослідження залишків бюджетних коштів на єдиному казначейському ра-
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Статья посвящена раскрытию теоретических и практических аспектов функционирования Государствен-
ной казначейской службы Украины. Проведено исследование остатков бюджетных средств на едином каз-
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The article is devoted to the disclosure of theoretical and practical aspects of the functioning of the State Treasury 
Service of Ukraine. A research of the remnants of budget funds on a single treasury account as an indicator of the 
development of the national economy and the implementation of budgets. Positive moments have been identified 
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been proposed.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Ефективна бюджетна система є 
важливою гарантією незалежності держави, 
яка визначає її фінансову потужність та мож-
ливості здійснення зовнішніх та внутрішніх 
функцій. На даний час бюджетна система 
України все ще знаходиться на стадії рефор-
мування. 

Казначейській системі обслуговування 
бюджетів належить вагоме місце у вітчизня-
ній бюджетній системі, оскільки надходження 
доходів і здійснення витрат з будьякого 
бюджету країни є вкрай важливим для вико-
нання державою та регіонами покладених 
на них функцій. Належна організація руху 
доходів бюджетів і спрямування витрат на 
утримання, в основному, галузей невироб-
ничої сфери створює реальні передумови 
для стабілізації економіки та забезпечення 

сталого розвитку в майбутньому. Будучи 
частиною процесу бюджетного управління, 
казначейська система дозволяє здійснювати 
контроль за обґрунтованістю і своєчасністю 
платіжних операцій, а також за дотриманням 
загальної фінансової дисципліни суб'єктами 
господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню питань функціонування бюджет-
ної системи України у вітчизняній фінансовій 
науці присвячені праці таких вченихекономіс-
тів, як: С. Буковинського, О. Василика, А. Дани-
ленка, О. Кириленко, В. Кравченка, І. Луніної, 
І. Лютого, К. Павлюк, О. Романенко, В. Федо-
сова, І. Чугунова, С. Юрія та інших науковців. 

Теоретичні і практичні питання побу-
дови та функціонування системи Казначей-
ства досліджувалися такими вченими, як: 
О. Барановським, С. Булгаковою, Є. Галуш-
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кою, О. Даневичем, О. Охрімовським, Л. Осип-
чуком, О. Чечуліною, С. І. Юрієм та іншими 
науковцями. 

Разом із тим в наукових працях недостат-
ньо приділено уваги розкриттю призначення 
Державної казначейської служби у бюджетній 
системі України.

Формулювання цілей статті. Метою 
є дослідження теоретичних та практичних 
аспектів функціонування Державної каз-
начейської служби України у вітчизняній 
бюджетній системі.

Виклад основного матеріалу. Із пер-
ших років становлення бюджетної системи 
України значної уваги потребували питання 
дотримання фінансової дисципліни, контр-
олю за операціями з коштами бюджету, вра-
ховуючи значну нестабільність фінансової 
системи новоутвореної держави, що було 
спричинено зокрема загальним падінням 
обсягів виробництв різних сфер економіки та 
погіршенням результатів фінансовогоспо-
дарських діяльності підприємств державного 
сектора, проблемам із доходними частинами 
бюджетів різного рівня, розповсюдженням 
бартерних форм розрахунків, як наслідок 
накопиченням заборгованості держави по 
виплаті заробітної [1, с. 94].

Значною проблемою також було розпоро-
шення коштів бюджетів різних рівнів, позабю-
джетних коштів (наразі це кошти спеціального 
призначення), коштів міністерств, бюджетних 
установ за безліччю поточних рахунків, від-
критих у Національному банку України та 
комерційних банках, що унеможливлювало 
своєчасно фінансувати виконання державних 
функцій, здійснювати попередній та поточний 
контроль за станом використання бюджетних 
ресурсів. За наявності дефіциту у бюджет-
них коштах на поточних рахунках міністерств, 
бюджетних установ одночасно обліковува-
лись значні їх фактичні залишки [2, с. 157].

Вагомим кроком у становленні та розви-
тку бюджетної системи стало прийняття ще у 
1995 році та введення у дію Указу Президента 
«Про Державне казначейство України», яким 
було започатковано функціонування казначей-
ської системи (у 2015 році даний орган вико-
навчої влади було перейменовано у Державну 
казначейську службу України). На Державне 
казначейство було покладено виконання важ-
ливих завдань щодо виконання державного та 
місцевих бюджетів й управління бюджетними 
ресурсами в межах їх наявності. 

Для того, щоб глибше розкрити теоретич-
ний зміст казначейської системи, необхідно 

звернутися до чинної законодавчої бази. 
Згідно статті 43 Бюджетного кодексу України 
[3], казначейське обслуговування бюджетів 
передбачає:

1) розрахунковокасове обслуговування 
розпорядників і одержувачів бюджетних 
коштів, а також інших клієнтів відповідно до 
законодавства;

2) контроль за здійсненням бюджетних 
повноважень при зарахуванні надходжень 
бюджету, взятті бюджетних зобов'язань роз-
порядниками бюджетних коштів та здійсненні 
платежів за цими зобов'язаннями;

3) ведення бухгалтерського обліку і скла-
дання звітності про виконання бюджетів з 
дотриманням національних положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку та інших нор-
мативноправових актів Міністерства фінан-
сів України;

4) здійснення інших операцій з бюджет-
ними коштами.

В органах, що здійснюють казначейське 
обслуговування бюджетних коштів, бюджет-
ним установам відкриваються рахунки у вста-
новленому законодавством порядку.

Казначейством України не здійснюється 
оплата послуг з оброблення електронних 
розрахункових документів та повідомлень у 
системі електронних переказів Національ-
ного банку України і з переказу коштів через 
валютні рахунки, відкриті в Національному 
банку України.

Казначейство України за погодженням з 
Міністерством фінансів України має право 
залучати на поворотній основі кошти єдиного 
казначейського рахунку для покриття тимча-
сових касових розривів місцевих бюджетів, 
Пенсійного фонду України.

Обсяги тимчасових касових розривів міс-
цевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням 
захищених видатків загального фонду, покри-
ваються Казначейством України в межах 
поточного бюджетного періоду, а тимчасові 
касові розриви Пенсійного фонду України, 
пов'язані з виплатою пенсій, – у межах фак-
тичного дефіциту коштів на цю мету за раху-
нок коштів єдиного казначейського рахунку на 
договірних умовах без нарахування відсотків 
за користування цими коштами з обов'язковим 
їх поверненням до кінця поточного бюджет-
ного періоду [3].

У разі розміщення коштів місцевого 
бюджету на депозитах або обслуговування 
коштів місцевого бюджету в частині бюджету 
розвитку та власних надходжень бюджетних 
установ в установах банків обсяги тимчасо-
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вих касових розривів за загальним фондом 
такого місцевого бюджету не покриваються 
за рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку [4].

Як відомо, обсяг коштів на єдиному каз-
начейському рахунку постійно змінюється – 
зростає під час надходжень податків, інших 
обов'язкових платежів до державного та 
місцевих бюджетів, а також надходжень на 
рахунки інших клієнтів, та зменшується під 
час пікових обсягів здійснення видатків та 
витрат розпорядниками коштів бюджетів та 
іншими клієнтами.

Казначейський рахунок формується з 
податків, зборів, інших платежів бюджетів і є 
основним рахунком держави для проведення 
фінансових операцій і управління коштами 
державного та місцевих бюджетів. Відтак 
показником розвитку економіки та виконання 
бюджетів є динаміка коштів на рахунках Дер-
жавної казначейської служби – як на єдиному 
казначейському рахунку, так і кошти на валют-
них рахунках Казначейства.

У відповідності до положень Бюджетного 
кодексу сучасна бюджетна система скла-
дається з державного бюджету та місцевих 
бюджетів [3].

Державний бюджет є одним із важелів дер-
жавного регулювання сoціальнoекoномічних 
процесів та найголовнішим за своїм призна-
ченням у бюджетній системі України. З дер-
жавного бюджету здійснюється фінансування 
витрат на заходи держави в галузі економіки, 
національної оборони, державного управ-
ління, соціальної сфери, міжнародних відно-
син, обслуговування державного боргу тощо 
[5, с. 38].

Станом на 1 січня 2018 року на єдиному каз-
начейському рахунку обліковувались кошти у 
національній валюті – 5,099 млрд. грн., хоча 
ще на 1 грудня 2017 року вхідне сальдо ста-
новило 54,104 млрд. грн. Це означає, що 
в грудні влада витратила не тільки поточні 
доходи, тобто податки, зібрані в грудні, і кошти 
запозичень, а й 49 млрд. грн. залишків каз-
начейства. Зауважимо, що це мінімальний 
рівень за останні три роки: менший показник 
казначейського рахунку був ще на початку 
січня 2015 року: на рівні 3,008 млрд. грн., а 
на початку 2016 і 2017 років залишок стано-
вив 9,017 млрд. грн. і 14,258 млрд. грн., відпо-
відно. На думку експертів, таємниця «пропажі» 
коштів криється у незадовільному виконанні 
Державного бюджету минулого року [6].

Слід зазначити, що місцевим бюджетам 
відводиться важлива роль у соціальноеко-

номічному розвитку території, оскільки саме 
з місцевих бюджетів здійснюється фінан-
сування закладів освіти, культури, охорони 
здоров’я та соціального захисту населення, 
засобів масової інформації, а також фінан-
суються різноманітні молодіжні програми, 
видатки по упорядкуванню населених пунк-
тів. Таким чином, місцеві бюджети здійснюють 
безпосередній вплив на задоволення різних 
потреб населення, стан та якість наданих сус-
пільних послуг [5, с. 39].

Тому варто окремо звернути увагу на 
залишки коштів місцевих бюджетів на 
бюджетних рахунках, оскільки саме цей 
показник свідчить про стан їх фінансової 
спроможності. Залишки коштів усіх місцевих 
бюджетів України станом на 1 січня 2018 року 
становили 55,7 млрд. грн., у тому числі: 
загального фонду – 33,5 млрд. грн., спеціаль-
ного фонду – 22,2 млрд. грн. У порівнянні з 
початком 2017 року обсяги залишків загаль-
ного фонду на казначейських рахунках змен-
шились на 22,4 млрд. грн.: по загальному 
фонду – на 19,1 млрд. грн., по спеціальному 
фонду – на 3,3 млрд. грн.

Залишки коштів місцевих бюджетів міст 
обласного значення (станом на 1 січня 
2018 року) становили 17,1 млрд. грн., у тому 
числі загального фонду – 14,0 млрд. грн., спе-
ціального фонду – 3,1 млрд. грн. 

Станом на 1 січня 2018 року залишки 
коштів на рахунках об’єднаних територіаль-
них громад (ОТГ) склали 4,3 млрд. грн., у 
тому числі загального фонду – 3,0 млрд. грн., 
спеціального фонду – 1,3 млрд. грн. 

Слід зазначити, що ОТГ ефективніше 
використовують наявний в їх розпорядженні 
ресурс, спрямовуючи кошти на розвиток 
територій, а не накопичуючи їх на депозитних 
рахунках в банках [7].

Місцеві бюджети можуть розміщувати 
кошти навіть на депозитних рахунках в уста-
новах державних банків, тому що відсотки 
платяться як доходи. І це також є показником 
доходної частини бюджету. У 2017 році міс-
цеві бюджети мали вільний залишок коштів 
для розміщення на депозитних рахунках, а 
ось у 2018 році – вільні кошти були відсутні.

Отже, єдиний казначейський рахунок є 
необхідним моментом казначейської системи, 
який забезпечує наступні умови управління 
бюджетними ресурсами держави та регіонів: 
всі бюджетні кошти знаходяться під посиль-
ним контролем Казначейства; всі видатки з 
казначейського рахунку є предметом бюджет-
ного контролю; органи казначейської служби 
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мають можливість визначати обсяг бюджетних 
коштів в будьякий час (сальдо на бюджетних 
рахунках); всі бюджетні надходження депо-
новані на єдиному казначейському рахунку в 
обов’язковому порядку.

Проте, доцільно приділити увагу ще таким 
питанням в казначейській системі: поси-
лити казначейський контроль в процесі руху 
коштів з комерційних банків та їх наступній 
консолідації на єдиному казначейському 
рахунку; здійснити імплементацію зару-
біжної практики використання інструментів 
ефективного управління залишками грошо-
вих коштів; розробити загальнодержавну 
концепцію щодо ефективного та цільового 
управління бюджетними ресурсами держави 
та регіонів; з метою розміщенням тимчасово 
вільних коштів на валютному та фондовому 
ринках створити Казначейський Банк; розши-
рити доступ бюджетних установ, організацій 
до автоматизованої системи управління Каз-
начейством, що дасть змогу відійти від папе-
рових технологій.

Висновки із цього дослідження. Бюджетна 
система України відіграє важливу роль у функ-
ціонуванні національної економіки та забез-

печенні бюджетної безпеки. Доходи і видатки 
бюджетів, обсяг бюджетного дефіциту є важли-
вими індикаторами стану фінансової системи 
держави, рівня самостійності та можливості 
належно виконувати визначені Конституцією 
України функції. Саме для ефективної мобіліза-
ції фінансових ресурсів і була створена система 
Казначейства [8].

Однак, під час застосування казначейської 
системи обслуговування бюджетів варто 
враховувати економічні, політичні, законо-
давчі особливості нашої держави; питання, 
які пов’язані із створенням новітніх інфор-
маційнообчислювальних систем; кадровий 
потенціал. 

Казначейська та бюджетна системи Укра-
їни повинні модернізуватися одночасно і в 
безпосередньому взаємозв'язку. Для цього 
необхідно забезпечити співпрацю між про-
фільними міністерствами, урядом та Наці-
ональним банком України; послідовність та 
взаємозв’язок державної політики в даному 
напрямку; розробку актуальних стратегіч-
них та програмних документів, щоб створити 
умови для довгострокової стійкості Держав-
ної казначейської служби України.
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