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Таблиця 1 – Мета, об’єкт, предмет та завдання магістерської кваліфікаційної роботи
Мета розвиток та поглиблення теоретико-методологічних засад управління бюджетними ресурсами в умовах функціонування 

казначейської платіжної системи, а також розробка науково-практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності 
діяльності органів Державної казначейської служби України.

Завдання – дослідити генезис, сутність та значення казначейської системи управління бюджетними коштами;
– проаналізувати особливості функціонування казначейської системи;
– дослідити нормативно-правову базу Казначейства України;
– розкрити особливості казначейського виконання бюджету за доходами та видатками;
– визначити рівень застосування та впровадження в дію новітніх інформаційних технологій та програмного забезпечення в 
казначейській системі; 
– дослідити характер взаємодії органів казначейства з іншими учасниками бюджетного процесу у ході касового виконання бюджетів 
усіх рівнів;

– ідентифікувати проблемні аспекти функціонування казначейської системи в Україні, а також визначити напрями удосконалення та 

оптимізації управління бюджетними ресурсами в платіжній системі казначейства.

Об’єкт дослідження процеси управління бюджетними коштами шляхом використання платіжної системи казначейства

Предмет дослідження теоретико-методологічні та прикладні засади  управління бюджетними ресурсами в органах Казначейства України (на прикладі 
Управління Державної Казначейської служби України у Липовецькому районі Вінницької області). 

Наукова новизна удосконалено:
– підходи функціонування казначейського механізму управління бюджетними ресурсами в контексті протидії опортунізму 
та правопорушенням у бюджетній сфері;
набули подальшого розвитку:
– методи внутрішнього контролю в системі органів Казначейства України, які на відміну від існуючих аналогів, враховують 
провідний іноземний досвід управління бюджетними ресурсами.



ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ ДЕРЖАВНОЇ 
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

(КАЗНАЧЕЙСТВА)

Управління (відділення) Державної казначейської 
служби у містах та районах

Головні управління Державної 
казначейської служби в областях та 

місті Києві 

Рисунок 1 – Трирівнева структура Казначейства



Здійснює відкриття, 
закриття та 

обслуговування рахунків у 
системі електронного 

адміністрування податків

Здійснює операції з 
купівлі іноземної валюти 

та операції з продажу 
іноземної валюти, яка 

обліковується на 
рахунках Казначейства

Здійснює видачу і 
погашення фінансових 
казначейських векселів

Здійснює безспірне 
списання коштів 

державного та місцевих 
бюджетів або боржників на 

підставі рішення суду

Забезпечує 
казначейське 

обслуговування 
бюджетних коштів на 

основі ведення єдиного 
казначейського рахунку

Здійснює покриття 
тимчасових касових 
розривів місцевих 

бюджетів та Пенсійного 
фонду України

Веде бухгалтерський 
облік операцій з 

виконання державного 
та місцевих бюджетів;

Обслуговує кошти 
фондів 

загальнообов’язкового 
державного соціального 
і пенсійного страхування

Управляє наявними 
фінансовими 

ресурсами, що 
консолідуються на 

ЄКР

Рисунок 2 – Матриця основних функцій Казначейства в 
контексті управління бюджетними ресурсами



Рисунок 3 – Механізм функціонування платіжної системи Казначейства

Платіжна система казначейства

Система норм, що визначає 
правила проходження платежів.

Механізм взаємовідносин 
користувачів коштів з 

казначейською системою

Технічне забезпечення здійснення 
платежів



Протидія корупції як фактору 
загрози соціально-економічної 

безпеки держави

Заходи антикорупційного 
спрямування

З б і р  т а  о п р а ц ю в а н н я 
і н ф о р м а ц і ї  с т о с о в н о 
фінансових поток ів для 
прийняття управлінських 
рішень

Заходи направленні на 
недопущення некерованості 

управлінських  процесів

Інституційне 
середовище
Інституційне 
середовищеБюджет

Зовнішня 
інформація

Корегування 
фінансової 

інформація та 
координація 

дій

Основні детермінанти 
виникнення  та функціонування 
неспостережуваних економічних 

процесів та корупції 

Внутрішня інформація

Органи 
Казначейства

Рисунок 4 – Механізм функціонування системи казначейства в сучасному інформаційному 
середовищі 



Стратегія 
розвитку 
платіжної 
системи 

казначейства

сформована концепція розвитку 
платіжної системи казначейства, що 

включає загальний 
напрям дій, які визначають 

перспективний розвиток органів 
Казначейства

конкретний план дій щодо 
функціонування платіжної 

системи казначейства, 
призначений для реалізації 

визначених 
стратегією цілей

як результат як процес

Рисунок 5 – Стратегічна модель розвитку платіжної системи Казначейства



Ідентифікація бюджетного правопорушення в платіжній системі 
казначейства 

Фіксація бюджетного правопорушення

Зупинення фінансових операцій із бюджетними коштами

Усунення бюджетних правопорушень

Підготовка процедури відновлення операцій із бюджетними коштами

Відновлення органами Казначейства операцій із 
бюджетними ресурсами на рахунках розпорядників та одержувачів 

коштів державного та місцевих бюджетів

Рисунок 6 – Механізм зупинення операцій за бюджетними коштами в платіжній 

системі казначейства відповідно до норм діючого законодавства



Конституція України, Бюджетний кодекс України, 
ЗУ "Про Державний бюджет", Положення про 

Державну казначейську службу України.

Укази та розпорядження Президента України, 
нормативно – правові акти Кабінету Міністрів 

України.

Нормативно-правові акти Міністерства фінансів 
України, Національного банку України та інших 

органів влади, у т. ч. інструкції, положення, 
вказівки 

Система 
нормативно-

правових актів, 
що регулюють 

платіжну систему 
казначейства

Рисунок 7 – Узагальнена система нормативно-правових актів Державної 
казначейської служби України



Банки платників (державні та комерційні)

Розподільчі рахунки
(3321, 3421)

Рахун ки  для  з а р а х у ва н н я 
коштів спеціального фонду 
місцевих бюджетів в органах 
ДКСУ в розріз і  бюджетів та 
видів надходжень (3151)

Рахун ки  для  з а р а х у ва н н я 
податків та зборів загального 
фонду місцевих бюджетів в 
о р г а н а х  Д К С У  в  р о з р і з і 
бюджетів та видів надходжень 
(3141)

Кошти загального фонду 
місцевих бюджетів (3142)

Кошти спеціального фонду 
місцевих бюджетів (3152)

Агенти ринку

Рисунок 8 – Механізм зарахування бюджетних надходжень до 
місцевих бюджетів шляхом використання органів Казначейства
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3421 — «Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих 
бюджетів»;
6123 — «Доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу між загальним та 
спеціальним фондами»;
3141 — «Надходження до загального фонду місцевих бюджетів»;
3151 — «Надходження коштів спеціального фонду місцевого бюджету,  як і 
направляються на спеціальні видатки»;
3142 — «Загальний фонд місцевого бюджету»;
3152 — «Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні 
видатки»;
6121 — «Доходи загального фонду місцевого бюджету»;
6122 — «Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на 
спеціальні видатки».

Рисунок 9 – Процес обліку бюджетних ресурсів, що 
розподіляються між рівнями бюджетної системи



Рисунок 10 – Аналіз виконання бюджету за доходами на прикладі Липовецького району 
Вінницької області за 2013-2017 рр.



Найменування 
(за класифікацією доходів бюджету) 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

1 2 3 4 5 6

Податкові надходження 24687,50 30674,40 35681,72 37532,40 39774,00

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 
вартості 24687,50 30674,40 35681,72 37532,40 39774,00

Неподаткові надходження 284,40 334,60 380,97 390,60 412,00

Плата за надання адміністративних послуг 153,40 173,40 197,65 204,00 206,00

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 58,40 76,50 93,60 95,10 96,00

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень 72,60 84,70 89,72 91,50 110,00

Власні надходження бюджетних установ 293,98 381,74 427,95 466,87 500,25

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно із законодавством 127,80 167,90 198,56 210,60 220,31

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 
діяльністю 111,67 144,63 152,40 168,64 183,45

Плата за оренду майна бюджетних установ 8,64 10,90 14,30 15,23 17,49

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку 
майна (крім нерухомого майна) 1,96 2,34 2,96 3,50 4,00

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 43,91 55,97 59,73 68,90 75,00

Офіційні трансферти 205141,81 231996,03 237426,05 253583,04 284730,69

Дотації 18341,30 20973,40 21341,74 25412,80 26318,60

Базова дотація - - 3794,50 9836,70 10416,10

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування 
переданих із державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 
охорони здоров'я

8741,68 11142,70 12285,40 14387,62 15902,50

Субвенції 178058,83 199879,93 200004,41 203945,92 232093,49

Інші надходження 1539,70 1987,50 2924,70 3038,50 3594,28

Всього доходів 231947,39 265374,27 276841,39 295011,41 329011,22

Таблиця 1 – Деталізований аналіз доходів бюджету Липовецького району за 2013-2017 рр.



Рисунок 11 – Основні стадії казначейського обслуговування 
бюджетів за видатками



І. Формування бази даних щодо розпорядників коштів

ІІ. Ідентифікація в системі обліку казначейства бюджетних розписів

ІІІ. Визначення  розпорядником суми коштів планових показників 
бюджетних асигнувань та забезпечення їх обліку 

ІV. Корегування  планових показників у процесі виконання бюджету

V. Проведення операцій щодо відкриття асигнувань за загальним і 
спеціальними фондами бюджету

Рисунок 12 –  Типовий алгоритм казначейського обслуговування 
бюджету за видатками



Імпліцитні 
опортуністичні 

угоди
Органи влади Агенти ринку 

Інтерес соціуму
(контроль за формуванням та 

використанням бюджетних 
ресурсів)

Казначейська 
система

Рисунок 13 – Модель перешкоджання опортуністичним 
угодам шляхом використання казначейської системи



Рисунок 14 – Сучасна модель імпліцитної опортуністичної 
угоди з використанням казначейської системи



Рисунок 15 – Основні фактори впливу на формування доходів місцевих бюджетів

неузгодженість потреб у податкових надходженнях з 
можливостями їх отримання

недосконалість інституційних норм щодо забезпечення 
державного контролю в процесі управління ресурсами

існування тіньових фінансових схем ведення бізнесу

надання різноманітних податкових пільг

Фактори впливу



Рисунок 16 – Динаміка відкриття рахунків Управлінням 
ДКСУ у Липовецькому районі Вінницької області



Принцип Характеристика Держави-
представники

Принцип спеціалізації Передбачає створення у структурі органів 
Казначейства, що спеціалізуються на 
окремих видах надходжень

В сучасних умовах 
використовується у 
Китаї, Румунії, Чехії 
та Австрії

Функціональний принцип Нормативне  регулювання системи 
відбувається переважно на 
загальнонаціональному рівні з урахуванням 
територіальної специфіки

Колумбія, Литва, 
Малайзія, Нідерланди, 
Саудівська Аравія, 
Канада, Туреччина.

Принцип виокремлення сегментів 
платіжної системи казначейства

У структурі органів Казначейства 
виділяються підрозділи, що виконують 
стандартний набір оперативних функцій 
стосовно окремих учасників бюджетного 
процесу

Активно 
застосовується в 
США та Франції. 
Деякі елементи 
проглядаються у 
платіжній системі 
Німеччини та 
Фінляндії

Таблиця 2 – Принципи організації платіжної системи казначейства 
у деяких зарубіжних країнах



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!


