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1 Історичні умови започаткування казначейства 



Історія зародження, становлення і розвитку казначейства надзвичайно багата і 

тривала. 

Термін "казначейство" походить від поняття казна, що в перекладі з 

англійської означає скарб, цінність. 

Терміни "казна" і "казначейство" мають різні тлумачення в різних країнах. Це 

можна пояснити розвитком та еволюцією казни як суспільного фінансового 

інституту, який є частиною спадку, традицій і культури різних держав. 

У найперших систематизованих працях, присвячених питанням казни, цей 

термін використовується і у широкому, і більш вузькому розумінні. Так, в 

"Арташастрі" (праці про гроші), яка була написана в Індії дві тисячі років тому, 

казна в широкому розумінні - це багатство держави, до якого включались окрім 

детально перерахованих доходів золото, коштовне каміння і метали, а також усі 

види сільськогосподарської продукції. У рукописі зазначалося, що армія і казна 

- найважливіші інструменти в руках монархії, тому вони мусять бути під 

безпосереднім контролем керівника держави. У більш вузькому значенні казна 

- це місце, куди надходили гроші і звідки здійснювались платежі для 

конкретних цілей. 

Історично казначейство виконувало декілька функцій: 

- відповідало за збереження багатства держави; 

- було місцем, де збиралися платежі держави і з якого держава здійснювала 

виплати; 

- відповідало (під королівським наглядом) за чеканку монет; 

- а також виконувало функцію облікового відомства. Тобто казначейство 

повинно було вести записи всіх операцій із зазначенням дати, характеру і кінцевого 

призначення платежів. 

З часом функції казначейства різних країн змінювались: 

- внаслідок затяжних війн, які призводили до зменшення багатства держави, 

казначейства почали випускати внутрішні і зовнішні боргові зобов'язання; 

- у зв'язку зі збільшенням кількості і 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 тачеканка монет, 



випуск боргових зобов'язань, отримання і видача платежів державою було передано 

банкам; - у деяких випадках казна працювала як банківська установа і 

приймалавклади населення. 

Наявність окремого уповноваженого органу в системі виконавчої влади 

держави, який мав відповідати за розробку та здійснення державної фінансової 

політики, є закономірністю для всіх епох і держав. 

Початок створення казначейства належить до управління казною за тієї доби, 

коли не було ще чіткого розмежування між особистою власністю титулованого 

володаря та власністю держави. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Передумови створення та проблеми становлення  казначейської 

системи  України 



Традиції Державного казначейства України зародилися ще за часів Київської 

Русі. Прообразом казначейства можна вважати княжу казну Ярослава Мудрого і 

його спадкоємців, яка слугувала сховищем матеріальних цінностей князівств. Тут 

також писалися укази, складалися грамоти, велося поточне листування. 

Княжа казна московських великих князів знаходилась у Кремлі, на казенному 

дворі. Вже до середини п'ятнадцятого століття княжа казна набула значення 

центрального фінансового відомства. 

На початку XVIII століття для вирішення проблемних питань в галузі фінансів 

була створена камер-колегія, що являла собою прообраз сучасного Міністерства 

фінансів. Першим президентом камер-колегії був призначений у 1717 році князь 

Д.М.Голіцин. Петро І ставив перед нею такі завдання, реалізація яких дійсно робила 

її органом вищого управління та контролю над доходами держави. Зокрема, вона 

повинна була збирати різного роду інформацію про реальне економічне становище 

країни. 

Одним із перших у світі конституційне визначення державної казни 

(військової скарбниці) зробив Пилип Орлик (1710-1742) у так званій Бендеревській 

конституції. Статтею 9 цієї конституції передбачалось, що військова скарбниця 

(генеральний скарб) - то є державний скарб і фінанси у гетьманській державі. 

Конституцією відокремлювався державний скарб від особистих коштів 

гетьмана і передавався в розпорядження генерального підскарбія. На цю посаду 

могла бути обрана лише "людина значна й заслужена, маєтна і добросовісна". Для 

утримання гетьмана ("на ранг гетьмана", "на булаву й особу його гетьманську") 

надавалися рангові маєтності, земельні володіння. Важливі скарбничі справи 

вирішувались виключно на зборах старшинсько-козацької ради (парламенту). 

Ключовим явищем в історії казначейства були роки Запорізької Січі (кінець 

XV ст. - 1775 р.), коли більшість козаків перебувала на турецькому фронті 

(неподалік від гирла Дунаю). Тоді й було організовано військовий скарб, до якого 

надходили доходи від промислової експлуатації рибальських і мисливських угідь, 

земель і хуторів. 

У Московській Русі наприкінці 18 століття стала нагальною необхідністю 

реформа центральних державних установ. Система особистих доручень, що 

видавались у приказах, не сприяла розвитку зацікавленості у державних справах, не 



викликала бажання працювати над проблемними питаннями суспільства. Крім того, 

справи, якими займався окремий приказ, були настільки різноманітними та 

різнохарактерними, що викликало плутанину та уповільнення в їх вирішенні. Тому 

Петром І приймається рішення щодо створення колегій, які за своїм складом та 

способами розв'язання справ свого часу були беззаперечно прогресивними 

управлінськими державними установами. Центральною ідеєю функціонування 

колегії було колегіальне прийняття як управлінських, так і рішень за результатами 

обговорення будь-якої справи. 

Серед петровських колегій особлива увага приділялася камер-колегії, 

мануфактур-колегії, берг-колегії та штатс-конторі. Коло їх завдань було окреслене 

вирішенням найважливіших питань того часу, а саме управлінням фінансами, 

управлінням справами, пов'язаними з розвитком промисловості, торгівлі та взагалі 

народного господарства. Власне камер-колегія була покликана вирішувати всі 

проблемні питання в галузі фінансів, збирати доходи, шукати додаткові джерела 

надходження грошових коштів в казну держави. Першим президентом камер-колегії 

був призначений князь Дмитро Михайлович Голіцин у 1717 році. У 1719 році 

Петром І був підписаний законодавчий акт "Учреждение й регламент камер-

колегии". Регламент мав 26 пунктів і як більшість указів та актів того часу був 

складений не досить чітко та систематично. 

Петро І ставив перед камер-колегією такі задачі, реалізація яких дійсно робила 

їх органом вищого управління та контролю над усіма доходами держави. Камер-

колегія повинна була піклуватися про розвиток економічних сил країни та мала саме 

безпосереднє відношення до управління державними зборами. У розумінні 

поставлених перед нею задач (а не способів управління) вона без сумнівів являла 

собою прообраз сучасного Міністерства фінансів. Власне зацикленість тільки на 

функціях спостереження за надходженням державних доходів не задовольняла 

Петра І. 

Важливою подією в історії фінансового управління Росії 18 століття стало 

видання нового регламенту камер-колегії у 1731 році, котрий регулював її діяльність 

аж до ліквідації в 1785 р. Воно знаменувало відмову уряду від думки організувати 

державне управління фінансами у вигляді окремої самостійної установи. З двох 

центральних завдань петровської камер-колегії -володіти інформацією та управляти 



усіма грошовими доходами держави, друге найважливіше завдання "управляти" 

було викреслене з кола обов'язків нової камер-колегії. 

Все це вказувало на необхідність змін у фінансовому управлінні державою. 

Наслідком цього стає рішення Катерини II призначити президентом камер-колегії 

довірену особу імператриці князя Б.А.Куракіна у 1764 році. Зцього приводу 

видається указ, де окреслюються завдання щодо фінансового управління взагалі та 

камер-колегії зокрема. 

Через 30 років після видання другого регламенту стало зрозуміло, що він 

поставив діяльність камер-колегій у рамки занадто вузькі, що лишили цю діяльність 

державного значення. Для вищого управління фінансовими справами потрібно було 

створити особливий орган на принципово нових засадах. Ставилась мета створити 

не нову колегіальну установу, а довірити управління державними фінансами одній 

особі. Таким чином, у процес управління вводилося нове на ті часи міністерське 

начало. 

Для управління всіма питаннями, які раніше входили до компетенції камер-

колегії, в губернських містах були створені казенні палати, а для прийому та 

зберігання грошових коштів, котрі вносились до казни, в кожному обласному місті 

була створена посада повітового казначея. В офіційному документі "Учреждения о 

губерниях" казенна палата була представлена як департамент, котрий є злиттям 

функцій камер-колегії та ревізіон-колегії. До її обов'язків входило: 

- збір доходів як у повному обсязі, так і у визначений час; 

- доставка зібраних доходів до необхідних місць; 

- забезпечення збереженості зібраних доходів; 

- складання щорічних реєстрів про доходи кожного повіту губернії; 

- доведення всіх відомостей про доходи та витрати губернії до відома 

державного казначея. 

Крім того, в обов'язки казенної палати входило суворе спостереження за тим, 

щоб у губерніях з населення не стягувалися будь-які додаткові збори. Повітові 

казначеї частину казенних коштів залишали місцевим органам, а частину відсилали 

до комісаріату та адміралтейства. Доходи держави, що залишалися після 

задоволення штатних видатків, які були створені у 1780 році у Москві та 

Петербурзі. 



Новий устрій без сумніву вніс деякий порядок у діловодство та звітність. 

Однак упорядкування рахівництва ще не означало покращення фінансового 

господарства. В цілому задовільний фінансовий стан у державі підтримувався за 

рахунок періодичної емісії грошових знаків. Сфера управління державними 

фінансами вимагала змін. Вони відбулися з приходом на трон у 1797 році 

імператора Павла, за часи правління якого була заснована посада державного 

казначея (у 1798 році). 

На той час фінансове управління у державі здійснювалось казенними 

палатами і від тепер під наглядом державного казначея. Посада державного казначея 

реально являла собою ведення правильного рахівництва, через що її значення не 

було ясним та зрозумілим навіть вищим урядовцям. Проте імператор Павло надавав 

їй значимість на рівні Міністра фінансів. 

8 вересня 1802 року було видано указ про створення міністерств, котрий 

започаткував нову еру вищого устрою та управління в Росії. Було прийнято досить 

прогресивне рішення організувати процес управління на зовсім нових засадах. При 

цьому поряд з посадою державного казначея була заснована також посада Міністра 

фінансів. 

З її запровадженням відбувся суттєвий перерозподіл обов'язків у фінансовій 

галузі. Саме до нього фактично перейшли функції вищого управління державними 

фінансами, в той час як державний казначей, не дивлячись на те значення, яке йому 

надавав імператор Павло, ще більш чітко визначився як головний рахівник країни. 

Таким чином, первинна значимість цієї посади була значною мірою втрачена, а 

зміст певною мірою викривлений. 

Казначейство як спеціальний фінансовий орган, що відав касовим виконанням 

державного бюджету, в Росії було засновано 2.02.1821 року, коли у складі 

Міністерства фінансів створили департамент Державного казначейства. Головними 

завданнями Департаменту були: 

- контроль за рухом коштів за надходженнями та витратами усіх казначейств; 

- здійснення головного рахівництва усіх надходжень та витрат держави. У 

його віданні перебували місцеві органи - казенні палати. Усі зібрані 

органами казначейства прибутки надходили на єдиний рахунок у Державному 

банку. 



Саме фінансові відносини 18 століття сприяли започаткуванню державного 

казначейства, яке з плином часу приймало все більш розвинені форми та державну 

значимість. 

Казначейство організовувало стягнення податків, зборів, мита, вело облік 

прибутків держави і відпускало кошти на витрати, передбачені державним 

бюджетом. 

Казначейське виконання державного бюджету дало позитивний ефект, тому 

що така форма роботи забезпечує ощадливе, обов'язково цільове використання 

коштів державного бюджету. Це, в свою чергу, дало можливість: 

- здійснювати державний контроль і оперативно розпоряджатися фінансовими 

ресурсами держави; 

- ефективно їх перерозподіляти і маневрувати державними коштами; 

- створювати можливість накопичення ресурсів для реалізації державних 

програм і зобов'язань. 

На час Жовтневої революції 1917 р. 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 проект державного розпису доходів і 

видатків. 

Спроби побудувати бюджет України на базі власної державності було 

зроблено у 1917-1920 рр., коли Центральна Рада намагалася унезалежнити фінанси 

України від фінансів Росії. Повний бюджет було побудовано тільки за часів 

Гетьманату Павла Скоропадського. За Гетьманату формування бюджету було 

завданням Міністерства фінансів і безпосередньо створеної при ньому Бюджетової 

комісії, до складу якої увійшли представники Міністерства фінансів, державного 

контролю, зацікавлених відомств і представники науково-економічних кіл. За 

відсутності нових законів юридичною основою при формуванні бюджету 

Української держави стало бюджетове право Російської 

Імперії, що складалося із загальних кошторисних правил і правил про порядок 

розгляду державного розпису прибутків і видатків та про асигнування зі скарбу 

видатків, не передбачених розписом. Зведений бюджет Української держави в ті 



часи навряд чи можна вважати загальноприйнятним із фінансово-економічної точки 

зору державним бюджетом. Він був радше зведенням кошторисів за державними 

прибутками і видатками, мав ознаки виконавчого кошторису. На недосконалість 

сформованого бюджету вплинули й несприятливі соціально-політичні та фінансово-

економічні умови, за яких він складався. Дефіцит бюджету покривався випуском 

серії білетів державної скарбниці та іншими кредитними операціями. Незважаючи 

на те, що йому були притаманні риси виконавчого кошторису, він, за словами 

тодішніх економістів мав "велику близькість до дійсних витрат і вплат до 

скарбниці". 

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

якого включались бюджети союзних республік. Казначейство було ліквідовано, 

оскільки касове виконання державного бюджету здійснював Держбанк СРСР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 Етапи створення і розвитку Державного казначейства України  
 

Перший казначей незалежної України В.П. Тентюк у журналі «Фінанси 

України» від липня 1996 року писав про те, що «основну систему казначейства 

можна створити в три етапи: 



- терміново, без зволікань, передати функції фінансування управлінь 

центрального апарату Мінфіну, Головному управлінню Державного 

казначейства України; 

- Головному управлінню Державного казначейства протягом одного кварталу 

підготувати кадровий потенціал і розпочати передавання функцій 

фінансування бюджетних установ безпосередньо територіальним 

казначействам, що дасть можливість міським і районним відділенням 

Держказначейства вивчити їх потреби в коштах, а також визначити шляхи 

скорочення державних витрат. Це має бути здійснено за умови вирішення 

організаційних питань; 

- впровадити єдиний казначейський рахунок у Національному банку України. 

Таким чином, буде закрито всі поточні рахунки установ, що фінансуються з 

Державного бюджету». Крім того, він робить висновок, що «справжня 

робота казначейства розпочнеться з єдиного казначейського рахунку в 

Національному банку України. Тільки через нього казначейство 

здійснюватиме платежі або оплачуватиме рахунки бюджетних установ», а це 

означало, що казначейство буде працювати в системі електронних платежів 

Національного банку України. 

Етапи розвитку казначейства -  це, практично, етапи впровадження єдиного 

казначейського рахунку (таблиця 1.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблиця 1.1 Становлення та розвиток системи Державного казначейства 

України 
 

Етапи         Роки Функціональне навантаження 
1. Квітень 1995-

1997 рр. 
1995-1996 роки - створення організаційної структури органів Державного 

казначейства, забезпечення їх ефективної діяльності. 
1997 рік - початок запровадження казначейської системи виконання 



державного бюджету за видатками: на кінець року через органи Державного 
казначейства здійснювалось 45% операцій щодо виконання Державного 
бюджету. 

2. 1998-2000 рр. 1998 – рік завершення переведення на казначейську систему виконання 
Державного бюджету майже всіх міністерств і відомств. 

Запроваджено нову бюджетну класифікацію та План рахунків 
бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. 

Переведення на казначейське обслуговування позабюджетних коштів 
бюджетних установ та організацій. 

1999 рік - в порядку експерименту у 2-х областях запроваджено касове 
обслуговування місцевих бюджетів органами Державного казначейства. 

Надання Державному казначейству статусу учасника Системи 
електронних платежів Національного банку України. 

2000 рік - консолідація всіх коштів Державного бюджету на рахунках 
Казначейства у Національному банку України. 

3. 2001-2004 рр. 2001 рік - фактична зміна статусу Держказначейства: із клієнта банку 
Казначейство стало учасником Системи електронних платежів Національного 
банку України. 

Запровадження обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в 
органах казначейства. 

Розпочато процес запровадження казначейського обслуговування 
місцевих бюджетів за доходами та перерахунками міжбюджетних трансфертів. 

Переведення в систему органів Державного казначейства коштів 
державних цільових фондів - Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття,  Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 
та Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням. 

Розпочато впровадження єдиного програмного забезпечення 
автоматизованої системи ”Казна”. 

2003 рік - переведення на повнофункціональне казначейське 
обслуговування (як за доходами, так і за видатками) місцевих бюджетів. 

Побудова  та запровадження централізованої (4 “К”) моделі 
обслуговування Єдиного казначейського рахунка. 

4. 2005-2006 рр. З ІІ кв. 2005 - ІІ кв. 2006 рр. - на базі органів Державного казначейства 
України проведено експеримент по запровадженню нового механізму 
обслуговування розпорядників коштів державного бюджету. Експеримент 
передбачав відпрацювання механізму по переходу від виділення асигнувань до 
запровадження погашення зобов’язань розпорядників коштів державного 
бюджету. 

Протягом другої половини 2006 року за результатами проведеного 
експерименту було розроблено та поширено на всій території України Порядок 
відображення в бухгалтерському обліку по виконанню державного бюджету 
операцій з обліку зобов’язань розпорядників коштів в органах Державного 
казначейства, відкриття асигнувань та здійснення видатків. 

5. 2007-2008 рр. 2007 рік був відзначений початком реформи системи бухгалтерського 
обліку у секторі державного управління, підтвердженням чого стало прийняття у 
січні 2007 року постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження 
Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 
2007-2015 роки". Основними напрямами якої є: 

- модернізація системи бухгалтерського обліку в секторі державного 
управління; 

- удосконалення системи фінансової та бюджетної звітності; 
- створення уніфікованої організаційно-інформаційної облікової системи. 
  

 

На першому етапі, починаючи з липня 1997 року, майже після затвердження 

Положення про Державне казначейство України, Державне казначейство України та 

його структурні підрозділи відкрили свої рахунки в комерційних банках. Ці рахунки 

розцінювались як єдиний казначейський рахунок. Єдиний казначейський рахунок – 

це сукупність рахунків відкритих у комерційних банках на ім’я органів Державного 



казначейства. Будучи клієнтами банківської установи,  казначейства стали 

виконувати функції з фінансування бюджетних установ та оплачувати від свого 

імені рахунки бюджетних установ з їх реєстраційних рахунків, відкритих у 

казначействі. З часом органи ДК стали контролювати дотримання кошторисних 

призначень та цільового використання коштів. 

До кінця 1999 року на казначейське обслуговування перейшли всі установи, що 

утримувались за рахунок коштів державного бюджету, зокрема позабюджетні кошти 

та Фонд занятості. Переважна більшість органів Державного казначейства України 

відкрили свої рахунки в обласних управліннях Національного банку України. Та з 

моменту створення казначейства основні зусилля і ресурси були задіяні на 

узагальнення підсумкової й упорядкування звітних документів. У зв’язку з цим, при 

виконанні казначейством бухгалтерських функцій його роль спочатку зводилася до 

другорядної функції передачі грошових ресурсів і упорядкування звітів. На цьому 

етапі казначейство розцінювалось на всіх рівнях як централізована бухгалтерія 

держави і тому повною мірою виконувати завдання, покладені на нього, не могло. 

Разом з тим, створення казначейства не дозволило внести істотні зміни в технологію 

виконання державного бюджету за доходами та місцевих бюджетів, бо самі органи 

Державного казначейства одночасно виступали як клієнт по відношенню до банку і 

як банк по відношенню до клієнтів, тобто розпорядник бюджетних коштів. Оплата 

рахунків при цьому здійснювалась за третіх осіб, що суперечило Положенню про 

безготівкові розрахунки в Україні. Бухгалтерський, бюджетний, управлінський та 

позабалансовий  облік велись у ручному режимі. 

Та вже тоді казначейства змогли при виконання державного бюджету: 

   забезпечити оперативний контроль за касовим виконанням бюджету за 

видатками в розрізі відомств, програм (функцій) і кодів економічної 

класифікації та прозорість; 

    виконувати попередній та поточний контроль за касовим виконанням 

бюджетів і забезпечити профілактику можливих фінансових порушень у 

момент формування платежів; 

    мати якісну оперативну та періодичну звітність з виконання державного 

бюджету та кошторисів бюджетних установ; 



    вирішувати  проблему неплатежів засобами проведення взаєморозрахунків, 

залучаючи при цьому тимчасово вільні фінансові ресурси комерційних 

банків (одноденні кредити); 

   виконувати аналітичні узагальнення будь-якого рівня і прогнозувати 

наповнення бюджету та забезпечення виконання видаткової частини 

бюджету; 

   створювати нормативну базу з питань складання кошторисів доходів та 

видатків бюджетними установами, ведення бухгалтерського обліку 

виконання цих кошторисів і складання звітності з їх виконання для 

бюджетних установ; 

   забезпечувати контроль відповідно до даних звітності розпорядників коштів 

державного бюджету з виконання кошторисів даних обліку і звітності 

органів Державного казначейства. 

 Та, на превеликий жаль, ще не усувалась проблема залежності органів 

Державного казначейства від комерційних банків або Національного банку, які 

виконували доходну частину бюджету і забезпечували розрахунково-касове 

обслуговування казначейських рахунків та складали звіт з виконання бюджету за 

доходами. 

Отож, банки продовжували виконувати за доходами державний бюджет та за 

доходами і видатками місцеві бюджети. Тому мали місце ряд недоліків, характерних 

для банківського виконання бюджетів, що не були усунені і стали причиною 

створення казначейства. Крім названих недоліків, залишалась проблема відсутності 

казначейської інформаційної структури та усунення НБУ від участі в оперативній 

діяльності бюджетної системи. Все це обумовлювало низьку ефективність 

виконання бюджету як за доходами, так і видатками. 

Перший етап розвитку казначейства – це створення органів Державного 

казначейства України і відкриття рахунків у комерційних банках, які іменувались 

єдиним казначейським рахунком; переведення на казначейське обслуговування 

розпорядників коштів державного бюджету за видатками загального та спеціального 

фонді; створення нормативної бази щодо такого обслуговування і оперативне 

зведення показників з виконання державного бюджету за видатками. 



Водночас світовий досвід бюджетних систем свідчив, що при наявності 

достатньої телекомунікаційної інфраструктури ефективність виконання бюджету 

досить висока, навіть при недостатньому технічному і програмному забезпеченні 

фінансових інформаційних систем. 

Тому назріла необхідність створення єдиної інформаційної системи 

казначейського обслуговування всіх платників державного і місцевого бюджетів і 

одержувачів коштів бюджету на базі Державного казначейства України. 

Другим етапом розвитку казначейства можна вважати переведення на 

казначейське виконання дохідної частини державного бюджету. Відкриття рахунків 

з обліку доходів державного бюджету на балансі казначейства стало можливим 

лише за умови створення внутрішньої платіжної системи та входження в систему 

електронних платежів НБУ як рівноправного учасника. 

У зв’язку з цим народилася ідея подальшого підвищення ефективності 

виконання бюджету за рахунок зміни функціональної структури казначейства – 

створення розрахункової палати, яка прийматиме та оброблятиме всі платежі, що 

надають відділення, і надсилатиме (отримуватиме) їх в (з) СЕП НБУ та 

зараховуватиме на рахунки бюджетів та розпорядників коштів бюджету. Разом з 

тим, вона одночасно повинна відображати здійснені операції на балансових 

рахунках з обліку планових показників, зобов’язань, руху грошових коштів, 

надходжень, касових видатків та передачі асигнувань між органами державного 

казначейства в автоматизованому режимі. Завершальною процедурою роботи 

розрахункової палати має бути формування щоденного оборотно-сальдового 

балансу за рухом коштів по рахунках та інших форм звітності, які надсилаються до 

Державного казначейства України з наступною передачею Міністерству фінансів та 

ін. 

Упровадження єдиного казначейського рахунку – це консолідація фінансових 

ресурсів в одній державній структурі на одному рахунку. Це стало можливим 

завдяки впровадженню відповідного програмного забезпечення. Єдиний 

казначейський рахунок дозволив вирішити багато проблем: 

- забезпечити оперативний контроль за наповненням бюджету і скорочення 

часу проходження платежів до державного бюджету від платника податків 

до одержувача (ДКУ) до 12 годин; 



- скорити розрив у часі між зарахуванням доходів на рахунки Державного 

казначейства України та отриманням інформації (звіту ф-412) про виконання 

бюджету за доходами до 14 години; 

- прискорити обіговість коштів по рахунках клієнтів одного казначейства та 

між казначействами; 

- оперативного управляти коштами бюджетів, які є тимчасово вільні як 

фінансові ресурси, і спрямовувати на забезпечення потреб державного 

бюджету в коштах; 

- розділити між собою грошові та інформаційні потоки щодо надання 

асигнувань відповідно до затверджених розписів видатків та ін.; 

- забезпечити виконання постанов та розпоряджень Уряду України з питань 

урегулювання взаємних розрахунків розпорядників коштів державного 

бюджету за отримані послуги з платників податків, які надали ці послуги не 

задіюючи банківські установи, що обслуговують платників податків. 

Другий етап розвитку казначейства – це відкриття єдиного казначейського 

рахунку в обласних управліннях НБУ; створення єдиної інформаційної системи 

казначейського обслуговування всіх платників державного і місцевого бюджетів і 

всіх одержувачів коштів бюджету на базі Державного казначейства України, тобто 

розрахункових палат при обласних управліннях Державного казначейства України, 

та включення до системи учасників електронних платежів НБУ; переведення на 

казначейське обслуговування доходної частини державного бюджету. 

Третім етапом розвитку казначейства можна вважати переведення на 

казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами 2002 року та з 2003 

року Указом Президента України від 5 грудня 2002 року №1133 (1133/2002) «Про 

невідкладні заходи щодо вдосконалення механізмів казначейського 

обслуговування» - за видатками. 

Третій етап розвитку казначейства – це переведення, починаючи з 2002 

року, на казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами; переведення, 

починаючи з 2003 року, на казначейське обслуговування  місцевих бюджетів за 

видатками. 

Четвертим етапом є запровадження до кінця 2003 рок восьмої модулі 

функціонування міжбанківських (міжфіліальних) розрахунків через систему 



електронних платежів НБУ. Сутність його полягає в самому визначенні єдиного 

казначейського рахунку, яке регламентоване Положенням про єдиний казначейський 

рахунок. І зводиться вона до закриття кореспондентських рахунків в обласних 

управліннях НБУ управліннями Держказначейства в областях та відкриття на 

балансі Державного казначейства України субкореспонденських  рахунків. Ця 

процедура дозволила: 

√ скоротити проходження платежів до лічених хвилин; 

√ без додаткових витрат забезпечити контроль з боку ДКУ за станом 

субкореспонденських рахунків своїх філіалів; 

√ забезпечити підвищення ефективності використання бюджетних коштів; 

√ забезпечити отримання додаткових доходів до державного бюджету за 

рахунок розміщення тимчасово вільних фінансових ресурсів у депозитах і кредитах, 

що в свою чергу поверне до виробничої сфери вилучені кошти і сприятиме 

стимулюванню розвитку та приросту національного продукту держави. 

Четвертий етап розвитку казначейства – це входження в кінцевий етап 

створення внутріказначейської  платіжної системи, тобто запровадження восьмої 

моделі її функціонування; відкриття дійсно єдиного казначейського рахунку в 

НБУ і субкореспондентських рахунків обласним управлінням казначейства на 

балансі Державного казначейства України. 

 Структура Державного казначейства України та його органи управління 

Загальну структуру Державного казначейства України визначили Указ 

Президента України «Про Державне казначейство України» від 27 квітня 1995 року 

№ 335 (335/95) та Постанова КМУ «Питання Державного казначейства. Положення 

про Державне казначейство» від 31 липня 1995 року № 590. 

 

   

4. Державне казначейство як система органів державної виконавчої 

влади 

Державне казначейство України є центральним органом виконавчої влади і 

керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України, постановами 

Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, 

декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 



Національного банку України, наказами Міністерства фінансів України, 

Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України 31 липня 1995 р. № 590. 

Діяльність Державного казначейства фінансується за рахунок державного 

бюджету України. Державне казначейство України та його територіальні органи є 

юридичними особами, мають самостійні баланси, рахунки в установах банків. 

Державне казначейство у своїй діяльності взаємодіє з органами законодавчої і 

виконавчої влади, національним і комерційними банками України, іншими 

учасниками бюджетного процесу та фінансовими інституціями. Воно виступає 

з'єднувальним ланцюгом у бюджетному процесі між органами виконавчої влади та 

установами банківської системи. Цей процес розпочинається з контролю за 

плановими показниками, що надходять від Міністерства фінансів та розпорядників 

бюджетних коштів (розпис доходів та видатків державного бюджету, кошториси та 

плани асигнувань), та закінчується складанням звітності після проведення процедур 

попереднього контролю перед здійсненням платежу. 

Суть діяльності Державного казначейства полягає в тому, що воно забезпечує 

виконання державного бюджету шляхом обліку надходжень, податків, зборів та 

інших обов'язкових платежів та проведення видатків державного бюджету через 

оплату рахунків об'єктів господарської діяльності, які виконали роботи, надали 

послуги відповідним розпорядникам коштів. 

Сутність казначейства як і будь якого іншого поняття чи категорії 

проявляється у виконуваних функціях, які характеризують прояв його суті в дії, а 

також завдання, права та обов'язки, пов'язані з його діяльністю. 

Відповідно до Положення про Державне казначейство за № 590 від 31 липня 

1995 р. на Державне казначейство в Україні покладено виконання таких функцій: 

- здійснює касове виконання державного бюджету та бюджетів 

самоврядування за доходами та видатками; 

- організовує управління наявними коштами державного бюджету, державних 

позабюджетних фондів і бюджетів самоврядування у межах видатків, установлених 

на відповідний період; 



- здійснює контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів на стадії 

проведення платежу на підставі підтверджуючих документів, наданих 

розпорядниками бюджетних коштів; 

- проводить облік касового виконання та складання звітності про стан 

виконання державного бюджету та бюджетів самоврядування; 

- здійснює облік, обслуговування та погашення зовнішнього і внутрішнього 

боргів держави відповідно до чинного законодавства; 

- здійснює розмежування загальнодержавних податків, зборів та інших 

обов'язкових платежів між державним бюджетом та бюджетами  областей, міста 

Києва, проводить взаєморозрахунки між ними. Розмежування з бюджетами нижчого 

рівня здійснюються за умови укладання угод між органами Держказначейства та 

відповідними Радами; 

- відповідно до укладених угод відкриває та обслуговує рахунки 

розпорядників бюджетних коштів в органах Держказначейства; 

- здійснює оплату рахунків за дорученням розпорядників бюджетних коштів 

відповідно до чинних нормативних актів. При цьому Держказначейство не несе 

відповідальності за зобов'язаннями, прийнятими розпорядниками бюджетних 

коштів; 

- отримує звіти про виконання кошторисів доходів і видатків від 

розпорядників бюджетних коштів, здійснює звірку даних обліку органів 

Держказначейства з даними обліку розпорядників; 

- здійснює у безспірному порядку стягнення належних державному бюджетові 

коштів по взаєморозрахунках між бюджетами; 

- забезпечує роботу інформаційно-обчислювальної системи Держказначейства 

та її взаємодію з інформаційними системами Національного та комерційних банків 

України, міністерств, відомств та інших органів виконавчої влади, установ та 

організацій; 

- управляє поточними залишками казначейських рахунків з метою отримання 

доходів та зарахування їх до загального та спеціального фондів державного 

бюджету; 

- розробляє та затверджує нормативно-правові акти та єдині правила 

організації роботи з питань казначейського виконання бюджетів усіх рівнів, ведення 



бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету 

та бюджетів самоврядування, кошторисів доходів та видатків бюджетних установ, 

відкриття рахунків в органах Державного казначейства; 

- здійснює роботу щодо добору, розстановки кадрів, створення ефективної 

системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, забезпечує проведення 

єдиної державної політики з питань державної служби в органах Держказначейства; 

- організовує та здійснює внутрішньосистемний контроль і аудит; 

- здійснює інші функції, передбачені чинним законодавством України. При 

цьому Державне казначейство має реалізувати принцип Єдиного 

казначейського рахунку державного бюджету у поєднанні з централізованою 

системою, яка дасть змогу мати вичерпну інформацію про щоденний стан 

державних фінансів, забезпечить можливість маневрування фінансовими ресурсами 

держави. За цих умов за банківською системою залишається здійснення функцій 

акумуляції коштів Державного бюджету України, їх зберігання та перерахування за 

дорученням органів Державного казначейства, а також прийом, зберігання та видачу 

готівки. А за міністерствами та відомствами залишається право розподілу 

асигнувань за напрямами видатків коштів, затвердженими державним бюджетом 

України. 

Як свідчить світовий досвід, такий розподіл функцій щодо касового 

виконання державного бюджету між фінансовою та банківською системами є 

найбільш ефективним, оскільки дає можливість зосередити всі важелі управління 

державним бюджетом у руках головного фінансового агента держави в особі 

Державного казначейства України. 

Для виконання своїх функцій Державне казначейство має право: 

- бути учасником системи електронних платежів Національного банку 

України; 

- відкривати, використовувати та закривати в установах банків 

кореспондентські рахунки в національній та іноземній валютах; 

- отримувати безоплатно від Національного та комерційних банків 

інформацію про наявність та рух коштів за поточними, депозитними, бюджетними 

та іншими рахунками розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; 



- отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних і місцевих 

органів інформацію про статистичні дані щодо виконання державного бюджету та 

бюджетів самоврядування; 

- вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних і місцевих 

органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та банків дотримання 

встановленого порядку виконання бюджетів; 

- призупиняти або обмежувати за рішенням Голови Держказначейства та його 

заступників, а також керівників територіальних органів Держказначейства 

здійснення операцій за рахунками розпорядників бюджетних коштів у разі 

порушення ними встановленого порядку використання бюджетних коштів, а також 

неподання кошторисів та звітності про їх надходження та використання; 

- вживати заходи щодо усунення виявлених порушень при проведенні 

розрахунків (взаєморозрахунків) за доходами та видатками державного бюджету та 

бюджетів самоврядування за повідомленням контролюючих 

та правоохоронних органів, а також вимагати усунення виявлених порушень 

від усіх учасників зазначених розрахунків; 

- укладати з установами, організаціями та підприємствами усіх форм власності 

угоди, що забезпечують виконання функцій, покладених на Держказначейство; 

- відмовляти розпорядникам бюджетних коштів у відкритті рахунків без 

укладання відповідної угоди; 

- видавати разом з Національним банком України, іншими центральними і 

місцевими органами виконавчої влади спільні нормативні акти; 

- має інші права, передбачені чинним законодавством України. 

Свою роботу Державне казначейство організовує відповідно до Положення 
"Про Державне казначейство України", затверджене постановою Кабінету Міністрів 
від 31 липня 1995 р № 590. Розмежування повноважень між регіональними органами 
в частині фінансування видатків здійснюється за ознаками значення того чи іншого 
об'єкта фінансування і місця його розташування. 
 

Контрольні запитання 

1. Дайте визначення казни у широкому і більш вузькому розумінні. 

2. Де і коли вперше дано конституційне визначення державної казни? 

3. Які функції виконувало казначейство на початкових етапах свого 

зародження? 



4. Які передумови створення Державного казначейства України? 

5. Охарактеризуйте етапи розвитку Державного казначейства України. 

6. Обґрунтуйте, чому казначейство виступає гарантом фінансового 

забезпечення економічних реформ в Україні? 

7. Які напрями вдосконалення діяльності Державного казначейства? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

  


