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Сфера управління державними фінансами потребує значних змін на 

сучасному етапі забезпечення стабільності соціально-економічного розвитку 

України. Нині казначейство України не в змозі у повному обсягу забезпечувати 

касове виконання державного та місцевих бюджетів, тому що нормативно-

правова база, яка є першоосновою його функціонування, була затверджена ще у 

період свого створення та не може враховувати усіх особливостей сучасних 

реалій. Тому зараз виникає необхідність реформування казначейської системи 

України. Це зможе встановити відповідність між методами та функціями 

казначейської служби України та обов’язками, які покладені на неї на 

сучасному етапі [1, c. 240-245]. 

Багато робіт було присвячено аналізу діяльності Державної казначейської 

служби та виявленню нових шляхів розвитку казначейської системи України. 

Ці питання розглядали такі автори як: А.В. Блошинська, В.В. Прядко, 

П.М. Боровик, Л.І. Штригель та інші. 

Однак, у зв’язку зі складністю та многоаспектністю даного питання, 

сучасний стан вітчизняної казначейської системи України потребує більш 

детального аналізу. 

Розвивалася казначейська система виконання Державного бюджету досить 

швидко, але на сьогодні склалася така ситуація, в рамках якої вже неможливо 

ефективно використовувати казначейську систему виконання бюджету. 

Із введенням казначейського обслуговування бюджетів, з одного боку, 

реалізувалася функція управління бюджетними ресурсами через акумуляцію 

коштів місцевих бюджетів в єдиній структурі органів системи державного 
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казначейства і на ЄКР, з іншого боку – відбулася реалізація принципу єдності 

бюджетної системи у частині дотримання єдиних правил здійснення контролю, 

бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та контролю за 

виконанням бюджетів, кошторисів доходів і видатків бюджетних установ 

[2, c. 127-132]. 

До основних проблемних питань використання механізму казначейського 

обслуговування бюджетів слід віднести: 

 збільшення обсягу документації щодо розрахунково-касового обслуго- 

вування розпорядників коштів місцевого бюджету; 

 платежі проходять досить повільно, а іноді значно затримуються; 

 досить складно виконувати контроль за своєчасними сплатами податків 

конкретних платників;  

 дієздатність органів місцевого самоврядування, які займаються 

оперативним управлінням грошових потоків обмежена; 

 в роботі різних підрозділів державної казначейської служби досить 

низький рівень адміністрування в області податків 

 нечіткий розподіл функцій в розпорядженні бюджетними коштами як 

державного так і місцевих бюджетів між підрозділами державної казначейської 

служби та Міністерства фінансів України;  

 низький рівень контролю за бюджетними правопорушеннями, а також за 

належним використанням бюджетних коштів. 

 форми звітності про використання бюджетних коштів потребують 

спрощення. 

Все це дуже ускладнює нормальне функціонування підрозділів державної 

казначейської служби України, заважає належному виконанню бюджетів. Тому 

ці проблеми потребують детального аналізу та скорішого вирішення. 

До напрямів вдосконалення вітчизняної казначейської системи касового 

виконання бюджетів можна віднести: 

 підвищити вимоги щодо роботи працівників підрозділів казначейської та 

фіскальної служби, розглянути питання щорічного підвищення кваліфікації та 

підняття заробітної плати; 

 забезпечення чіткого розподілу функцій в розпорядженні бюджетними 

коштами як державного так і місцевих бюджетів між підрозділами державної 

казначейської служби та Міністерства фінансів України; 

 контроль казначейських органів за використанням коштів з бюджету, 

удосконалити систему запобігання правопорушенням  

 спростити форму звітності про використання бюджетних коштів, а 

також виконання кошторисів та бюджетів [3, c. 18-25]. 
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Таким чином, Державна казначейська служба України є невід’ємною 

складовою управління державними фінансами та державного контролю. Така 

важлива система потребує поступового, але дієвого вдосконалення, тому що 

проблеми, які постають на сьогоднішній день є досить реальними. Якщо 

вищенаведені рекомендації вдасться впровадити в систему вдосконалення 

ефективності виконання бюджетів, то національна економіка поступово вийде 

на сучасний рівень, а держава поверне конкурентоспроможність. 
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Дослідження проблематики формування валютного курсу національної 

грошової одиниці актуалізується з утвердженням і стрімким розвитком 

глобалізаційних процесів в останні десятиліття. Кризи, що періодично 

виникають у національній валютно-фінансовій системі як наслідок спільного 

впливу зовнішніх і внутрішніх причин породжують складні регуляторні 

виклики в контексті досягнення та утримування макроекономічної рівноваги в 

умовах нестабільного і швидкозмінюваного зовнішнього середовища.  

Валютний (обмінний) курс, будучи тісно пов’язаним із станом усіх 

секторів національної економіки, має складну природу свого формування, 

оскільки, з одного боку, він є наслідком нелінійних взаємодій множини 


