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Актуальність теми дослідження : 

Ключова роль казначейства у реформуванні та 
розбудові держави, у відстоюванні її інтересів при 

використанні бюджетних ресурсів 

 

 Робота «на випередження», удосконалення 
методик розрахунку показників прогнозної 

перспективи 
 

Казначейство відіграє досить пасивну, 
спостережницьку роль 

 

Критичні моменти концентрації  бюджетних ресурсів 
та мобілізація внутрішніх державних резервів 2 
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Мета магістерської роботи: 
 залучення та реалізація можливостей  

управлінського потенціалу Державної казначейської 

служби на державному та місцевому рівнях.  

. 
Об’єкт дослідження 

 Казначейська система України 

 
 Предмет дослідження 

Підвищення  управлінського потенціалу Державної 

казначейської служби та її територіальних підрозділів 
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• Ощадливе, обов'язково цільове витрачання коштів державного та 
місцевих бюджетів 

• Актуалізуються питання координації дій Держказначейства, 
місцевих фінансових органів і Державної фіскальної служби 

• Ефективне використання кадрових казначейських ресурсів та 
підвищення їх управлінського потенціалу 

 

• Розширена казначейська модель: 

Зосередження бюджетні кошти та важелів 
управління бюджетами  

у руках головного фінансового агента держави  
 

1. З’ясувати особливості  середовища реалізації управлінського потенціалу 

Державної казначейської служби України, вивчити відомі моделі касового 

виконання бюджету, співвіднести їх з вітчизняною 
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• Сумісність окремих функцій  

(звітності та контролю)  

як по вертикалі, так і по горизонталі.  

 

• 1. ПРИНЦИП ЄДНОСТІ 

• 2. ПРИНЦИП ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ 

2. Визначити структуру повноважень, функцій та провідні принципи діяльності 
 Державної казначейської служби України 
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3. Окреслити складові вектору формування управлінського потенціалу 

Державної казначейської служби України та її цільовий вплив  на бюджетний 

процес;  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Власна кадрова, 
господарська та 

інформаційно-технічна 
політика 

Фінансово-бюджетна політика 
держави 

Управлінський потенціал Державної казначейської служби 

Обмін оперативною інформацією і звітністю 
про хід виконання Державного та місцевих 

бюджетів. політика 

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС 
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4. Проаналізувати структуру управлінського потенціалу Державного 

казначейства в Одеській області, виділити його процесну складову та 

з’ясувати шляхи його комплексної реалізації; 

Динаміка зростання кількості рахунків, відкритих в органах ДКСУ Одеської області
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5. Проаналізувати структуру управлінського потенціалу Державного 

казначейства в Одеській області, виділити його процесну складову та 

з’ясувати шляхи його комплексної реалізації; 

Відхід від практики прийняття стандартних та 

уніфікованих рішень.  

Глибока професійна підготовка, здібності до 

оперативного управління та несиметричного 

фахового мислення працівників. 

 Необхідність оновлення нормативно-правової 

бази Державної казначейської служби. 
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6. Вивчити специфічний міжнародний досвід реалізації управлінського 

потенціалу казначейської служби на прикладі країн Європи та Заходу; 

 

 

• Казначейство США : 

 

 

 

 

 

 
 

Податкове управління  Митне управління  
Департамент 
внутрішнього 

Державного аудиту  
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7. Надати пропозиції щодо шляхів підвищення управлінського потенціалу 

Державної казначейської служби та її територіальних підрозділів в Україні. 

 

Основні :  

• 1) стан виконання доходів; 

•  2) стан виконання видатків; 

•  3) стан погашення зобов'язань за зовнішніми борговими 
зобов'язаннями 

Похідні:  

• дефіцит бюджетів;  

• Частка державного і місцевих бюджетів у зведеному; 

• Зміни оборотів внутрішніх запозичень;  

• Доходи від приватизації державного майна;  

• Розміщення бюджетних коштів на депозитах,придбання 
цінних паперів;  

• Покриття дефіциту Пенсійного фонду України 

 



11 

7. Надати пропозиції щодо шляхів підвищення управлінського потенціалу 

Державної казначейської служби та її територіальних підрозділів в Україні. 
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