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ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
КАЗНАЧЕЙСТВА В УКРАЇНІ
У статті розглянуто поняття казначейства, його сутність і значення для держави. Проаналізо
вано основні історичні етапи становлення казначейства, основну увагу приділено особливос
тям розвитку казначейства в Україні.
The article discusses: the concept of treasury, essence and value, is exposed for the state. The
main historical stages of the treasury are analysed, basic attention is spared to the peculiarities of
treasury in Ukraine.
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ВСТУП
Історія розвитку, зародження та створення казначей
ства України віддзеркалює тривалу та надзвичайно ба
гату історію самої України. Історичні витоки є джерелом,
основою наукового аналізу будьякого об'єкта, вони до
помагають розкрити його змістовну суть. Вивчаючи про
блематику державної скарбниці, нам варто перш за все
дослідити історичне коріння, щоб оволодіти набутим за
минулі часи досвідом та краще розумітись у сучасних про
блемах розвитку казначейства.
Для цілісного уявлення про історичні та економічні
передумови становлення державного казначейства зро
бимо екскурс в історію зародження української держа
ви та державної скарбниці. Безспірною є думка А.І. Бер
лача і А.М. Стовбчатого, якщо історія не є актуальною
без сучасності, то сучасність без історії не є зрозумілою
[1, с. 11].
Над дослідженням історії, сучасності та перспектив
розвитку казначейської справи працювало багато вчених
економістів, серед яких А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко,
Ю.І. Палкін, С.О. Булгакова, та О.Т. Колодій, С.І. Юрій,
В.І Стоян., М.Й. Мац. Але єдиного комплексного дослід
ження з метою всебічного вивчення еволюції становлен
ня та розвитку казначейства в Україні досі не проводи
лося. Через це питання історичного розвитку та сутності
казначейської сиcтеми потребують подальшого дослід
ження та наукового обгрунтування.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є всебічне висвітлення історичного ас
пекту еволюції казначейської системи України від істо
ричних витоків до сьогодення. Адже при вирішенні про
блем сучасності у фінансових інституціях завжди повин
на враховуватись специфіка історичного та соціально
економічного розвитку країни.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Еволюція становлення казначейства в Україні має
свою неповторну історію.
Дослідимо поняття терміна "казна", адже воно грун
тується на багатовіковій історії державних взаємовідно
син у сфері фінансів з суспільством, його виробничими
та соціальними ланками.
Поняття "казна" розвивалось, вбираючи у себе усю
повноту традицій і культури різних держав, цим можна
пояснити і розбіжність в тлумаченні термінів "казна" і
"казначейство". Варто розглянути деякі трактовки нау
ковців терміна "казначейство" (рис. 1.)
Створенню казни передували економічні спади,
військові конфлікти, війни, сприяючи нагромадженню
коштів в окремому державному органі.
Присутність такого органу в системі виконавчої вла
ди є закономірністю для всіх часів і народів.
Казначейство втілює в життя основні функції уряду у
сфері управління активами і пасивами держави, зокре
ма, історично казначейство виконувало декілька функцій:
— поперше, було відповідальним за збереження ба
гатства держави;
— подруге, здійснювало виплати та збирало платежі
держави;
— потретє, виконувало функцію облікового відом
ства та відповідало за чеканку монет.
Узагальнення наукових думок у площині нашого дос
лідження дало змогу встановити основні історичні пері
оди створення українського казначейства.
Казначейство України як фінансовий інститут заро
дилось за часів Київської Русі(ІХ—ХІІ)ст.
Великокняжий двір вважався повноцінною держав
ною казною, основним джерелом наповнення якої була
данина від населення. Княгині Ользі вдалося закласти за
сади майбутньої економічної і фінансової системи Киї
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вської Русі, здійснити адміні
стративну, економічну та
фінансову реформи. Княгиня
встановила "устави й уроки",
— правила збору данини й
проведення суду.
Князівська "скотниця" за
безпечувалась постійними
надходженнями, Княгиня Оль
га, дійсно, дбала не лише про
власні інтереси, але зробила
чимало для розбудови,
зміцнення та укріплення Киї
вської Русі.
Княгиня водночас пильну
вала за тим, щоб підлеглі мог
ли сплачувати данину, не поз
бавляючись засобів для існу
вання. Анархія у відносинах
між платниками та збирачами
данини змінювалась фіксова
ними ставками, послідовністю
і циклічністю господарювання,
тобто було впорядковано
фіскальну сферу.
За часів Володимира Ве
ликого князівська скарбниця
вчасно поповнювалась, дохо
ди зростали прямо пропор
ційно кількості здійснених тор
гових операцій. Саме до сто
лиці Київської Русі надходили
данини від усіх частин держа
ви. Фінанси, що зосереджува
лися в руках князя, давали
змогу йому здійснювати значні
витрати на суспільні потреби
[2, с.139].
Прототипом казначейства
вважається княжа казна Ярос
лава Мудрого i його спад
Рис. 1. Трактування терміна "казна"
коємців, яка слугувала схови
щем матеріальних цінностей.
Особлива збірка норм давньоруського законодавства, фінанси Гетьманщини мали натуральний характер та були
знана під назвою "Руська Правда", знайшла свій початок невіддільні від приватного господарства гетьмана. Геть
саме за часів правління князя Ярослава Мудрого. Варто ман Б. Хмельницький впроваджував самостійну фінансо
наголосити на тому, що такий документ убезпечував пра ву політику, ввівши посаду гетьманського підскарбія. В
во на власність як князів, так і простого народу, гаранту його обов'язки входило встановлення митних нормі по
вав безпеку капіталу і захист його державою.
датків, управління канцелярією скарбниці, забезпечен
Слід акцентувати увагу на становленні казни Запо ня фінансами козацького війська.
різької Січі, оскільки саме в ній сформувалась українсь
Фінанси України в середині XVII ст. добре впорядко
ка державність. Січова рада виступала вищим законодав вувались. Державна скарбниця втілювала в життя покла
чим, адміністративним і судовим органом Запорозької дені на неї функції, вдало відмежовуючи усі скрути. Пер
Січі. Січова скарбниця функціонувала як сховище гро шу спробу відокремити державні фінанси від гетьмансь
шей і цінностей, коштовностей та військових оздоб, бой ких зробив гетьман Іван Брюховецький. Він вважав за до
ових припасів та зброї. Касове виконання запорізького цільне передати державні фінанси до Московської царсь
бюджету виконувала також скарбниця. Під опікою кої скарбниці, встановив посаду Генерального підскар
військового суду при січовій церкві зберігалась особли бія як керівника державних фінансів. Втручання Москви
ва нерухома скарбниця. Доступ до неї мали старшина та у фінансові справи України розпочинається саме з цього
курінні отамани за колективною спільнотою старійшин. часу [3, с. 21, 22].
Становлення і розвиток казначейського ладу в
Запорізька Січ мала значущий вплив на подальший
характер української держави. Головними джерелами царській Росії має багату і довготривалу історію.
прибутків Війська Запорізького та статті витрат наведе
Урядовим органом ХV—ХVII ст. в Росії, який займав
но на (рис. 2.)
ся наповненням і збереженням царської казни, був Ка
Вважаємо за необхідне зауважити, що державні зенний приказ.
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Рис. 2. Головні джерелами прибутків Війська
та статті витрат
Система Казенного приказу грунтувалась на наказах,
тобто дорученнях тій чи іншій особі вести різноманітні
справи. Прикази очолював головний суддя, відповідно
рішення по всіх питаннях свого відомства приймалися ним
особисто [5, с.18,19].
Таким чином, можна твердити, що суспільство зали
шалося незацікавленим у державних справах, адже
прості люди не мали жодного впливу на вирішення тих
чи інших питань — це провокувало невдоволеність вла
дою. Розбалансування доходів і видатків державної каз
ни, нестійкість грошової одиниці породжувало кризу
фінансової системи.
Петром І приймається рішення щодо створення ко
легій. Серед петровських колегій виключна увага приділя
лася камерколегії, мануфактурколегії, бергколегії, ка
мерцколегїі та штатсконторі. Петро І намагався виріз
нити крупні групи справ, а саме: управлінням фінансами,
торгівлею, народним господарством, промисловістю, —
та доручити кожну з них окремій вищій установі [6, с. 10].
Варто зауважити, що колегії для свого часу беззапереч
но передові управлінські державні установи, проте по
трібно було створювати принципово новий орган для ви
щого управління фінансовими справами. Ним стала у 1775
казенна палата — губернський фінансовий орган.
Казначейство як фаховий фінансовий орган в Росії
утворено 2.02.1821 році, коли у складі Міністерства
фінансів створили департамент Державного казначей
ства. Головним завданням Департаменту виступав облік
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та контроль надходжень та витрат
держави, а прибутки, зібрані органа
ми казначейства, зосереджувались
на єдиному рахунку Державного бан
ку.
Узагальнюючи вищенаведене,
можна констатувати, що Казначей
ство розпоряджалось коштами за
гальних державних доходів, виділя
ло кошти на витрати, передбачені
державним бюджетом, а також
здійснювало перевірку фінансових
кошторисів усіх міністерств і голов
них управлінь,складало проект дер
жавного розпису доходів і видатків та
впорядковувало стягнення податків,
зборів, мита.
Під час гетьманату Павла Скоро
падського були спроби побудувати
перший бюджет Української держави.
Зведений бюджет Української держа
ви за 1918 рік навряд чи можна вва
жати загальноприйнятним із фінансо
воекономічної точки зору державним
бюджетом, він був радше зведенням
кошторисів за державними прибутка
ми і видатками, чи, як зазначав ко
лишній міністр закордонних справ
Гетьманату Д. Дорошенко, мав, насам
перед, характер виконавчого кошто
рису. Бюджет слугував своєрідним
вінцем фінансової політики країни, яку
провадив Гетьманат Павла Скоро
падський у 1918 році [3, с. 59].
Запорізького
Надзвичайно скрутні фінансово
економічні та соціальнополітичні
умови неабияк позначилися на сфор
мованому бюджеті. Державне казначейство втратило
свою незалежність в жовтні 1918 року та було приєдна
но Народного банку РРФСР.
Реформування фінансової системи та трансформа
ція національної економіки неможливі без ефективного
управління державними коштами, спрямування їх на пер
шочергові потреби держави відповідно до Конституції Ук
раїни, що є основним завданням чітко налагодженої каз
начейської системи. Об'єктивною і невід'ємною складо
вою світової практики виконання бюджетів всіх рівнів є
становлення такої інституції, як казначейства. Врахову
ючи соціальноекономічну ситуацію в Україні після от
римання незалежності, сформувались об'єктивні переду
мови для утворення нового органу виконавчої влади, який
забезпечив би прозорість і ефективність роботи з бюд
жетними коштами, а також контроль і достовірну інфор
мацію про їх використання. Історія становлення казна
чейства України має свої характерні особливості та хро
нологію (рис. 3.)
Казначейству України вже 15 років, з точки зору
історії це не так багато, утім досить насичено.
Результат дослідження питання створення казначей
ства дозволив дійти висновку, що період розпаду Ра
дянського союзу та здобуття Україною незалежності,
супроводжувався необхідністю реформації економіки та
створення нових державних структур, котрі б, спираю
чись на зарубіжний досвід, реалізовували поновому
функції щодо розподілу і перерозподілу ВВП, могли
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пристосуватись та розвиватись
належно до вимог демократич
них держав.

1995-1997

ВИСНОВКИ
Наукова новизна одержаних
1998-1999
результатів зосереджується в те
оретичному обгрунтуванні комп
лексу питань, пов'язаних із ево
люційним становленням казна
чейства в Україні від історичних
витоків до сьогодення, що на
практиці функціонування казна
2000
чейства України допоможе ско
ристатися набутим за минулі часи
досвідом, уникнути помилок та
побудувати дієвий механізм уп
2001-2004
равління коштами держави.
Таким чином, з часу створен
ня казни відбулися наступні фун
кціональні, організаційні та
технічні перетворення:
— поперше, сформовано
організаційну структуру та зак
2005-2006
ладено інституційні засади діяль
ності казначейства, впровадже
но функції організації та контро
лю за казначейським обслугову
2007-2010
ванням державного та місцевих
бюджетів всіх рівнів;
— подруге, створено, трир
івневу систему управління, кот
Рис. 3.
ра складається з центрального
апарату ДКУ та його територіальних органів — Голов
них управлінь Державного казначейства України в АР
Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
— потретє, банківське виконання бюджетів переве
дене на казначейське, відповідно державні кошти зосе
реджено на єдиному казначейському рахунку та
здійснюється попередній та поточний контроль у ході каз
начейського обслуговування відносно наявності підстав
для здійснення платежів з обслуговування кошторисів до
ходів і видатків бюджетних установ;
— почетверте, відповідно до міжнародних стан
дартів закладено методологічну базу, у тому числі вве
дено нову бюджетну класифікацію та План рахунків ви
конання бюджетів, запроваджено автоматизовану сис
тему обліку виконання бюджетів АС "КАЗНА";
— поп'яте, побудована сьогочасна корпоративна інфор
маційна система, що суміщає світові досягнення в сфері
інформаційних технологій і відповідає європейському рівню.
Таким чином, побудова суверенної демократичної дер
жави в Україні й перехід її на ринкову економіку неможливі
без ефективного управління державними коштами, спря
мування їх на першочергові потреби держави відповідно до
Конституції України. Серйозні перетворення у економічно
му, соціальному та політичному житті держави породили
очевидну потребу у прийнятті найприйнятнішої з точки зору
доцільності та можливості використання в українській прак
тиці моделі казначейської системи касового виконання бюд
жетів. Була створена вже не нова для нашої країни фінан
сова структура — казначейство України. Казначейство Ук
раїни в умовах ринкової нестабільності та виходу України
із кризи розв'язує важливі проблеми проведення держав
ної бюджетної політики, які відповідали б закономірності

- ɋɬɜɨɪɟɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ.
- Ɋɨɡɩɨɱɚɬɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ɡɚ ɜɢɞɚɬɤɚɦɢ.

- Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɧɨɜɭ ɛɸɞɠɟɬɧɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɬɚ ɉɥɚɧ ɪɚɯɭɧɤɿɜ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ.
- Ʉɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɨ ɧɚɛɭɜɚɽ ɫɬɚɬɭɫɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ,
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɮɿɧɚɧɫɿɜ.
- ɉɟɪɟɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɶɤɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ
ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
- ɇɚɞɚɧɨ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɭ ɫɬɚɬɭɫ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɋɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ.
– ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɳɨɞɟɧɧɟ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɛɸɞɠɟɬɭ ɿɡ
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ
- ȼɜɟɞɟɧɨ ɨɛɥɿɤ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɿɜ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ
ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ.
- Ʉɨɲɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɨ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɜ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ.
- Ɋɨɡɩɨɱɚɬɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ " Ʉɚɡɧɚ".
- ɉɟɪɟɜɟɞɟɧɨ ɦɿɫɰɟɜɿ ɛɸɞɠɟɬɢ ɧɚ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɶɤɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡɚ
ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɿ ɜɢɞɚɬɤɚɦɢ.
- ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɿɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɶɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɿɜ ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ.
- Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ
ɨɛɥɿɤɭ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɿɜ ɤɨɲɬɿɜ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ, ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɚɫɢɝɧɭɜɚɧɶ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɞɚɬɤɿɜ
- ɉɨɱɚɬɨɤ ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɫɟɤɬɨɪɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.
- ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɦɭɡɟɸ "Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɤɚɪɛɧɢɰɹ" ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɝɿɦɧɭ.
-ȼɿɞɤɪɢɬɨ ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɫɿɦ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɿɜ

Становлення казначейства України
здійснюваних в Україні реформ та докладає максимум зу
силь для забезпечення стимулів щодо розвитку національ
ної економіки та стабілізації державних фінансів.
Без обов'язкового розгляду рушійних змін сьогодення,
що відбуваються з головним фінансовим агентом держави,
крізь призму минулого навряд чи можна чітко проаналізува
ати недоліки та позитивні риси функціонування казначейсь
кої системи вцілому, як справедливо у свій час відзначив ве
ликий економіст Джон Мейнард Кейнс: "Вивчати сучасність
необхідно у світлі минулого заради майбутнього".
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