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ляє зберегти напрацьовану лояльність з боку різних цільо-
вих аудиторій і використовувати репутацію міжнародної
фінансової групи. 

4. Узагальнення української практики дозволило нам
дійти висновку, що вдалий ребрендинг має бути систем-
ним. Зміна бренду повинна супроводжуватися не тільки
розробкою яскравого та виразного фірмового стилю, но-
вого логотипу і колірної гами, а й глибокими змінами
бізнес-моделі. Важливо не лише забезпечити пізнаваність
банку, а й побудувати канали комунікації із цільовими ау-
диторіями, забезпечивши лояльність клієнтів.

Перспективами подальших досліджень є обґрунтуван-
ня методичних підходів до розробки суббрендів банку,
пов’язаних із депозитною політикою.
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Анотація. У статті розглянуто питання, пов’язані з удосконаленням окремих процедур касового
планування грошових потоків органами Державної казначейської служби України. Визначено етапи планування
тимчасових касових розривів, досліджено інструменти та моделі, які доцільно застосовувати у процесі формування
прогнозів і касового планування бюджетів.
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ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ОРГАНАМИ КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАИНЫ

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с совершенствованием отдельных процедур кассового пла-
нирования денежных потоков органами Государственной казначейской службы Украины. Определены этапы плани-
рования временных кассовых разрывов, исследованы инструменты и модели, которые целесообразно применять в
процессе формирования прогнозов и кассового планирования бюджетов.
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IMPROVEMENT OF СASH-FLOW PLANNING BY THE TREASURY OF UKRAINE

Abstract. Introduction. Management of liquid assets by the Treasury of Ukraine is an important means of improving the quality
of the financial system, which is based on the effective work with temporary deficit and liquid assets surplus. Forecasting of cash
flow of budgets at all levels is an integral part of this process, so the problem of its improvement will always be relevant. Purpose.
To explore the possibilities and ways of the cash-flow planning improvement by the Treasury of Ukraine. 
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Постановка проблеми. У процесі дослідження про-
блем удосконалення касового виконання бюджетів в умо-
вах необхідності підвищення ефективності державних ви-
датків доцільно зосередити увагу на таких інструментах,
як управління ліквідністю та касове планування. Уп-
равління ліквідними активами органами Казначейства Ук-
раїни є важливим засобом підвищення якості функціону-
вання фінансової системи, основою якого є результативна
робота з тимчасовими дефіцитом і профіцитом ліквідних
активів. Касове прогнозування грошових потоків бюд-
жетів усіх рівнів є невід’ємною складовою цього процесу.
Тому проблема його вдосконалення завжди залишати-
меться актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання
діяльності органів Казначейства України у частині управ-
ління грошовими потоками бюджетів усіх рівнів досліджу-
вали такі вітчизняні науковці, як О. Батура [1], С. Л. Лон-
дар [2], К. М. Павлюк [3], С. Я. Кондратюк [4], П. Шуляк [5],
О. О. Чечуліна [6], а також іноземні дослідники Т. Тер-Ми-
нассян, П. Паренте i П. Мартинес-Мендес (Ter-Minassian,
Parente & Martinez-Mendez, 1995) [7]. Водночас, проблеми
вдосконалення окремих процедур касового планування
грошових потоків потребують більш глибоких досліджень.

Мета статті – дослідити можливості та шляхи вдоско-
налення касового планування грошових потоків органами
Казначейства України.

Основні результати дослідження. З метою органі-
зації планування грошових потоків держави і стимулюван-
ня розвитку механізму управління ліквідністю в редакцію
Бюджетного кодексу України від 2010 року внесено поло-
ження, які зобов’язують фінансові органи на місцевому
рівні здійснювати прогноз надходжень та видатків бюд-
жетів усіх рівнів протягом бюджетного періоду. Важливою
перевагою цих змін стало забезпечення безперервності
виконання прийнятих зобов’язань на всіх рівнях бюджетів
і за рахунок коштів відповідних бюджетів, незважаючи на
їх наповнюваність. Коло учасників бюджетного процесу,
яких торкнулися зазначені позитивні зміни, є достатньо
широким: одержувачі бюджетних коштів (оскільки веден-
ня рахунків та проведення операцій здійснюється органа-
ми Державної казначейської служби України (ДКСУ); всі
рівні бюджетів, оскільки це забезпечує їх ліквідність і доз-
воляє здійснювати касові виплати в необхідний момент
незалежно від строків надходження податків та інших
обов’язкових платежів.

Основою складання касового плану повинно бути
чітке уявлення про потребу в ліквідних активах у майбут-
ньому, що встановлює високу планку вимог до прогнозу
руху ліквідності на коротко- і довгострокову перспективу.
У той же час, не менш важливими залишаються прогнози
динаміки виконання бюджетів усіх рівнів з метою вияв-
лення на ранніх стадіях потенційних відхилень щодо до-
ходів і видатків порівняно з даними, що були базовими при
складанні бюджету.

В основу прогнозування росту ліквідності мають бути
покладені дані, які формуються органами, що відповіда-

ють за акумуляцію доходів, оскільки вони володіють
найбільш повною інформацією щодо цього (Міністерство
доходів і зборів України). Прогнози видатків повинні базу-
ватися на інформації фінансових органів, що відповідають
за виконання бюджетів та контроль за цим процесом
(ДКСУ, Рахункова палата, Державна фінансова
інспекція), а також головних розпорядників бюджетних
коштів (прогнози щодо їх майбутніх видатків).

Окрім того, на центральному рівні Казначейство Ук-
раїни здійснює моніторинг стану єдиного казначейського
рахунку. Для цього використовуються такі засоби: 

• аналіз даних та прогноз щодо зарахування і списан-
ня коштів державного бюджету;

• аналіз даних та прогноз щодо залишків коштів дер-
жавного бюджету на рахунках Казначейства України;

• аналіз даних про необхідність дофінансування рахун-
ків територіальних органів Казначейства України;

• аналіз даних щодо потреб в іноземній валюті;
• розрахунок прогнозу касових операцій за єдиним

казначейським рахунком;
• підготовка оперативної та аналітичної інформації про

стан рахунків системи органів Казначейства України.
Повноваження щодо встановлення порядку ведення

касового плану на місцевому рівні закріплені за відповід-
ним фінансовим органом. 

Одним із найважливіших елементів системи управлін-
ня державними (в т. ч. місцевими) фінансами на сучасно-
му етапі модернізації бюджетного процесу є управління
ліквідними активами, до яких слід відносити державні
(місцеві) активи, які можна використовувати як платіжні
засоби. Власне управління ліквідністю означає прагнення
установ мати достатню (але не надмірну) кількість грошей
у певний момент часу для здійснення своїх повноважень і
виконання зобов’язань.

На рис. зображена динаміка щомісячних надходжень і
видатків державного бюджету у Львівській області за
2010–2013 рр.

Наведений графік демонструє неефективність касово-
го планування і перманентне зростання позитивного саль-
до бюджету. Відтак очевидною є постійна наявність
вільних коштів, які не «працюють» на державу.

Аналіз практики показує, що в основі побудови систе-
ми касового планування обласних бюджетів України ле-
жать постійний моніторинг та уточнення оцінки величини і
термінів настання тимчасових касових розривів.

Планування тимчасових касових розривів доцільно
здійснювати у три етапи:

1) середньострокове планування;
2) поточне планування;
3) оперативне планування.
Середньострокове планування має здійснюватися в

період формування прогнозу бюджету на наступний
фінансовий рік та середньострокову перспективу. У той
же час, прогноз розмірів і термінів тимчасових касових
розривів на наступний фінансовий рік повинен ґрунтувати-
ся на досвіді попередніх років, а також обсягах потреби в

Results. One of the most important elements of public finance is management of liquid assets, which should be classified as
government assets that can be used as means of payment. At the same time, management of liquidity facilities means the
desire of institutions to have sufficient (but not too large) amount of money at a time to carry out their responsibilities and oblig-
ations. Dynamics of monthly revenue and expenditure of state budget (for example, in Lviv Region during the first 4 months
of 2013) demonstrates the lack of effective cash planning and the availability of permanently growing surplus. Therefore, it is
obvious that there is constant availability of funds which do not «work» for the state.
Consequently, a model where a basis for cash planning system construction is ongoing monitoring and refinement of the tem-
porary cash gaps size assessment and timing is proposed. The most effective methods of forecasting are methods of eco-
nomic analysis and forecasting, based on the usage of statistics.
Conclusion. The practical value of the model lies in its usage for the analysis and prediction of parameters necessary for the
implementation of the budget. It is advisable to use the results of analytical work of experts in collecting and analyzing data;
the calculations; the formation of accounting information and proposals for decision making. All the information should be
accumulated in the simulation model, which allows performing a multivariate calculations based on different combinations of
scenarios and comparing the results.
Keywords: treasury; budgeting; liquidity; forecasting; cash planning.
JEL Classification: H60, H70
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коштах для проведення видатків сезонного характеру, за-
безпечення дострокового транспортування вантажів для
державних (місцевих) потреб, виплат працівникам бюд-
жетної сфери (відпускні, проїзні тощо), проведення капі-
тальних видатків та ін.

У період формування і прийняття бюджетного розпису
на поточний фінансовий рік у рамках прийнятого закону
про державний бюджет на поточний рік варто здійснюва-
ти поточне планування. Оцінка розмірів та термінів тимча-
сових касових розривів може ґрунтуватися на касовому
плані доходів і видатків, у якому враховано підсумки вико-
нання бюджетів за минулий період та всі зміни, внесені до
бюджетного розпису.

Оперативне планування може здійснюватися щомісяч-
но в період розробки місячних касових планів доходів і ви-
датків, які також враховують підсумки виконання бюдже-
ту за минулий період та зміни, внесені до бюджетного
розпису. Власне, саме на цьому етапі повинні визначатися
величина тимчасового касового розриву, а також джере-
ла і способи фінансування тимчасового касового розриву
в необхідних обсягах та з урахуванням конкретних цілей.

На кожному етапі планування підсумки оцінки обсягів і
термінів тимчасових касових розривів використовуються
для попередньої підготовки та проведення заходів щодо
визначення джерел, обсягів і способів фінансування тим-
часових касових розривів, підготовки та прийняття акту-
альних рішень для забезпечення повноцінного здійснення
видатків бюджету.

Можна виділити окремі процедури, які проводяться у
процесі планування тимчасових касових розривів:

• розробка прогнозу доходів;
• розробка прогнозу витрат;
• оцінка величини і термінів настання касових розривів.
Найбільш ефективними методами прогнозування є ме-

тоди економічного аналізу та прогнозування, що засновані
на використанні статистичних даних. Особливо слід ви-
ділити теорію економічних моделей, у розробку та засто-
сування якої у практичних цілях великий внесок зробив
професор Лоуренс Клейн (Lawrence Robert Klein). В основу
його теорії покладено застосування екстраполяційних і
факторних методів прогнозування економічних даних.

Важливою відмінністю екстраполяційних методів прог-
нозування економічних даних є використання тільки влас-
них значень конкретного показника за попередні періоди
як основного джерела даних. Суть цих методів полягає у
виявленні сформованих трендів у динаміці значень показ-
ника, оцінюванні стійкості цих трендів, виявленні струк-
турних складових часового ряду (сезонні складові, випад-
кові показники) і прогнозуванні майбутніх значень. 

Очевидно, що моделі з однією змінною є простішими за
своєю суттю, однозначні в інтерпретації, не вимагають
значної кількості первинної інформації та в короткостро-
ковому періоді мають, як правило, кращу пояснювальну
здатність, а відтак вищу практичну цінність, ніж великі,

складні, структурні моделі.
Проте застосування інших
методів (наприклад, фак-
торного) дозволяє виявляти
і аналізувати причинно-нас-
лідкові взаємозв’язки між
досліджуваним показником
та чинниками, що впливають
на нього. Пізніше на основі
виявлених закономірностей і
кореляцій можна будувати
моделі та прогнозні показ-
ники.

Стійкість тенденцій у
динаміці показників є необ-
хідною передумовою засто-
сування теорій еконо-
метричних моделей для
дослідження якості резуль-
татів прогнозування фінан-
сових показників. Це може

забезпечити отримання достовірної макроекономічної
інформації у процесі складання бюджету при аналізі
ефективності функціонування економіки протягом се-
редньострокового періоду, оцінці взаємного впливу най-
значніших секторів економіки, а також визначенні сут-
тєвих параметрів, що безпосередньо впливають на
економічну ситуацію у країні. Тож ці моделі повинні шир-
ше застосовуватися у процесі формування різноманітних
касових планів на всіх рівнях бюджетної системи.

У процесі виконання державного бюджету значна ува-
га приділяється прогнозуванню доходів, витрат, джерел
покриття дефіциту бюджету і касових потоків. Основними
методами, які застосовуються при складанні прогнозу, є
високочастотне та структурне прогнозування. 

Прогнозування доходів здійснюється на різні за три-
валістю періоди:

• короткостроковий (до 2 років);
• середньостроковий (до 5 років);
• довгостроковий (до 10 років).
Упродовж бюджетного року складається річний про-

гноз виконання бюджету, що поділяється на квартали,
місяці й дні. Таку роботу виконують фахівці органів Казна-
чейства України.

Складаючи прогноз у частині балансу касових опе-
рацій, потрібно спиратися на дані про потенційно великі
витрати, що надходить від головних розпорядників коштів
державного бюджету, а також встановлювати вимоги до
прогнозування грошових потоків на середьо- і довгостро-
кову перспективу.

Усю інформацію (у тому числі прогноз та фактичні
дані) щодо виконання бюджету – про доходи і витрати
загалом та з деталізацією за всіма видами бюджетної
класифікації – необхідно оприлюднювати на офіційному
веб-сайті Казначейства України. Найбільш наочним
варіантом відображення є дані наростаючим підсумком
від початку року і порівняно з аналогічними попередніми
періодами. Окремо слід вказувати активи та пасиви ра-
хунку, а також актуальний на відповідну дату касовий
дефіцит (або профіцит). Спеціальні розділи повинні тор-
катися касових операцій, операцій з обслуговування дер-
жавного боргу, інформації щодо коштів на рахунку і щодо
залучення нових позик (зокрема розміщення державних
цінних паперів).

Така інформація є цікавою і для фінансового ринку,
оскільки вона певним чином впливає на рух інвести-
ційного капіталу в державі. Понад те, управління кошта-
ми на рахунках ДКСУ та управління боргом на всіх рівнях
бюджетної системи має бути максимально взаємо-
пов’язаним.

На наш погляд, теорії економетричних моделей варто
ширше застосовувати і в процесі складання та виконання
місцевих бюджетів. На місцевому рівні прийнятними є два
способи побудови моделей – «знизу догори» і «згори дони-

Рис. Динаміка надходжень і видатків державного бюджету 
у Львівській області за 2010-2013 рр.

Джерело: Розроблено автором на основі даних Казначейства України [8]
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зу». Перший із них ґрунтується на внутрішній динаміці та
диференційованому підході до кожного місцевого бюдже-
ту, другий – характеризується використанням єдиної мо-
делі з урахуванням тенденцій розвитку економіки країни у
цілому.

Економетричні моделі на місцевому рівні повинні мати
такі характеристики, як висока деталізація, квартальна
періодичність, розрахунки в номінальних і реальних цінах.
При цьому прогнозний період повинен становити 3–10
років. До суттєвих чинників впливу на фінансовий стан
місцевого бюджету, які слід використовувати як змінні в
рівняннях моделей, можна віднести податки та інші надхо-
дження (з урахуванням повернення надмірно й помилково
сплачених платежів і податкових пільг), видатки на освітні
програми, видатки на програми працевлаштування тощо. 

Практична цінність реалізації моделі полягає в мож-
ливості її використання з метою проведення аналізу і
прогнозування параметрів, що необхідні для виконання
бюджету. Результати інформаційно-аналітичної роботи
фахівців доцільно брати до уваги при зборі та аналізі да-
них, проведенні розрахунків, формуванні звітної інфор-
мації і пропозицій для прийняття рішень. При цьому має
відбуватися акумулювання всієї інформації в імітаційній
моделі, що дозволяє виконувати багатоваріантні розра-
хунки на підставі різних поєднань сценаріїв та зістав-
ленні результатів. 

Крім того, для проведення аналізу і прогнозування па-
раметрів, що необхідні для виконання бюджету, можна за-
стосовувати й інші інформаційно-аналітичні засоби, серед
яких:

• централізоване сховище даних, що забезпечить аку-
мулювання та зберігання інформації із різних джерел про-
тягом тривалих періодів;

• система моніторингу, що дає змогу обробляти і наоч-
но відображати різну статистичну й аналітичну інформа-
цію, створювати стандартизовані та нестандартні аналі-
тичні звіти на підставі баз даних із використанням графіки;

• система аналітики, що дозволяє здійснювати аналіз
трендів, взаємозв’язків і закономірностей у змінах контро-
льних показників, багатосторонній аналіз ситуацій (у дина-
міці, у структурі, кластерний аналіз), виявлення та статис-
тичну оцінку ступеня взаємозалежності даних (факторний
аналіз), розрахунок комплексних оцінок розвитку об’єктів
аналізу згідно із стандартними методичними підходами;

• система моделювання і прогнозування, за допомо-
гою якої можна формувати прогноз на підставі низки іміта-
ційних моделей стану та взаємовпливу суттєвих показни-
ків; багатоваріантне прогнозування показників розвитку
підвідомчих структур за принципом «що буде, якщо…» і
різних поєднаннях управлінських впливів на основі низки
динамічних моделей; зіставлення та формування рейтин-
гу результатів розрахунків різних сценаріїв за різними кри-
теріями і вибір найкращого варіанту; розрахунок умов до-
сягнення заданого рівня показників як контрольних
індикаторів за принципом «що необхідно, щоб…» на основі
динамічних моделей.

Висновки. Отже, варто відзначити, що ефективне ви-
конання бюджету будь-якого рівня потребує ефективного
управління ліквідністю за умови наявності як дефіциту,
так і профіциту ліквідності. Відтак одним із завдань, що
постає перед органами Казначейства України, є профе-
сійне управління ліквідністю, спрямоване на забезпечення
в кожний окремий момент часу достатнього обсягу
ліквідних активів.

Модернізація у цьому напрямі касового планування
грошових потоків органами Казначейства України дозво-
лить не тільки підвищити ефективність виконання бюд-
жетів усіх рівнів, а й забезпечити подальше поліпшення
якості наданих послуг, скоротити терміни складання
різних видів звітності, знизити витрати на платіжні опе-
рації, здійснювати оптимальні запозичення на основі до-
статньо точних прогнозів руху ліквідності.
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