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РЕФЕРАТ

Актуальність теми. Управління фінансовими потоками в системі казначейства

включає в себе планування, організацію та контроль за фінансовими ресурсами

держави.  Структурою,  що  виконує  дані  функції  є  Державна  казначейська

служба  України.  Консолідуючись  на  єдиному  казначейському  рахунку,  всі

фінансові ресурси Державного та місцевих бюджетів, позабюджетних цільових

фондів, утворюють фінансові потоки. Фінансові потоки в системі казначейства

включають  в  себе  фінансові  ресурси  та  грошові  потоки,  враховуючи  вхідні,

вихідні фінансові потоки та потоки всередині казначейства. 

Об’єктом дослідження є Управління Державної казначейської служби у м.

Кременчук.

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти формування та

управління фінансовими потоками в системі казначейства.

Метою  роботи  є  дослідження  теоретичних  та  практичних  аспектів

управління фінансовими потоками в  ДКСУ, виявлення проблем та  шляхів  їх

вдосконалення.

Ключові  слова:  фінанси,  фінансові  потоки,  система  казначейства,

управління фінансовими потоками.


