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Тема 1. Сутність і функції фінансів 

План 

1. Поняття фінансів, передумови їх виникнення і розвитку. 

2. Основні функції фінансів. 

3. Фінансовий механізм. 

4. Фінансовий контроль, його принципи, форми, методи. 

5. Фінансові ресурси. 

1. Поняття фінансів, передумови їх виникнення і розвитку. 

Фінанси надходять від середньовікового латинського терміну, який 

застосувався в ХІІ – ХІV для позначення обов`язкової сплати грошей. 

У Франції XVI ст. слово фінанси використовувалося у тому значенні, яке 

закріпилося за ним до початку ХХ ст. по всіх Європейських країнах, а саме як 

сукупності матеріальних засобів необхідних для задоволення потреб держави та 

різноманітних суспільних потреб. 

Фінанси – це не гроші, а відносини. 

 1. Суспільні – тобто вони мають місце в суспільстві 2. Економічні – 

пов`язані з процесом відтворення 3. Розподільчі – виникають переважно на 

стадії розподілу 4. Фондоутворюючі – супроводжуються утворенням і 

витрачанням фондів грошових коштів. 

Матеріально речовою основою фінансів є грошові кошти, фінансові 

ресурси, які переважно акумулюються у фондах грошових коштів. 

Основні функції фінансів 

Фінанси як економічна категорія відображає відносини пов`язані з 

формуванням та рухом фондів грошових коштів. Зміст цієї категорії детальніше 

виявляється у функціях які виконують фінанси. 

2. Функції – це прояв суті кожної економічної категорії. 

На думку більшості вітчизняних вчених фінанси виконують 2 функції: 

1. Розподільча функція – є головною для фінансів і проявляється у 

процесі розподілу валового національного продукту (ВНП) у вигляді утворення 

фондів грошових коштів та використання їх за цільовим призначенням. 
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В процесі дії розподільчої функції найважливішими об`єктами розподілу 

виступають: 

ВНП – представляє собою сумарну вартість товарів та послуг, які 

надходять у розпорядження країни за певний період часу (один рік). 

Національне багатство(НБ) – це сукупність створених та нагромаджених 

матеріальних благ якими володіє, а також природних ресурсів, що залучені у 

господарський оборот. 

Суб`єктами розподілами виступають : Держава, фізичні і юридичні особи. 

Розрізняють первинний і вторинний розподіл (або перерозподіл). 

Первинний розподіл починається разом із розподілом доходів, які 

отримують суб`єкти господарювання за продукцію, продукти, послуги. Кошти 

в першу чергу направляються на покриття матеріальних затрат, оплату праці, 

утворення амортизаційного фонду. Після цього проводяться розрахунки з 

державою. 

Разом із формуванням бюджету та інших централізованих фондів 

грошових коштів починається процес перерозподілу раніше розподіленої 

вартості. 

Необхідність перерозподілу пов`язується із утриманням невиробничої 

сфери суспільства, забезпечення держави грошовими коштами для виконання 

нею своїх функцій (втручання в економіку, соціальний захист населення, 

управління і оборона). 

Види перерозподілу: 

Міжгалузевий – який здійснюється через бюджет та інші фонди для 

утримання невиробничої сфери. 

Міжтериторіальний – через бюджети, державні фонди. 

Внутрішньо галузевий – через галузеві фонди, а також фонди об’єднань 

підприємств для вирівнювання їхнього розвитку. 

Внутрішньогосподарський – через утворення централізованих фондів 

підприємств, організацій і установ. 

 



5 
 

 2. Контрольна функція фінансів. 

Породжена їх розподільчою природою, здатністю кількісно відображати 

економічні процеси, які виникають виникають при розподілі і перерозподілі 

ВНП. 

Контрольна функція фінансів на практиці реалізується  у діяльності 

людей, які проводять  фінансовий контроль – це прояв внутрішнім 

притаманним фінансам контрольної функції, її свідоме використання. 

У кожній країні функціонує ціла система органів,я кі здійснюють 

фінансовий контроль, в Україні до них належать: 

- Міністерство фінансів України 

- Рахункова палата 

- Державне Казначейство України 

- Державна Контрольно – Ревізійна служба України 

- Державна податкова служба України 

Дія контрольної  функції базується: 

На інформації, джерелом якої є фінансова звітність, тобто така 

бухгалтерська звітність, що містить дані про фінансове становище, результати 

діяльності суб`єктів господарювання. 

 

Фінансовий контроль 
 
Форми фінансового контролю 

 
Методи фінансового контролю 

 
Попередній 

 
Поточний 

 
Наступний 

 
Ревізії 

 
Обстеження 

 
Тематичні 
перевірки 

 
Безперервні 
відстежування 
фінансової 
діяльності 

 

       Види фінансового контролю 

- Залежно від взаємовідносин суб`єкта і контролю – (зовнішній, 

внутрішній) 
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- Залежно від суб`єктів контролю їх характеру їх контрольної діяльності – 

(державний, муніципальний, незалежний) 

 - За ступенем охоплення підконтрольного об’єкта – (комплексний, 

тематичний, повний, частковий, суцільний, вибірковий) 

- За джерелом інформації – (документальний, фактичний) 

- За цільовою спрямованістю контрольних дій – (стратегічний, 

фактичний) 

- За місцем здійснення контролю – (безпосередньо на місці, 

дистанційний) 

Фінансовий контроль – це один з елементів управління фінансами, 

особлива діяльність по перевірці правильності вартісного розподілу ВНП, 

утворення і витрачання фондів грошових коштів.  

Принципи фінансового контролю 

 - незалежність   

 - гласність  

 - превентивність (попереджувальний характер) 

 - дієвість 

 - регулярність 

 - об`єктивність 

 - всеохоплюючий характер 

Державно – фінансовий контроль проводять Державні органи влади і 

управління. 

Весь державний контроль поділяється на: 

 - загальнодержавний 

 - відомчий 

Фінансовий механізм – це сукупність конкретних форм і методів 

забезпечення розподільчих і перерозподільчих відносин, утворення доходів, 

фондів грошових коштів. 

Склад фінансового механізму 
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 - фінансові методи (фінансове планування, фінансовий контроль, 

фінансове забезпечення, фінансове регулювання, оперативне управління 

фінансами) 

 - фінансові важелі, стимули, санкції (податки, обов’язкові збори, норми 

амортизації, відсоток по кредитах, фінансові санкції, стимули важелі). 

 - нормативне правове забезпечення (Конституція України, закони 

України, постанови ВРУ, декрети КМУ, укази президента України). 

Фінансові ресурси – це формулювання доходів і грошових нагромаджень 

в процесі розподілу ВНП у підприємств організацій держави. 

Фінансові ресурси виступають матеріальною основою фінансів. В 

залежності від рівня, на якому проходить формування і використання 

фінансових ресурсів їх поділяють: 

 - централізовані – які утворюються на рівні держави, окремих 

адміністративно-територіальних одиниць об`єднань міністерств (державний 

бюджет, пенсійний фонд, фонд соціального страхування з тимчасової втрати 

працювання). 

 - децентралізовані – створюються окремими суб’єктами господарювання 

(фонди підприємств організацій: амортизаційний, фонди що утворюються з 

прибутку та призначені для задоволення потреб суб’єктів господарювання). 

 Децентралізовані фонди грошових коштів мають характерну особливість: 

їх розмір безпосередньо визначається кінцевим результатом господарювання 

підприємств. 

Обсяг фінансових ресурсів залежить від ступеня розвитку економіки 

країни, методів господарювання. 

Напрями використання фінансових ресурсів держави: 

1. Значна частина загально-державних коштів спрямовується на 

розвиток народного господарства – будівництво нових підприємств, структурну 

перебудову галузей. 

2. Утримується розгалужена сітка соціально –культурних установ: 

лікувальних, освітніх, культурних, освітніх закладів. 
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3. Соціальний захист населення: виплата пенсій, при догляді за 

хворою людиною, допомога малозабезпеченим, багатодітним сім`ям, дітям 

сиротам. 

4. Утримання представництв, консульств закордоном, участь в роботі 

міжнародних організацій. Здійснення міжнародного співробітництва, підтримка 

міжнародних культурних, наукових та інформаційних зв’язків. 

5. Видатки держави в охороні навколишнього середовища. 

6. Створення матеріальних та фінансових резервів. 

7. Видатки пов’язані з управлінням країни тобто утримання загально-

державних органів законодавчої, виконавчої і судової влади, апарату 

президента України, фінансових, фіскальних та інших органів. 

8. Оборона країни тобто утримання Збройних сил, закупівля 

озброєння та військової техніки. 

Література: 

1.Чернявський О.П., Мельник П.В., ”Теорія фінансів”  с.4-14 

2. Загорський В.С. «Фінанси» с.19-24 

Тема 2. Фінансова система 
План 

1. Сутність і  склад фінансової системи 

2. Принципи побудови фінансової системи 

 

1. Сутність і склад фінансової системи 

Фінансові відносини, що виникають при розподілі і перерозподілі валового 

національного продукту, надзвичайно різноманітні, але їх можна поділити за 

певними ознаками. Цей поділ знаходить відображення у побудові фінансової 

системи.  

Фінансова система - це сукупність окремих сфер фінансових відносин, 

які пов'язані між собою, їм притаманні централізовані або децентралізовані 

фонди грошових коштів, є відповідний апарат управління та правове 

забезпечення.  
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Склад фінансової системи України: 

1) фінанси суб 'єктів господарювання; 

2) фінанси домогосподарств; 

3) державні фінанси; 

4) місцеві фінанси; 

5) фінансовий ринок; 

6) страхування. 

В середині кожної сфери, конкретизуючи характер діяльності суб'єктів, 

виділяють окремі ланки фінансових відносин. Так, наприклад, у складі шансів 

суб'єктів господарювання слід відокремлювати: 

1) фінанси комерційних підприємств; 

2) фінанси некомерційних організацій і установ; 

3) фінанси громадських і благодійних організацій та політичних партій. 

Крім того, у таких ланках фінансової системи як фінанси комерційних 

підприємств, фінанси некомерційних організацій і установ, можна продовжити 

поділ в залежності від галузевої ознаки і за формами власності. 

Фінанси комерційних підприємств мають особливості своєї організації, 

які зумовлені специфікою їхньої діяльності. Підприємства працюють на засадах 

комерційного розрахунку, який передбачає отримання прибутку, відшкодування 

за рахунок власних коштів усіх затрат основної діяльності, а також по 

розширеному відтворенню і розвитку. Такі підприємства працюють, головним 

чином, у сфері матеріального виробництва. Але в сучасних умовах переходу до 

ринку і у сфері нематеріального виробництва деякі організації будують свою 

діяльність на засадах комерції (лікувальні, видавницькі, навчальні заклади тощо). 

Комерційні підприємства виступають основними платниками податків до 

бюджетів, таких як податок на прибуток, податок на додану вартість, акцизний 

збір, ресурсні платежі, а також сплачують внески до державних цільових 

фондів. Таким чином, за рахунок частини створеної комерційними 

підприємствами вартості при її перерозподілі через бюджети ці кошти 
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спрямовуються на утримання установ невиробничої сфери (бюджетних 

організацій). 

До некомерційних установ належать такі, які надають послуги, 

виконують роботи безкоштовно або за символічну плату, яка не відшкодовує їх 

видатків. Це лікарні, поліклініки, школи, дитячі дошкільні установи, музеї, 

середні і вищі навчальні заклади та ін. Таким чином, принципова відмінність 

комерційних підприємств від некомерційних полягає у тому, що метою перших 

є одержання прибутку, а для других така ціль не є головною. Крім того, для 

некомерційних організацій у випадках перевищення доходів від усіх видів діяльності 

та з усіх джерел над видатками, одержані вільні кошти не можуть бути спрямовані 

на збільшення доходів тих юридичних або фізичних осіб, які заснували таку 

некомерційну організацію, а повинні використовуватись на розвиток діяльності, 

створення фінансових резервів тощо. 

Більшість некомерційних організацій належить до державного сектора 

економіки. Головним джерелом фінансування видатків таких організацій є бюджетні 

кошти, тому вони і називаються бюджетними. Організація фінансових відносин у 

некомерційних організаціях має свої особливості обумовлені характером 

перерозподільчих процесів у суспільстві, їх державним регулюванням, гострою 

нестачею бюджетних коштів, необхідністю їх економного і цільового використання. 

Особливе місце у фінансовій системі належить фінансам громадських і 

благодійних організацій та політичних партій. Вони являють собою 

добровільні об'єднання громадян за професіями, інтересами, захопленнями. На 

фінанси таких формувань впливають особливості їх функціонування, пов'язані з 

відсутністю комерційної діяльності (а отже і доходів, отриманих внаслідок такої 

діяльності), а також відсутністю державного фінансування. Головним джерелом 

доходів таких організацій є: вступні і членські внески, добровільні і спонсорські 

пожертвування. Хоча громадські і благодійні організації та політичні партії не 

мають права займатися комерційною діяльністю, вони можуть мати у власності 

комерційні підприємства, які спрямовують їм частину одержаного доходу. 
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Найбільш масовими і популярними є такі громадські організації: політичні 

партії, рухи, професійні спілки, товариства діячів мистецтв, спортивні товариства та 

ін. Серед доброчинних фондів України найбільш відомими є фонди "Україна - 

дітям", "Намисто Славутича", "Сімейне коло" та ін. 

Фінансові відносини з приводу розподілу і перерозподілу коштів існують і на 

рівні домогосподарств, усю сукупність яких можна згрупувати за різними ознаками: 

по кількості членів, які входять до їх складу; за розміром доходів; за джерелам 

формування доходів тощо. Дані ознаки впливають на особливості фінансових 

відносин у домогосподарствах. 

Центральне місце у фінансовій системі кожної країни займають державні 

фінанси; саме з їх допомогою держава проводить перерозподіл більшої частини 

вартості валового національного продукту. У складі державних фінансів слід 

відокремлювати: державний бюджет; фінанси державних підприємств; державні 

цільові фонди та державний кредит. 

Сучасний територіальний поділ країни, розподіл влади і існування інституту 

місцевого самоврядування зумовлює існування місцевих фінансів, які включають: 

місцеві бюджети, фінанси комунальних підприємств, місцевий кредит. Місцеві 

фінанси представляють систему фінансових відносин з приводу формування, 

розподілу і використання фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого 

самоврядування для виконання покладених на них завдань. 

Особливе місце у фінансовій системі відведено фінансовому ринку, за 

допомогою якого значною мірою здійснюється перерозподіл фінансових ресурсів, а 

також тимчасово вільних коштів населення. Фінансовий ринок охоплює ринок 

банківських позик і ринок цінних паперів (первинний і вторинний). 

У сфері державних фінансів виняткове місце належить державному 

бюджету. Держбюджет поряд із державними цільовими фондами є основним 

важелем перерозподілу виробленої в суспільстві вартості, з їх допомогою 

перерозподіляється майже половина валового внутрішнього продукту України. 

Головним джерелом доходів держбюджету є загальнодержавні податки, 

обов'язкові збори, а також деякі неподаткові надходження (кошти від приватизації 
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державного майна, доходи від зовнішньоекономічної діяльності, надходження від 

державних позик та ін.). Використовуються бюджетні кошти на розвиток народного 

господарства, соціально-культурні заходи, оборону, управління, охорону 

навколишнього середовища, створення державних резервів. 

У 2001 році був ухвалений Бюджетний кодекс України, який визначив склад і 

основні засади побудови бюджетної системи, встановив розмежування доходів і 

видатків між окремими бюджетами, визначив порядок бюджетного планування і 

бюджетного процесу. Повне втілення в практику положень кодексу є 

першочерговим завданням сучасної фінансової політики. 

До складу державних фінансів в Україні входить також система державних 

цільових фондів. Відокремлення на початку 1990-х років від державного бюджету 

окремих державних фондів з чітко визначеними джерелами утворення та 

напрямками використання сприяло налагодженню належного контролю за 

витрачанням коштів та збалансуванню доходів і видатків фондів. Але пізніше, у 

зв'язку з хронічною нестачею фінансових ресурсів на державному рівні виникла 

необхідність приєднання деяких позабюджетних фондів до Державного 

бюджету України (Пенсійного фонду, Фонду Чорнобиля, Державного 

інноваційного фонду, Державного фонду сприяння зайнятості населення). 

Державні цільові фонди по цільовому призначенню поділяються на 

економічні, соціальні, науково-дослідні, страхові та ін. Вони можуть бути 

створеними як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні. 

У систему державних цільових фондів входить понад 30 фондів. 

Найбільшими за абсолютними розмірами, з чітко визначеними джерелами 

утворення, а також обов'язковим характером відрахувань є: Пенсійний фонд 

України, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань, Фонд соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності, Фонд загальнообов'язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття. 

Ще однією ланкою державних фінансів є державний кредит. Існування 

державного кредиту пов'язано з постійним протиріччям між потребами держави 
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та її фінансовими можливостями, з хронічною нестачею централізованих 

фінансових ресурсів і, зокрема, з бюджетним дефіцитом. Держава виступає як 

позичальник коштів (у цьому випадку її кредиторами є юридичні та фізичні 

особи), кредитор і гарант. Найважливішими формами державного кредиту є 

державні позики, грошово-речові лотереї, використання частини вкладів 

населення в ощадних установах, використання коштів Державного 

позикового фонду. 

Державні позики можуть супроводжуватися випуском цінних паперів 

(державних облігацій і казначейських зобов'язань) або бути у безготівковій 

формі (шляхом записів на відповідних рахунках). Державні позики бувають 

зовнішніми і внутрішніми. 

Функціонування державного кредиту веде до утворення державного 

боргу, як сукупності зобов'язань держави перед населенням, юридичними 

особами, іноземними державами та міжнародними організаціями. У видатковій 

частині Державного бюджету України щорічно передбачаються видатки на 

обслуговування державного боргу. Окремою сферою фінансової системи є 

страхування, яке представляє сукупність перерозподільчих відносин з приводу 

створення страхових фондів, призначених для відшкодування втрат суб'єктам 

господарювання від непередбачених обставин та надання допомоги населенню у 

разі настання страхових випадків. 

В залежності від об'єктів страхування розрізняють: майнове, особисте 

страхування, страхування відповідальності та підприємницьких ризиків. При 

майновому страхуванні страхуються матеріальні цінності - будівлі, споруди, 

транспортні засоби, врожай, особисте майно громадян тощо. Основними видами 

особистого страхування є страхування життя, здоров'я, від нещасних випадків, 

медичне страхування та інші. Предметом страхування відповідальності є 

відшкодування збитків або шкоди, завданих третім особам; основними видами 

його є страхування цивільної відповідальності власників зброї, транспортних 

засобів, собак, страхування професійної відповідальності визначеного 

законодавством переліку осіб тощо. У страхуванні підприємницьких ризиків 
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основними видами є страхування недоотримання прибутків, страхування від 

фінансових ризиків, ризиків від стихійних явищ та інші. 

За формами страхування може бути добровільне і обов'язкове. 

Прикладами добровільного страхування є: страхування життя, від нещасних 

випадків, на випадок хвороби, страхування транспортних засобів, багажу тощо. 

Прикладами обов'язкового страхування є: медичне страхування; особисте 

страхування працівників певних професій, які працюють в умовах підвищеного 

ризику; страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, 

страхування окремих видів відповідальності тощо. 

2. Принципи  побудови фінансової системи 

Усі сфери і ланки фінансової системи існують взаємопов'язано, проте 

центральне місце займають державні фінанси, а в їх складі - бюджетна система. 

Бюджети тісно пов'язані зі всіма іншими ланками і об'єднують фінансову 

систему в єдине ціле. 

Принципи побудови фінансової системи: 

1) єдність, яка обумовлена єдиною економічною і політичною основою 

суспільства, єдиною фінансовою політикою, що реалізується в життя через 

фінансову систему; 

2) функціональне призначення ланок виражається в тому, що в кожній з 

них вирішуються свої завдання за допомогою специфічних методів, існують 

відповідні фонди грошових коштів, апарат управління. 

Державним фінансам притаманні, крім того, принципи демократичного 

централізму і національної політики, які яскраво проявляються у побудові 

фінансових органів, а також у бюджетній системі. 

            Формування відлагодженої та ефективно функціонуючої фінансової 

системи - відповідальне і складне завдання, вирішення якого потребує багато 

часу. Фінансова система України знаходиться на етапі становлення і 

вдосконалення. Найважливішими проблемами її розвитку є: 

- зміцнення фінансів суб'єктів господарювання з метою посилення 

мотивацій до ефективності роботи, інвестиційної діяльності; 
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 відлагодження фінансового механізму діяльності бюджетних 

установ, пошук нових джерел фінансових ресурсів в умовах дефіциту 

бюджетних коштів; 

 реформа бюджетної системи, практична реалізація усіх положень 

Бюджетного кодексу України; 

- економне витрачання бюджетних коштів, посилення контролю 

за їх цільовим використанням; 

- реформування системи оподаткування в напрямку послаблення 

податкового тиску; 

- зменшення кількості і розмірів відрахувань до державних цільових 

фондів, відокремлення їх від бюджету; 

- раціональне використання коштів, залучених за допомогою 

державного кредиту, зміцнення довіри до державних цінних паперів. 

Література:  

1. Кириленко О.П Фінанси (Теорія та вітчизняна практика). Тернопіль 

2002р.с.17 

2. М.М. Александрова, С.О. Маслова “Гроші, фінанси, кредит” с.139 

Питання для самоперевірки 

Що таке "фінансова система" та як вона побудована в Україні? Яка ланка 

займає центральне місце у фінансовій системі? Наведіть приклади взаємозв'язку 

між окремими ланками фінансо вої системи. 

4. Порівняйте склад фінансової системи України і фінансових систем 

розвинутих ринкових країн: США, Великобританії, Німеччини, 

Франції. 

5. Дайте коротку характеристику особливостей фінансових відносин, 

що виникають в ланках фінансової системи. 

6. Які завдання стоять перед фінансовою системою України в умова* 

реформування економіки? 
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Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм 
План 

1. Сутність фінансової політики та її складові. 

2. Типи фінансової політики. 

3. Поняття фінансового механізму. 

1. Сутність фінансової політики 

1. Фінансова політика – це комплекс дій і заходів, що здійснюється 

державою в межах наданих її функцій та повноважень у сфері фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання та фінансових інституцій громадян і 

безпосередньо держави з метою вирішення певних завдань і досягнення 

поставлених цілей.  

2. Фінансова політика відображає суб’єктивну сторону 

функціонування фінансів. Фінансова політика розглядається у широкому і 

вузькому розумінні. У широкому розумінні фінансова політика відображає усі 

сторони функціонування фінансів і охоплює монетарну (грошово-кредитну) та 

фіскальну політики. 

Монетарна політика являє собою комплекс дій та заходів у сфері 

грошового ринку. Її механізм засновується на пропозиції грошей та їх 

вартості як фінансових ресурсів. 

Фіскальна політика характеризує дії держави щодо централізації 

частини виробленого ВВП та її суспільного використання. Вона здійснюється 

шляхом упровадження різноманітних методів мобілізації державних доходів 

та розподілу цих коштів за окремими напрямами державних видатків. 

Фіскальну політику можна поділити за двома напрямами: 

 Податкова політика  характеризує діяльність держави у сфері 

оподаткування — встановлення видів та співвідношення податків, 

визначення платників та підходів до них (уніфікований чи 

диференційований), установлення ставок оподаткування, надання 

податкових пільг тощо. Вона відображає як потреби держави у коштах, так і 

вплив податків на діяльність підприємств і громадян;  
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 Бюджетна політика  являє собою діяльність щодо формування 

бюджету держави, його збалансування, розподіл бюджетних коштів тощо. 

Залежно від структури бюджетних видатків ця політика може мати соціальне, 

економічне чи військове спрямування. Крім того, бюджетна політика 

визначає засади бюджетного устрою країни і побудови її бюджетної системи, 

а також організацію міжбюджетних відносин.  

Фінансова політика у сферах фондового та страхового ринків - це дії 

держави щодо їх розвитку і регулювання,  створення відповідних гарантій 

клієнтам страхових компаній та інституційних інвесторів.  

Фінансова політика у сфері міжнародних фінансів пов'язана з 

налагодженням взаємовідносин держави з міжнародними організаціями і 

фінансовими інституціями, членство в яких є добровільним.  

Фінансова стратегія — це політика, що розрахована на довготермінову 

перспективу і вирішення глобальних завдань соціально-економічного розвитку.  

В умовах економічної кризи головним завданням є фінансове забезпечення 

макроекономічної стабілізації, в умовах економічного розвитку — досягнення 

оптимальних темпів зростання ВВП. Основою фінансової стратегії є надійне  

забезпечення потреб економіки фінансовими ресурсами і створення достатніх 

стимулів для ефективної діяльності суб'єктів господарювання. Фінансова стратегія 

зорієнтована на певну модель фінансових відносин у суспільстві. 

Фінансова тактика  це  поточна політика, спрямована на вирішення 

конкретних завдань відповідного періоду, що випливають із розробленої фінансової 

стратегії. Вона здійснюється через переорієнтацію фінансових ресурсів та змін в 

організації фінансової діяльності.  

Фінансова політика реалізується за двома напрямами: регламентування 

фінансових відносин у суспільстві та здійснення поточної фінансової діяльності. 

Регламентування фінансових відносин характеризує стратегію фінансової 

політики, а поточна фінансова діяльність — її тактику. 

2.Типи фінансової політики 
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Залежно від ступеня законодавчого чи адміністративного регламентування 

фінансових відносин, який характеризується тією часткою доходу, що 

розподіляється і споживається відповідно до чинних законів чи адміністративних 

рішень, розрізняють три типи фінансової політики:     

— Жорстка регламентація полягає у тому, що переважна частина 

фінансових відносин регулюється державою; 

— Помірна регламентація здійснюється у законодавчій формі та 

охоплює обмежену частину фінансових відносин — взаємовідносини з державою, 

окремі елементи взаємовідносин на кредитному, фондовому, валютному та 

страховому ринках; 

— Політика мінімальних обмежень спрямована на формування 

максимальної заінтересованості суб'єктів підприємницької діяльності та громадян 

в ефективному господарюванні.  

 Основою фінансової політики держави є вибір фінансової моделі 

суспільства. Співвідношення між напрямами фінансової політики, застосування її 

окремих типів визначаються характером фінансової моделі, що встановлена на 

даний час. 

 Залежно від завдань, на розв'язання яких спрямована фінансова 

політика, вона поділяється на такі види: 

1. Політика стабілізації спрямована на підтримання макроекономічної, 

рівноваги на основі сталих обсягів виробництва при стабільності цін.  

Розрізняють два різновиди цієї політики: 

— політика стабілізації після економічного спаду, яка має стимулюючий 

характер; 

— політика стабілізації в період економічного піднесення, яка має 

обмежувальне спрямування. 

2. Політика економічного зростання спрямована на досягнення 

необхідного для країни рівня, щорічного збільшення обсягів ВВП з урахуванням її 

потенціалу. Реалізовується — через зростання державних видатків, зниження рівня 

оподаткування та проведення політики «дешевих грошей». 
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3. Політика стримування ділової активності використовується для 

регулювання економічного циклу з метою запобігання кризи надвиробництва чи 

недопущення виснаження економіки внаслідок надмірних темпів економічного 

зростання.  

За характером реалізації фінансова політика поділяється: 

— Дискреційна політика передбачає здійснення державою певних 

заходів, спрямованих на реалізацію фінансової стратегії і тактики.  

— Недискреційна політика полягає у використанні певних фінансових 

інструментів, які автоматично регулюють ситуацію в економіці. 

3. Поняття фінансового механізму 

Фінансовий механізм — це сукупність фінансових методів і форм, 

інструментів та важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства. 

Реалізація фінансової політики здійснюється за допомогою 

фінансового механізму, який являє собою досить складну систему впливу на 

різні сторони фінансової діяльності окремих суб’єктів.  

Державне регулювання економіки може здійснюватися двома 

способами: 

— створення системи планового керівництва, в основі якої лежать 

адміністративно-командні методи. Завдання збалансування економічного і 

соціального розвитку вирішуються на основі єдиного директивного 

централізованого планування; 

— полягає у застосуванні економічних методів управління, серед 

яких провідна роль належить фінансам. 

Два методи фінансового впливу на соціально-економічний розвиток: 

— фінансове забезпечення;  

— фінансове регулювання. 

Фінансове забезпечення реалізується на основі відповідної системи 

фінансування, яке може здійснюватись у трьох формах:  

— Самофінансування – це забезпечення потреб простого і розширеного 

відтворення виробництва за рахунок власних коштів юридичних і фізичних осіб; 
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— Кредитування полягає у тимчасовому використанні позичених 

ресурсів; 

— Зовнішнє фінансування – це виділення коштів певним суб'єктам 

на безповоротній і безоплатній основі.  

Отже, надійність фінансового механізму визначається достатнім 

забезпеченням потреб кожного суб’єкта у коштах на основі оптимізації 

співвідношення між формами фінансового забезпечення. 

Фінансове регулювання полягає у регламентуванні розподільних 

відносин у суспільстві, й на окремих підприємствах. 

Існують два методи розподілу доходів: 

— Сальдовий метод передбачає виділення підсумкового (сальдового) 

елемента в розподілі доходу;  

— Нормативний метод розподілу полягає в тому, що всі елементи 

розподілу визначаються за нормативами, які встановлюються стосовно об'єкта 

розподілу (нормативним є розподіл прибутку при його оподаткуванні).  

 У складі фінансового механізму створюється набір фінансових 

інструментів, з допомогою яких здійснюється вплив на різні сторони суспільного 

розвитку. 

Видами таких інструментів є податки, внески і відрахування, субсидії та 

дотації.  

Ефективність фінансового механізму залежить від цілеспрямованого вибору 

фінансових інструментів та дійовості їх впливу на окремі сторони соціально-

економічного розвитку. 

У будь-якому механізмі управління ґрунтується на використанні 

відповідних важелів. Сукупність важелів становить систему управління 

фінансовим механізмом. Функціонування фінансового механізму забезпечується 

через організаційні структури, які характеризують надбудову суспільства. Це 

правове регламентування, планування, організація та контроль. Правове 

регламентування відображається в розробленні та прийнятті законодавчих актів з 

фінансів. Ця функція покладається на органи державної влади. Фінансове планування 



21 
 

полягає в розробленні фінансових планів, на основі яких ведеться оперативне 

управління. Основний фінансовий план — бюджет держави — затверджується 

законодавчо. Функції організації фінансової діяльності в країні покладаються на 

органи державного управління і безпосередньо на Міністерство фінансів та 

Центральний банк. Ефективність управління фінансовим механізмом залежить 

насамперед від чітких, злагоджених та узгоджених дій цих органів. Фінансовий 

контроль дає можливість постійно стежити за рухом грошових потоків, він 

забезпечує перевірку законності здійснення фінансових операцій, і тим самим 

правильне спрямування дії фінансового механізму. 

Фінансове право являє собою сукупність юридичних норм, які 

регулюють фінансові відносини та фінансову діяльність у суспільстві. 

Основною формою організації фінансів є фінансове право.  

Фінансове законодавство охоплює усі сфери і ланки фінансової 

системи й усі форми і методи фінансової діяльності, які підлягають правовій 

регламентації. Його можна поділити на дві частини: законодавчі акти, що 

безпосередньо регулюють фінансові відносини, та закони з інших сфер 

діяльності, в яких виділяються фінансові засади їх функціонування. 

До першої частини належать законодавчі акти, що регламентують 

фінансові відносини на макрорівні та взаємозв'язки фінансів суб'єктів 

підприємницької діяльності з державними фінансами та інституціями 

фінансового ринку. Це закони про бюджетну і податкові системи, державний 

борг, центральний банк, банки і банківську діяльність, страхування, цінні 

папери і фондову біржу, інвестиційну діяльність. Сюди також належать 

закони, що регламентують окремі види фінансових операцій — про заставу, 

лізинг та ін., й закони з окремих видів податків та платежів до бюджету і 

цільових фондів.  

До другої групи відносять закони, що регламентують діяльність, у тому 

числі й фінансову, суб'єктів господарювання — про підприємства і 

підприємницьку діяльність, про господарські товариства, про банкрутство 

тощо. 
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Фінансові закони можуть мати характер прямої дії або доповнюватися 

інструкціями. В Україні пряму дію має переважна більшість фінансових 

законів, зокрема у сфері оподаткування. Закони часто доповнюються різного 

роду інструкціями та положеннями. Співвідношення між законами прямої і 

непрямої дії відбиває розподіл повноважень і прав між державними органами 

законодавчої та виконавчої влади, а отже, і їхні можливості та повноваження 

у виробленні та реалізації фінансової політики. Закони прямої дії чітко 

відображають перевагу законодавчої влади. До функцій виконавчої влади 

входить забезпечення виконання прийнятих законів. Крім того, органи 

виконавчої влади можуть мати право законодавчої ініціативи, тобто 

розроблення фінансових законопроектів і подання їх на розгляд і 

затвердження до органів законодавчої влади.  

Дійовість фінансового законодавства, його відповідність конкретним 

умовам і завданням, а отже, і ефективність фінансової політики значною 

мірою залежать від узгодженості дій законодавчої та виконавчої гілок влади. 

Саме на основі детального узгодження ними законопроектів можливе 

формування дієздатної системи фінансового права.  

Фінансове планування являє собою процес розроблення і затвердження 

фінансових планів як засобу збалансування фінансових потреб і можливостей. 

Фінансовий план того чи іншого суб'єкта відображає його фінансову діяльність, 

тобто процес формування доходів і здійснення витрат. Їх склад і структура, а також 

збалансованість визначаються завданнями, напрямами і методами реалізації 

фінансової політики. Фінансові плани є як відображенням певної політики, так і її 

обґрунтуванням. Будь-яка політика без її обґрунтування у фінансових планах не 

може бути успішно реалізована.  

Фінансове планування здійснюється на двох рівнях: 

— На мікрорівні — це індивідуальні плани окремих суб'єктів 

підприємницької діяльності. Ці плани відображають фінансову стратегію і тактику 

підприємств. Їхні головні завдання — визначення джерел та обсягів формування 

доходів, оптимізація витрат і досягнення фінансової збалансованості.  
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— На макрорівні — це основний фінансовий план, що характеризує 

діяльність держави — бюджет, а також зведений фінансовий план, у якому 

відображаються доходи і видатки усіх суб'єктів фінансових відносин.  

Бюджет - це реальний директивний документ, що затверджується у вигляді 

закону, і є основним засобом реалізації фінансової політики.  

Завдання фінансового планування визначаються структурою фінансового 

плану та завданнями фінансової політики. Вони полягають у визначенні реальних 

джерел і обсягів доходів, оптимізації структури видатків на основі критерію 

вирішення завдань фінансової політики та збалансування доходів і видатків. 

Першим за послідовністю і значущістю є визначення реальних обсягів 

доходів.  

Другим важливим завданням фінансового планування є оптимізація 

витрат.  

Третім, інтегративним завданням є збалансування доходів і видатків.  

Організація здійснення фінансової політики полягає у створенні 

відповідної системи фінансових органів та інституцій, наданні їм достатніх 

функцій і повноважень для реалізації тієї чи іншої політики, чіткому 

розмежуванні функцій з метою забезпечення повноти здійснення фінансової 

політики та досягнення зкоординованості дій усіх суб'єктів.  

Фінансовий контроль являє собою сукупність видів, форм і методів 

перевірки законності і доцільності здійснення фінансових операцій та реалізації 

на цій основі завдань фінансової політики. Фінансовий контроль зв'язаний з 

реалізацією фінансової політики як безпосередньо, так і через контроль за 

фінансовою діяльністю окремих суб'єктів. 

Основні функції контролю за реалізацією фінансової політики покладені на 

вищі органи законодавчої та виконавчої влади. Фінансовий контроль за діяльністю 

окремих суб’єктів має на меті перевірку її відповідності чинному фінансовому 

законодавству. Безпосередній контроль здійснюють Міністерство фінансів та 

спеціалізований незалежний орган — Рахункова палата.  
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Залежно від взаємозв'язку об'єкта контролю — фінансової діяльності, і 

суб'єкта — органу контролю, фінансовий контроль поділяється на два основні 

види: внутрішній і зовнішній.  

При внутрішньому контролі фінансова діяльність кожного суб'єкта 

контролюється ним самим через спеціальні підрозділи — контрольно-ревізійні 

органи управління тощо. Такий контроль має форму внутрішнього аудиту.  

Зовнішній контроль полягає у перевірці фінансової діяльності того чи 

іншого суб'єкта відповідними уповноваженими органами контролю. Метою цього 

контролю є перевірка відповідності фінансової діяльності чинному фінансовому 

законодавству. Цей контроль за ознакою суб'єктів його здійснення поділяється на 

державний (покладається на спеціальні органи фінансового контролю та на органи 

управління фінансами і фінансовою системою); відомчий та внутрішньо 

корпоративний(полягають у перевірці фінансової діяльності суб'єктів, що 

підпорядковані міністерствам і відомствам або входять до складу корпоративних 

об'єднань), незалежний (здійснюється незалежними контролюючими органами — 

аудиторськими фірмами) і суспільний (це контроль з боку суспільства за 

фінансовою діяльністю держави, він не має організованих форм і здійснюється за 

рахунок відкритості, гласності й прозорості фінансової діяльності держави). 

Форми фінансового контролю: 

— Попередній контроль здійснюється до початку руху грошових потоків.  

— Поточний контроль здійснюється у процесі руху грошових потоків. 

Його мета — забезпечити реальність проходження грошових потоків, реалізацію 

їх адресності й цільового призначення та дотримання встановлених термінів 

проведення фінансових операцій.  

— Наступний контроль проводиться після здійснення фінансових 

операцій та за підсумками фінансової діяльності за певний період. Його мета — 

перевірка реалізації стратегії і тактики фінансової діяльності того чи іншого 

суб'єкта, а в масштабах суспільства — процесу реалізації фінансової політики.  

Методи фінансового контролю розрізняються за характером його 

здійснення, за комплексністю і технологією контролю, його спрямованістю, 
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оформленням результатів. 

Основні методи фінансового контролю: 

 Ревізія контролює усю фінансову і господарську діяльності 

підприємств та організацій стосовно її відповідності чинному законодавству.  

 Тематичні перевірки полягають у контролі за окремими сторонами 

фінансової діяльності. Зокрема, це камеральні (у податковій інспекції) і 

документальні (у платника) перевірки податкових декларацій та звітів. 

 Обстеження являє собою ознайомлення з окремими напрямами 

фінансової діяльності з метою виявлення проблем та шляхів їх удосконалення. За 

результатами ревізій і перевірок складаються акти, за результатами обстеження — 

довідки. 

Література 

1. Чернявський О.П., Мельник П.В., ”Теорія фінансів” с.4-14 

2.Загорський В.С. «Фінанси» с.49-65 

Тема 4. Фінанси підприємницьких структур 
План 

1. Основи фінансів підприємницьких структур 

2.  Принципи підприємництва 

3.  Витрати і доходи підприємницьких структур 

4. Матеріальна база суб’єктів господарювання 

5. Некомерційні установи і організації 

1. Основи фінансів підприємницьких структур 

У фінансовій системі країни визначальне місце займають фінансів 

підприємств, організацій, установ і, в першу чергу, підприємств, діють на 

засадах комерційного розрахунку. Комерційний розрахунок знаходиться у 

тісному зв'язку з підприємництвом, яке діюче законодавство України визначає 

як безпосередню самостійну, систематичні на власний ризик діяльність по 

виробництву продукції, виконані робіт, наданню послуг з метою одержання 

прибутку. Така діяльність; здійснюється фізичними та юридичними особами, 
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зареєстрована як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, 

встановленому законодавством. 

Основною організаційною ланкою народного господарства України є 

підприємство, це - самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має 

права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку діяльність 

з метою одержання прибутку. 

Підприємства можуть бути наступних видів: 

- приватне, засноване на власності фізичної особи; 

- колективне, засноване на власності трудового колективу підприємства; 

- господарське товариство (акціонерне, з обмеженою відповідальністю, з 

додатковою відповідальністю, з повною відповідальністю,  командитне); 

- підприємство, засноване на власності об'єднання громадян; 

- комунальне, засноване на власності територіальної громади; 

• державне, засноване на державній власності, в тому числі не 

підприємство. 

В процесі проведення господарської діяльності на підприємств, виникають 

різноманітні фінансові відносини, пов'язані з розподілом перерозподілом 

створеної вартості, утворенням і витрачання централізованих і 

децентралізованих фондів грошових коштів, ц відносини: 

- всередині самого підприємства з приводу утворення первинних 

доходів, формування та використання цільових фондів (амортизаційного, 

статутного, фондів з прибутку та ін.); 

- з акціонерами, пайщиками, засновниками; 

- з державою по сплаті податків, зборів, внесків та інш. обов'язкових 

платежів; 

- з іншими суб'єктами господарювання з приводу утворення асоціацій, 

спільних підприємств, міжгосподарських об'єднань; внесення внесків, сплати 

штрафів; 

- з вищестоящою організацією при перерозподілі фінансових ресурсів 

всередині галузі; 
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- з страховими, банківськими організаціями та ін. 

Таким чином, фінанси комерційних підприємств обслуговують весь 

процес формування, розподілу і використання доходів і нагромаджень на 

підприємствах. 

Підприємства, які функціонують з метою одержання прибутку, 

організовують свою діяльність на засадах комерційного розрахунку, суть якого 

у: 

* отриманні максимального прибутку при мінімальних затратах; 

* повній самостійності підприємства; 

* відсутності дріб'язкової опіки з боку держави і невтручанні її у 

внутрішні справи підприємств; 

- встановленні реальної та відчутної відповідальності за результати 

роботи, своєчасне виконання зобов'язань, сплату податків, зборів та інших 

платежів. 

2. Принципи підприємництва 

Найважливіші принципи підприємництва це: 

• вільний вибір діяльності; 

• залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької 

діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян; 

• самостійне формування програми діяльності та вибір      постачальників 

і споживачів виробленої продукції, встановлення цін відповідно до 

законодавства; 

• вільний найм працівників; 

• залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, 

трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких і заборонено 

або не обмежено законодавством; 

• вільне розпорядження прибутком, що залишається після винесення 

платежів, установлених законодавством; 
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• самостійне здійснення підприємцем - юридичною особою 

зовнішньоекономічної діяльності, використання будь-яким підприємцю 

належної йому частки валютної виручки на свій розсуд. 

Держава в умовах ринку здійснює регулювання підприємницькі 

діяльності через: 

- податкову та фінансово-кредитну політику, включаючи встановлення 

ставок податків і відсотків по державних кредитах; податкових пільг, цін і 

правил ціноутворення; цільових дотацій; валютне; курсу, розмірів економічних 

санкцій; державне майно і систему ре: ліцензії, концесії, лізинг, соціальні, 

екологічні та інші норми і нормативи; 

- науково-технічні, економічні та соціальні державні та регіональні 

програми; 

- договори на виконання робіт і поставок для державних потреб. 

Проте безпосереднє втручання державних органів влади і управління у 

господарську діяльність підприємців не допускається, якщо вона не зачіпає 

передбачених законодавством прав державних органів по здійсненню контролю 

за діяльністю підприємців. 

В останні роки Президент України видав ряд указів спрямованих На 

усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності. В даний 

час проводиться послідовна політика по дерегулюванню підприємницької 

діяльності, яка охоплює наступні заходи: 

- спрощення порядку створення, реєстрації та ліквідації суб'єктів 

підприємницької діяльності; 

- скорочення переліку видів підприємницької діяльності, що підлягають 

ліцензуванню та патентуванню, вимагають одержання сертифікатів та будь-

яких інших дозволів на здійснення підприємницької діяльності; 

- лімітування перевірок та контролю за діяльністю суб'єктів 

підприємництва; 

- спрощення процедури митного оформлення вантажів при здійсненні 

експортно-імпортних операцій; 
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- забезпечення послідовності та стабільності нормативно-правового 

регулювання підприємницької діяльності. 

3. Витрати і доходи підприємницьких структур 

У процесі господарської та інших видів діяльності у підприємств 

виникають певні витрати, які можна поділити на: 

1) поточні - пов'язані з основною діяльністю по випуску продукції, 

виконанню робіт, наданню послуг, їх ще називають собівартістю продукції; 

2) капітальні - це витрати по розширеному відтворенню на 

підприємстві; джерелом їх фінансування є амортизаційний фонд, крім 

чистого прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства; 

3) фінансові - це витрати, пов'язані з інвестуванням вільних коштів у 

цінні папери, депозити, статутні фонди змішаних підприємств, джерелом 

фінансування цих витрат є чистий прибуток 

Головне місце у витратах підприємств займають витрати, що виникають у 

зв'язку з його основною діяльністю. Собівартість продукції - це грошовий 

вираз усіх затрат, пов'язаних з використанням у процесі виробництва і реалізації 

продукції матеріальних, трудових, природних та інших ресурсів, а також 

обов'язкові збори і податки, згідно діючого законодавства. 

Собівартість реалізованої продукції складається з виробничої собівартості, 

нерозподілених постійних витрат та наднормативних витрат. Склад виробничої 

собівартості продукції (робіт, послуг) за економічною ознакою елементів 

наступний: 

- прямі матеріальні витрати: вартість сировини та основних 

матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних 

напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів; 

- прямі витрати на оплату праці: заробітна плата та інші виплати 

робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні 

послуг; 

- інші прямі витрати: відрахування на соціальні заходи, орендна 

плата, амортизація, витрати від браку тощо; 
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- загальновиробничі витрати: постійні та змінні. Загалом вони включають 

оплату праці апарату управління, амортизацію основних засобів 

загальновиробничого призначення, витрати на вдосконалення технології, на 

охорону праці, техніку безпеки тощо. Постійні загальновиробничі витрати 

включають витрати на обслуговування і управління виробництвом, що 

залишаються незмінними при зміні обсягу Діяльності. До змінних 

загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління 

виробництвом, що змінюються прямо пропорційно до зміни обсягу діяльності. 

При здійсненні господарської, фінансової діяльності суб'єкти 

підприємництва отримують різноманітні доходи, які можна об'єднати у групи: 

1) доходи (виручка) від реалізації продукції, виконання робіт надання послуг; 

2) доходи від іншої реалізації (продукції підсобного господарств зайвих 

товарно-матеріальних цінностей); 

3) позареалізаційні доходи (одержані штрафи, доходи від цінних паперів, від 

спільного підприємства). 

Понад 90 відсотків усіх доходів підприємства складають доход ( від 

реалізації продукції. Чинники, що впливають на їх розміри: 

- обсяг реалізації продукції (робіт, послуг); 

- асортимент виробів; 

- рівень цін; 

- комплектність виробів; 

- ритмічність роботи підприємства; 

- стан платіжної дисципліни і форми розрахунків. 

Кошти, одержані підприємством за реалізовану продукцію (роботи, послуги) 

розподіляються за допомогою фінансів з метою задоволення потреб підприємства, 

працюючих, а також держави. 

Метою діяльності кожного підприємства, яке діє на засадах підприємництва, є 

одержання прибутку.  

Прибуток - це сума, на яку доходи перевищують пов 'язані з ними витрати. В 

умовах ринку прибуток є основним узагальнюючим показником фінансових 
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результатів роботи комерційного підприємства. Крім того, прибуток можна 

розглядати як самостійну економічну категорію. І, як кожна економічна категорія, 

він виконує певні функції, які є відображенням його суті. 

Сутність оцінної функції знаходить прояв в тому, що прибуток - це підсумок 

роботи, кінцевий показник діяльності підприємства. 

Стимулююче призначення прибутку проявляється в тому, що з прибутку 

підприємство може фінансувати затрати по розвитку і вдосконаленню виробництва, 

поліпшувати умови праці, утримувати об'єкти природоохоронного значення, 

здійснювати матеріальне заохочення працюючих. Найбільш яскраво стимулююча 

функція прибутку відображається у порядку його розподілу. 

дід розподілом прибутку розуміють направлення прибутку на формування 

доходів бюджету та задоволення власних потреб підприємств. 

Принципи розподілу прибутку: 

1) першочергове виконання зобов'язань перед державою; 

2) встановлення зацікавленості у кращих результатах господарювання; 

3) створення пільгових умов для окремих суб'єктів господарювання, 

діяльність яких має велике економічне і соціальне значення, для інвесторів. 

Порядок розподілу прибутку постійно вдосконалюється у напрямку більш 

повного врахування інтересів держави і підприємств. 

Прибуток завжди визначається шляхом співставлення отриманих доходів із 

проведеними витратами. Прибуток для цілей оподаткування підприємства податком 

на прибуток визначається шляхом зменшення суми скоригованого доходу на суму 

валових витрат та суму амортизаційних відрахувань  

Валовий дохід підприємства - це загальна сума доходу від усіх видів 

діяльності, отриманого протягом певного періоду в грошовій матеріальній або 

нематеріальній формах як на території України, континентальному шельфі, 

виключній (морській) економічній зони так і за їх межами. 

Скоригований валовий дохід отримується шляхом зменшення валового 

доходу на: 
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- суми акцизного збору, податку на додану вартість, отримані 

підприємством у складі ціни реалізації продукції (робіт, послуг); 

- суми коштів або вартість майна, отримані підприємством 5 

компенсація за примусове відчуження державою іншого майна; 

- суми коштів або вартість майна, отримані за рішенням суду я 

компенсація прямих витрат або збитків, понесених підприємство, якщо вони 

не були віднесені до складу валових витрат або відшкодованих за рахунок 

страхових резервів; 

- суми надмірно сплачених податків і зборів, що повертаються 

або мають бути повернені з бюджетів; 

- суми отриманих прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні 

права, емітовані підприємством; 

- суми одержаного емісійного доходу; 

- доходи від спільної діяльності на території України без створення 

юридичної особи; 

- міжнародна технічна допомога, яка надається іншими держава 

ми; 

- деякі інші надходження згідно діючого законодавства. 

Валові витрати підприємства представляють суму будь-яких витрат у 

грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як 

компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які купуються; або 

виготовляються підприємством для їх подальшого використання у власній 

господарській діяльності. Склад валових витрат: 

- суми витрат по підготовці, організації, веденню виробництва, 

реалізації, охороні праці; 

- кошти або вартість майна, переданих неприбутковим організаціям (але не 

більше, ніж чотири відсотки оподатковуваного прибутку за попередній період); 

- кошти, перераховані до страхових резервів; 

- суми внесених податків і зборів згідно діючих законів; 
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Після сплати податку на прибуток, у підприємства залишається та його 

частина, що називається чистим прибутком. Він може бути використаним на 

наступні цілі: 

1) розширене відтворення, вдосконалення і розвиток підприємства, 

охорону навколишнього середовища; 

2) матеріальне заохочення працюючих за конкретні результати та 

по підсумках роботи підприємства; 

3) задоволення соціальних потреб колективу через утримання соціально-

культурних об'єктів, здешевлення харчування працівників у 

столових, оплату санаторно-курортного відпочинку та ін.; 

4) створення фінансового резерву; 

5) задоволення  інших потреб та фінансування деяких затрат 

(сплата штрафів, виплата дивідендів, утримання органів управління 

тощо). 

Як було відмічено вище, прибуток - це абсолютний показник, який кількісно 

відображає суму отриманого чистого доходу. Поряд із прибутком, як абсолютним 

показником, при аналізі результатів діяльності підприємства використовуються і 

відносні показники рентабельності, які характеризують рівень прибутковості. 

Найбільш уживаними є показники загальної рентабельності і рентабельності 

продукції. 

Загальна рентабельність визначається за формулою: 

П   - прибуток; 

ОЗ - середньорічна вартість основних виробничих засобів; 

ВОА - середньорічна вартість власних оборотних активів. 

Рентабельність продукції визначається за формулою: 

            П 

Рп  = -----х100% 

Сп 

Рп - рентабельність продукції;  

Сп - собівартість продукції. 

де:    
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3. Матеріальна база суб’єкта господарювання 

Матеріальною базою функціонування підприємства і здійсненним 

виробничої та інших видів діяльності є майно підприємства, т.ч. статутний 

капітал як сукупність вкладів (у грошовому вир учасників або власників у 

майно при створенні підприємства для забезпечення його діяльності в розмірах, 

визначених установчими документами. Внески до статутного капіталу можуть 

бути зроблені будь-якій формі, але завжди вони повинні отримати вартісну 

оцінку; це: 

- будинки, споруди; 

- машини, устаткування; 

- цінні папери; 

- права на користування природними ресурсами; 

- права інтелектуальної власності; 

- інші майнові права; 

- грошові кошти. 

Немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, але мають; вартісну 

оцінку, дають дохід і використовуються протягом тривалого; часу, називаються 

нематеріальними активами. До них належать: 

- права користування природними ресурсами (надрами, корисними 

копалинами тощо); : 

- права користування майном (земельною ділянкою, будівлею 

тощо); 

- права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, 

фірмові назви тощо); 

- права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, ноу-хау тощо); 

Основу матеріальної бази кожного суб'єкта господарювання складають 

основні засоби та оборотні активи. 

Основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з 

метою використання їх у процесі виробництва або у інших видах діяльності, 
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очікуваний строк корисного використання яких більше одного року. Основні 

засоби використовуються протягом тривалого часу, зберігають натурально-

речову форму і по частинах переносять свою вартість на виготовлений продукт. 

Класифікація основних засобів: 

1. Основні засоби 

1.1. Земельні ділянки. 

1.2. Капітальні витрати на поліпшення земель. 

1.3. Будинки, споруди, передавальні пристрої. 

1.4. Машини та обладнання. 

1.5.  Транспортні засоби. 

     1.6. Інструменти, прилади, інвентар (меблі). 

1.7. Робоча і продуктивна худоба. 

1.8. Багаторічні насадження. 

1.9. Інші основні засоби. 

2. Інші необоротні матеріальні активи. 

2.1.Бібліотечні фонди. 

2.2.Малоцінні необоротні матеріальні активи. 

2.3.Тимчасові (нетитульні) споруди. 

2.4.Природні ресурси. 

2.5.Інвентарна тара. 

2.6.Предмети прокату. 

2.7.Інші необоротні матеріальні активи. 

У залежності від призначення основних засобів та по їх ролі у процесі 

виробництва розрізняють виробничі та невиробничі основні фонди. 

4. Некомерційні установи і організації 

Некомерційні організації і установи функціонують принципово на інших 

засадах, ніж комерційні підприємства. Головним чином вони належать до 

невиробничої сфери. Особливістю діяльності вказаних організацій є те, що вони 

не виробляють матеріальний продукт, не створюють вартість. Заклади 

невиробничої сфери існують за рахунок продукту, створеного у матеріальному 
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виробництві. І тому рівень матеріально-технічної бази, оплати праці працівників 

цих установ значною мірою залежить від розвитку матеріального виробництва. 

Частина чистого продукту, створеного працею робітників у виробничій сфері 

за допомогою фінансів через бюджети і державні цільові фонди направляється на 

фінансування організацій невиробничих галузей. 

Установи, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів Державного 

та місцевих бюджетів називаються бюджетними. Це -школи, дитячі дошкільні 

заклади, лікарні, поліклініки, професійно-технічні училища, вищі навчальні 

заклади, державні органи влади і Управління тощо. У більшості випадків 

перелічені заклади надають населенню послуги безкоштовно. Матеріальною 

основою функціонування установ невиробничої сфери є основні засоби, інші 

необоротні. Матеріальні активи, а також оборотні активи. У даній сфері 

використовується висококваліфікована робоча сила - спеціалісти з вищою 

освітою, кандидатськими і докторськими ступенями - яка потри,, відповідної 

оцінки і оплати. І тому найбільша питома вага у видатні бюджетних установ - це 

видатки на оплату праці. 

Установи, що працюють у невиробничій сфері можна поділити 3 групи в 

залежності від організації їх діяльності: 

1) установи, що знаходяться на бюджетному фінансуванні (лікарні, школи, 

технікуми та ін.); 

2) установи, що працюють на засадах госпрозрахунку, отримують 

доходи і повністю відшкодовують свої видатки, пов'язані з основної 

діяльністю та її розвитком (побутові, видовищні, житлово-комунальні 

організації). Переважно вони мають низький рівень доходності; високий рівень 

характерний лише для кредитних, страхових та інших фінансових установ; 

3) структурні підрозділи бюджетних установ, що працюють на засадах 

негоспрозрахункової окупності затрат. Надають послуги і виконують роботи за 

плату за рахунок якої відшкодовують свої затраті, сплачують  передбачені  

законодавством податки, але самостійною юридичного статусу не мають. Це - 

платні кабінети спеціалістів в медичних закладах, науково-дослідні та 
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інформаційні центри вузів тощо. Серед усіх некомерційних структур найбільшу 

частину складають бюджетні організації, діяльність яких за останні роки зазнала 

суттєвих змін. Для багатьох з них головним джерелом фінансування залишається 

бюджет. В той же час їм надана можливість додаткового отримання доходів від 

надання платних послуг. В останні роки відбулося розширення прав керівників 

бюджетних організацій у використанні матеріальних і трудових ресурсів, 

стимулюванні працюючих. 

Сучасні умови економічної кризи, дефіцит бюджетних коштів не могли не 

позначитись на матеріальному, фінансовому стані цих закладів тому мережа їх 

скорочується, зменшується штатна чисельність у діючі бюджетних організаціях. 

Одночасно посилюється контроль з боку фінансових органів за економним і 

цільовим використанням коштів в бюджетних установах, запроваджується режим 

жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат з метою 

зменшення бюджетного дефіциту та запобігання фінансовій кризі. 

Фінансовий план бюджетної організації складається у вигляді кошторису. 

Кошторис доходів і видатків бюджетної установи є основним плановим 

документом, який підтверджує повноваження щодо отримання доходів та 

здійснення видатків, визначає обсяг і сприяння коштів для виконання нею 

своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних 

призначень. 

Кошторис має дві складові: загальний фонд - в ньому показується обсяг 

надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною 

економічною класифікацією на виконання бюджетною установою основних 

функцій; спеціальний фонд - в ньому показується обсяг надходжень із 

спеціального фонду бюджету та їх розподіл за повною економічною 

класифікацією на здійснення видатків спеціального призначення, а також на 

реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою основних 

функцій. 

формування кошторису здійснюється на підставі лімітної довідки про 

асигнування з бюджету, яку вищестояща організація надсилає всім 
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підпорядкованим установам протягом двох тижнів з дня затвердження бюджету, 

з якого проводиться фінансування установи. 

При визначенні витрат бюджетних установ враховується об'єктивна 

потреба в коштах кожної установи, виходячи з основних її виробничих 

показників, обсягу роботи, штатної чисельності та намічених заходів щодо 

скорочення витрат. Ставиться вимога першочергового забезпечення 

фінансовими ресурсами витрат на заробітну плату з нарахуваннями на соціальне 

страхування, а також на господарське утримання установи. Витрати, які не мають 

першочергового характеру (придбання обладнання, капітальний ремонт 

приміщень тощо) можуть передбачатися при умові забезпечення фінансування 

невідкладних витрат. 

Кошторис доходів і видатків складається на календарний рік і 

затверджується керівником вищестоящої організації не пізніше ніж через місяць 

після затвердження відповідного бюджету, з якого провадиться фінансування 

установи. Крім кошторису на затвердження вищестоящій організації подається 

штатний розпис установи. У доходній частині кошторису доходів і видатків 

вказуються надходження коштів із загального фонду бюджету, а також 

надходження коштів із спеціального фонду бюджету. Власні надходження 

бюджетних установ включають: 

1. Плату за послуги, що надаються бюджетними установами: 

- плату за послуги, що надаються бюджетними установами згідно 3 їх 

функціональними повноваженнями, т.б. це кошти, які надійшли від як плата за 

послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань; 

- надходження бюджетних установ від господарської та виробничої 

діяльності; 

- плату за оренду майна бюджетних установ; 

- надходження бюджетних установ від реалізації майна.  

- 2. Інші джерела власних надходжень бюджетних установ: 

- благодійні внески, гранти, дарунки; І 
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- кошти, які отримують бюджетні установи для виконання окремих 

конкретних доручень від підприємств, організацій чи фізичних осіб, від інших 

бюджетних установ. 

У видатковій частині кошторису доходів і видатків показується загальна 

сума витрат установи з розподілом їх за категоріями видатків економічної 

класифікації. При цьому виділяються окремо поточні і капітальні видатки. 

Найбільш вагомими є наступні поточні видатки: оплата прав працівників 

бюджетних установ, нарахування на заробітну плат) придбання предметів 

постачання і матеріалів, утримання бюджетам установ, видатки на відрядження, 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв. До капітальних видатків відносять: 

придбання основного капітал) (обладнання, предмети довгострокового 

користування, капітальне будівництво), створення запасів та резервів, придбання 

землі і нематеріальних активів, капітальні трансферти. 

У кошторисі окремо виділяються платежі бюджетної установи до 

бюджету. В зв'язку з тим, що бюджетні установи - це неприбуткові організації, 

то, згідно діючого законодавства, звільняються від оподаткування доходи 

вказаних установ, отриманих у вигляді: 

- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; 

- пасивних доходів; 

- коштів або майна, які надходять до бюджетних організацій як 

компенсація вартості отриманих державних послуг. 

Перелік платних послуг, які можуть надавати бюджетні заклади освіти, 

охорони здоров'я, архівні установи, бібліотеки встановлює Кабінет Міністрів 

України. Доходи таких установ, звільнені від оподаткування, спрямовуються до 

бюджетів, з яких здійснюється їх утримання, а в разі недостатнього бюджетного 

фінансування таких закладів зараховуються на спеціальний рахунок і 

використовуються виключно на фінансування видатків по непрофінансованих 

бюджетом  частинах кошторису на утримання закладів. 
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Доходи бюджетних неприбуткових організацій, отримані з інших джерел, 

ніж вказано вище, оподатковуються у загальновстановленому порядку 

передбаченому для платників податку на прибуток. При ньому повинен 

вестися окремий облік фінансових результатів неосновної діяльності. 

Серед бюджетних організацій особливе місце посідають заклади охорони 

здоров'я, діяльність яких має велике соціальне і економічне значення, 

безпосередньо впливає на життєвий рівень, здоров'я і працездатність населення. 

В останні роки значно погіршився матеріально-технічний і фінансовий стан 

лікарень, поліклінік, диспансерів, фельдшерсько-акушерських пунктів тощо. 

Звичайними стали затримки у виплаті заробітної плати медичним працівникам. 

В умовах дефіцитності державних фінансових ресурсів найбільш 

реальним виходом з такої складної ситуації є запровадження страхової 

медицини, яка дасть можливість залучити нові джерела доходів, покращити 

матеріально-технічну базу лікувальних закладів. 

Як свідчить практика ринкових країн, страхова медицина охоплює 

фінансування: 

- видатків на медичне обслуговування населення; 

- підготовку медичних кадрів; 

- видатків на наукові дослідження в галузі медицини; 

- видатків на будівництво нових медичних закладів. 

Страхова медицина передбачає запровадження медичного страхування як 

окремого виду страхування, об'єктом якого є видатки, пов'язані із здоров'ям, 

наданням медичної допомоги населенню. 

При страховій медицині джерелами фінансування видатків на охорону 

здоров'я є: 

1) бюджетні кошти, що спрямовуються на підготовку медичних кадрів, 

фінансування наукових досліджень, будівництво нових медичних установ, 

оплату медичних послуг для непрацюючих громадян; 

2) кошти суб'єктів господарювання - обов'язкові внески, що входять до 

складу витрат виробництва. За рахунок цих поступлень оплачується гарантована 
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медична допомога для працюючих громадян; 

3) кошти населення для оплати медичних послуг на рівні вищому, ніж той, 

що гарантується обов'язковими внесками суб'єктів господарювання на медичне 

страхування. 

Політичні партії об'єднують громадян - прихильників певної 

загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають головною 

метою участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, 

місцевого самоврядування і представництв в їх складі. 

Політичні партії можуть мати у своїй власності майно (рухоме і нерухоме, 

обладнання, транспортні засоби тощо) і грошові кошти, необхідні їм для 

здійснення своїх статутних завдань. Основним джерелом фінансових ресурсів 

політичних партій є вступні і членські внески, благодійні пожертвування. 

Діючим законодавством не допускається фінансування політичних партій 

органами державної влади і місцевого самоврядування; державними та 

комунальними підприємствами; іноземними державами та їх громадянами, 

підприємствами, установами; благодійними та релігійними об'єднаннями та 

організаціями; анонімними особами; партіями, що не входять до виборчого 

блоку політичних партій. Кожна політична партія зобов'язана щорічно 

опубліковувати в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт 

про доходи і видатки та майно партії. 

Громадські організації створюються для задоволення та захисту 

соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних 

та інших спільних інтересів громадян. До них належать професійні, молодіжні і 

творчі спілки, клуби, спортивні товариства, товариства сліпих, глухих, інвалідів, 

товариства партнерства і співробітництва з іншими країнами та ін. 

Література: 

1. Кириленко О.П Фінанси (Теорія та вітчизняна практика). Тернопіль 
2002р.с.76 

2. Загорський В.С.  «Фінанси» с.72-78. 
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Тема 5. Державні фінанси 
План 

1. Суть і зміст державних фінансів 

2. Державні доходи 

3. Державні видатки 

1. Суть і зміст державних фінансів 

Державні фінанси – складова сфера фінансової системи ,яка забезпечує 

фінансування загальнодержавних програм. 

За економічним змістом державні фінанси – сукупність розподільчо-

перерозподільчих відносин, що виникають у процесі формування та 

використання фінансових ресурсів держави, призначених для забезпечення 

виконання державою покладених на неї функцій і завдань. Суб’єктами вказаних 

фінансових відносин виступають держава, з одного боку, та юридичні особи й 

домогосподарства  - з іншого. При цьому останні можуть виступати як 

платниками податків, так і розпорядниками  бюджетних коштів, отриманих 

згідно з бюджетними призначеннями. 

За рівнем управління державні фінанси поділяються на загальнодержавні 

та місцеві  (табл. 5.1). 

Об8єктитвні передумови функціонування державних фінансів 

визначаються необхідністю фінансування загальнонаціональних потреб: 

1. Структурна перебудова економіки. 

2. Охорона навколишнього природного середовища та  ядерна 

безпека. 

3. Національна оборона та правоохоронна діяльність. 

4. Фундаментальні наукові дослідження. 

5. Освіта та підготовка кадрів. 

6. Охорона  здоров’я 

7. Соціальний захист в соціальне забезпечення. 

8. Інші суспільні потреби. 
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Таблиця 5.1 Система державних фінансів 
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Сутність державних фінансів виражається через функцій, які вони 

виконують: 

1. Формування центральних фондів грошових коштів. Знаходить своє 

відображення у державних доходах. 

2. Використання державних доходів. Має практичне втілення у 

державних видатках. 

3. Контроль за розподілом фінансових ресурсів. Зовнішньою формою 

прояву цієї функції є державний фінансовий контроль. 

2. Державні доходи 

Державні доходи – першооснова фінансового господарства держави. 

Державні доходи – грошові відносини з приводу розподілу та перерозподілу 

ВВП, пов’язані з формуванням фінансових фондів держави. 

За матеріальним змістом державні доходи – сума коштів, що 

мобілізується державою для виконання своїх функцій. Їх склад наведено на рис. 

5.1 
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Рис. 5.1 Система державних доходів 

Методи , види, джерела формування державних доходів окреслені в табл. 

5.2. 

Табл. 5.2 Методи і джерела формування державних доходів 

Методи 

формування 

Види державних 

доходів 

Джерела 

формування 

1. Продуктивна діяльність: 

1.1 

Підприємницька 

діяльність 

Частка прибутку 

державних підприємств 

ВВП 

1.2. Державні 

послуги 

Державне мито ВВП 

Компенсаційні доходи 

(відрахування на 

геологорозвідувальні, дорожні 

роботи тощо) 

2. Державне майно та ресурси: 

2.1 Від майна 

та майнових прав 

Разові (приватизація) 

 

Постійні (орендна 

Національне 

багатство 

ВВП 

Пряме вилучення 
доходів Бюджет  Цільові державні 

фонди 

Державні позики Надходження від 
державного майна, послуг, 
ресурсів 

Податки та інші 
обов’язкові платежі 

Державні доходи 

Централізовані Децентралізовані 
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плата, доходи від 

корпоративних прав) 

2.2 Від 

ресурсів та угідь 

Платежі за ресурси Національне 

багатство 

концесії ВВП 

3. Податковий податки ВВП, зовнішні 

джерела 

4. Позичковий Зовнішні позики Зовнішні 

джерела 

Внутрішні позики ВВП, зовнішні 

джерела 

5.  Емісійний Емісійний доход  

 

3. Державні видатки 

Державні видатки  - грошові відносини, що складаються при 

використанні централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів 

держави з метою фінансування витрат розширеного відтворення, задоволення 

інших суспільних потреб. 

За матеріальним змістом державні видатки – сума коштів, що 

використовується державою в процесі здійснення її фінансової діяльності. 

Завдання державних видатків – забезпечення раціонального розміщення 

та ефективного використання держаних коштів. 

Склад і напрями використання державних видатків визначаються 

характером функцій держави. (рис .5.2) 
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Рис. 5.2 Система державних видатків 

Література: 

1. Загорський В.С.  «Фінанси» с.83-87 

2. О.Д. Василик “Державні фінанси України» 

Питання для самостійного опрацювання 

1.  Фінансова політика в галузі державних фінансів на сучасному етапі 

2. Світові теорії державних фінансів. 

3. Емісійні та позичкові джерела формування державних доходів. 
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Централізовані Децентралізовані 

Державні доходи 

Поточні видатки  

Видатки розвитку 
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Тема 6.1. Бюджетний устрій і бюджетний процес 

План 

1. Бюджетне планування 

2. Бюджетний процес 

3. Бюджетна політика 

4. Бюджетний устрій 

1. Бюджетне планування 

Важливою частиною фінансового планування є бюджетне планування 

на усіх рівнях. 

У ході бюджетного планування визначається обсяг і параметри тієї 

частини фінансових ресурсів, яка концентрується в держаному бюджеті. Вони 

необхідні для виконання завдань розвитку виробничої та невиробничої сфер 

народного господарства, оптимального їх розподілу в галузевих і 

територіальних розрізах. При цьому, якщо склад витрат кожного виду 

бюджету залежить від розподілу державних функцій між окремими рівнями 

державної влади, то склад і обсяг доходів — від особливостей податкової 

політики, податкової системи держави, а також від особливостей системи 

бюджетного регулювання. Звідси основними завданнями бюджетного 

планування є: 

—визначення доходів з кожного джерела; 

—встановлення обсягів видатків; 

—здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю: 

підприємств, організацій; 

— формування державних матеріальних і грошових резервів. 

Бюджетне планування є складовою частиною бюджетного процесу. 

2. Бюджетний процес 

Бюджетний процес — це регламентований законодавством порядок 

складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, контролю за їх 

виконанням, затвердження звітів про виконання бюджетів, які входять до 

бюджетної системи України. 
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Бюджетне планування провадиться на бюджетний рік. Бюджетний рік в 

Україні співпадає з календарним, тобто розпочинається 1 січня і закінчується 

31 грудня. 

У світовій практиці розрізняють директивне та індикативне планування. У 

першому випадку -планування — центральна ланка державного керівництва 

народним господарством, а в другому — один з елементів державного 

регулювання економіки. 

Індикативне планування — адекватна ринковим відносинам форма 

макроекономічного планування. Воно принципово відрізняється від 

директивного способами досягнення цілей, його показники не мають для 

окремих господарській суб'єктів статусу обов'язкових завдань, а носять 

рекомендаційно-орієнтовний характер. Показники індикативного плану 

отримують силу для окремих суб'єктів ринку лише за допомогою    

цілеспрямованої    системи    правових    та    економічних регуляторів, які, в 

свою чергу, формують правову основу та економічні і стимули для здійснення 

виробничо-господарської діяльності у напрямах, що відповідають цілям і 

пріоритетам державного плану. 

Індикативна форма планування вперше ввійшла в світову господарську 

практику в зв'язку з економічною кризою у 1929-1933 рр. Першими її 

застосували США як засіб, за допомогою якого можна протистояти кризовим 

проявам. 

Необхідність застосування індикативного планування в Україні 

визначається тим, що директивне планування втратило здатність втримати 

процеси відтворення в необхідних межах і забезпечити стабільний характер 

розвитку народного господарства у зв'язку з переходом до ринкових методів 

управління економікою. 

Індикативні плани повинні охоплювати весь спектр проблем соціально-

економічного розвитку країни: показники макроекономіки в цілому, окремих 

сфер, галузей, територій, зовнішньоекономічної діяльності, економічних 

програм і т.д. Здійснюється індикативне планування за допомогою ряду 



49 
 

методів: балансового, оптимізації планових рішень, економіко-математичного 

моделювання та інших. 

Бюджет є директивним планом, але, з одного боку, він розробляється на 

основі індикативних показників, а з іншого — є основою складання ряду 

індикативних програм. 

Перехід нашої економіки на шлях ринкового господарювання об'єктивно 

змінив процес бюджетного планування. У даний час воно здійснюється в 

декілька етапів: 

—фінансові органи складають проекти відповідних бюджетів за рівнями; 

—проекти бюджетів розглядаються відповідними виконавчими органами 

влади; 

—проекти розглядаються і затверджуються законодавчими органами; 

—фінансові органи складають робочі документи щодо контролю за 

виконанням бюджету — розписи доходів та видатків з поквартальною 

розбивкою; 

—виконання бюджету, тобто забезпечення надходжень доходів, 

фінансування планових заходів. 

Однак, незважаючи на те, що процес бюджетного планування на різних 

рівнях характеризується визначеною самостійністю, він потребує відповідних 

змін. 

Про це свідчить факт, який на сторінках преси дуже часто зустрічається в 

критичних матеріалах, що стосуються, зокрема, складання проектів Державного 

бюджету в Україні. Проекти бюджету розробляються із значним запізненням, 

через політичні суперечки не розглядаються Верховною Радою вчасно, що ще 

більше загострює Існуючу в країні кризову ситуацію. 

Складання проекту Державного бюджету України організовує Кабінет 

Міністрів України відповідно до основ державного регулювання економічного і 

соціального розвитку України, основ міждержавних відносин, визначених 

Верховною Радою України в бюджетній Резолюції. 
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Міністерство фінансів України на основі основних прогнозних 

макропоказників економічного і соціального розвитку України на 

Ціновий рік та фінансових можливостей держави складає попередній 

проект зведеного бюджет)' України і доводить відповідні прогнозні показники 

міністерствам, відомствам, іншим органам державної виконавчої влади. 

Міністерства, відомства та інші органи держаної виконавчої влади у 

двотижневий термін розглядають надані їм показники і подають Мінфіну України 

свої пропозиції з розрахунками та обгрунтуваннями. 

Мінфін України готує проекти зведеного і державного бюджетів України на 

наступний бюджетний рік і до 15 серпня поточного року подає їх на розгляд 

Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів розглядає проект Закону "Про 

Державний бюджет України" і подає його Президенту України. Він розглядає 

проект Закону і у випадку згоди з ним вносить його на розгляд Верховної Ради до 

15 вересня. 

До проекту Закону додаються: основні прогнозні макропоказншш 

економічного і соціального розвитку України на плановий рік, зведений баланс 

фінансових ресурсів України, основні напрями бюджетної і податкової політики, 

обсяги централізованих капітальних вкладень, загальні показники зведеного 

бюджету України, а також інформаційні матеріали. 

До інформаційних матеріалів належать: 

> прогноз доходів і видатків Державного бюджету України на три 

наступних роки; 

> перелік податків, зборів, інших обов'язкових платежів із зазначенням 

ставок та пільг; 

> перелік загальнодержавних, міжгалузевих та інших програм, які 

фінансуються з бюджету; 

> інші матеріали. 

Верховна Рада України затверджує: 

> граничний розмір дефіциту Державного бюджету України та джерела 

його покриття; 
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> суми доходів Державного бюджету згідно з бюджетною класифікацією; 

> суми видатків Державного бюджету за напрямами; 

> суми дотацій, субвенцій і розміри відрахувань від регулюючих 

доходів до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя; 

> розмір оборотної касової готівки Державного бюджету України. 

Доходи і видатки цільових загальнодержавних фондів, включених до складу 

Державного бюджету, затверджуються по кожному фонду окремо. 

Виконання консолідованого бюджету — важлива стадія бюджетного 

процесу. 

Виконати бюджет — означає повністю мобілізувати заплановані доходи в 

розрізі джерел і платників та профінансувати заходи, передбачені бюджетом. У 

виконанні бюджету беруть участь платники податків і платежів та одержувачі 

коштів з бюджету. Платежі до бюджету вносять юридичні особи шляхом переказу 

коштів зі своїх рахунків на рахунок бюджету. Фізичні особи вносять платежі до 

бюджету через заклади Ощадного банку, каси сільських і селищних Рад, 

бухгалтерії підприємств. 

Видатки бюджету фінансуються шляхом відкриття кредитів розпорядникам 

кредитів. 

Касове виконання бюджетів, що входять до складу консолідованого, 

здійснюється органами Державного казначейства України та банківською 

системою. Касове виконання бюджету означає приймання доходів бюджетів, 

розподіл доходів між бюджетами, збереження грошових коштів, видачу коштів на 

видатки, передбачені в бюджеті. 

За результатами виконання бюджетів фінансові органи формують 

квартальні та річні звіти для контролю за повнотою і своєчасністю їх виконання. 

3. Бюджетна політика 

Бюджетна політика – це сукупність заходів держави щодо організації та 

використання фінансів для забезпечення економічного і соціального розвитку. 

Вона знаходить своє вираження у формах і методах мобілізації бюджетних 
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ресурсів й використанні їх на  різні потреби держави, у розвитку економіки і 

соціального захисту населення, у бюджетному законодавстві, практичних діях у 

галузі бюджету різних державних структур. 

Основною метою бюджетної політики є оптимальний розподіл ВВП між 

галузями народного господарства, соціальними групами населення, 

територіями. 

4. Бюджетний устрій 

Бюджетний устрій засновується па принципах єдності, повноти, 

достовірності, гласності, наочності, самостійності усіх бюджетів, які входять 

до бюджетної системи України. 

Принцип єдності бюджету означає існування єдиного рахунка доходів та 

витрат кожної ланки бюджетної системи. Єдність бюджету забезпечується 

єдиною правовою базою, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю форм 

бюджетної документації, узгодженими принципами бюджетного процесу, 

єдиною грошовою системою, єдиною соціально-економічною політикою, 

наданням необхідної статистичної та бюджетної інформації з одного рівня 

бюджету іншому. Принцип повноти полягає у відображенні в бюджеті усіх 

доходів та видатків. 

Принцип достовірності — це формування бюджету на основі реальних 

показників, науково обґрунтованих нормативів та відображення у звіті про 

виконання бюджету тільки тих доходів та видатків, які є результатом 

кінцевих касових операцій банків. 

Принцип гласності забезпечує висвітлення в засобах масової інформації 

показників бюджетів та звітів про їх виконання. 

Принцип наочності — це відображення показників бюджетів у 

взаємозв'язку з загальноекономічними показниками в Україні та за її межами 

шляхом використання засобів максимальної інформативності результатів 

порівняльного аналізу, визначення темпів і пропорцій економічного 

розвитку. 
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Тема 6. Бюджет та бюджетна система 
План 

1.Економічний  зміст бюджету 

2. Місце бюджету в системі фінансових планів 

3. Функції державного бюджету 

4. Бюджетна система України в умовах переходу до ринкової економіки 

1. Економічний  зміст бюджету 

Загальновідомо, що жодна держава при наявності товарно-грошових 

відносин не може існувати, якщо вона не буде мати не тільки відповідної 

фінансової бази, вираженої в бюджетному фонді, але й механізму його 

використання як інструмента державного регулювання економіки, 

стимулювання виробничих і соціальних процесів. 

Через маневрування отриманими в розпорядження держави грошовими 

коштами здійснюється цілеспрямований вплив на темпи розвитку суспільного 

виробництва, зміна народногосподарських пропорцій. Складений у формі 

балансу доходів та віщатків, державний бюджет може виступати дієвим засобом 

загальнодержавного фінансового контролю, формуючи, з одного боку, 

фінансову базу країни, а з іншого — задовольняючи загальнодержавні 

потреби. 

Державний бюджет — це, перш за все, категорія історична, її поява 

пов'язана з розвитком товарно-грошових відносин. Так, якщо на ранніх 

стадіях розвитку держава задовольняла свої потреби шляхом встановлення 

різного роду натуральних повинностей і зборів, то за часів розкладу 

феодалізму і поступового розвитку капіталістичних відносин усе більшого 

значення набувають грошові доходи і видатки. З'являються такі категорії, як 

податки, мито, державний кредит. Подальше поглиблення та розвиток 
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товарно-грошового господарства призвели до формування групи більш 

складних відносин: Державні доходи і видатки. На їх основі виникає категорія 

"державний бюджет". 

Таким чином, державний бюджет як історична категорія пройшов 

визначений шлях свого еволюційного розвитку. Будучії основною категорією 

державних фінансів, виражаючи логічну форму свого розвитку від простого 

до складного, від абстрактного до конкретного, державний бюджет характеризує 

внутрішню структуру визначеної частини виробничих відносин, і саме тієї, яка 

пов'язана з утворенням, розподілом та використанням цільових централізованих 

фондів грошових коштів для задоволення державних і суспільних потреб. 

Такий методологічний підхід дає можливість розглядати державний бюджет 

у ролі: 

економічної категорії;  

провідної ланки фінансової системи;  

 централізованого фінансового плану держави.  

Економічний зміст державного бюджету визначається системою 

господарювання, сутністю та функціями держави, дією економічних законів, 

виробничими відносинами, що склалися. 

Як економічна категорія державний бюджет виражає фінансові (грошові) 

відносини, які пов'язані зі створенням і використанням централізованого фонду 

грошових ресурсів країни з метою задоволення загальнодержавних потреб. Ці 

відносини складаються між державою, з одного боку, і підприємствами, 

організаціями та населенням — з іншого. 

При цьому необхідно зважати, що система економічних відносин, які 

відображаються в бюджеті, не є раз і назавжди даною. Вони видозмінюються 

разом зі зміною бюджетно-податкової політики, яка, в свою чергу, зумовлена 

існуючими на даному етапі формами і методами управління фінансовою 

діяльністю держави. 

Бюджетні відносини охоплюють основні елементи вартості сукупного 

суспільного продукту (ССП) і різні напрями (споживання, нагромадження) та 
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рівні його використання (державний, місцеві). Головна частина бюджетних 

відносин виникає у процесі розподілу вартості національного доходу (НД) і 

особливо його найважливішої частини — доданого продукту. На стадії 

первинного розподілу національного доходу функція бюджетних відносин полягає 

в концентрації визначеної маси доданого продукту в централізованому фонді 

грошових ресурсів у вигляді податку на додану вартість, акцизного збору, 

обов'язкових відрахувань до фондів спеціального призначення. 

У процесі вторинного розподілу національного доходу через бюджетні 

відносини частина доходів підприємств і населення у виглядіподатку на прибуток, 

прибуткового податку та ін. вилучається і спрямовується до централізованого 

фонду грошових ресурсів для подальшого перерозподілу. 

Форми прояву бюджетних відносин — це різноманітні види податків, 

обов'язкових відрахувань, платежів, зборів. 

Слід розрізняти поняття державного бюджету як економічної категорії та 

Державного бюджету як основного фінансового плану. У першому випадку мова 

йде про систему грошових (фінансових) відносин, які мають об'єктивний характер, 

у другому — про результат свідомої діяльності людей, яка знаходить своє 

відображення у плані формування та використання основного фонду держави. 

Специфіка бюджетних відносин полягає в наступному. 

По-перше, у розподільчому процесі безпосередньо бере участь держава, яка в 

особі відповідних органів влади формує централізований фонд грошових коштів, 

призначених для задоволення суспільних потреб. 

По-друге, це не просто сфера розподільчих відносин, а особлива сфера 

відносин, які виникають на другій стадії розподілу національного доходу. Вона 

виступає як особлива система перерозподільчпх відносин. 

По-третє, потреби розширеного відтворення в цілому і завдання, які стоять 

перед суспільством на кожному історичному етапі його розвитку, об'єктивно 

передбачають більший обсяг пропорцій бюджетного перерозподілу вартості 

національного доходу порівняно з іншими ланками фінансової системи. 
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По-четверте, бюджет у системі фінансів розглядається як ключова ланка 

системи державних фінансів. 

По-п'яте, оскільки в бюджеті відображаються взаємовідносини, пов'язані з 

підприємствами, організаціями, населенням, установами з приводу створення 

централізованого фонду грошових коштів, то їм властиве розмаїття. Вони 

виникають на різних рівнях між формами власності, галузями, територіями країни, 

сферами діяльності, секторами економіки. 

Державний бюджет є основним провідником державної фінансової 

політики, фінансовою базою держави для здійснення її функцій. Державний 

бюджет України — основний фінансовий план, який розробляється і 

затверджується на один рік. По суті, це розпис доходів видатків держави, 

затверджений у законодавчому порядку. Головне призначення Державного 

бюджету — регулювання розподілу та перерозподілу сукупного продукту за 

підрозділами суспільного виробництва, галузями економіки, територіально-

адміністративним поділом, виходячи з потреб розвитку держави. 

Бюджетні відносини мають речове втілення, оскільки виникають у процесі 

розподілу ССП. Матеріально-речовою формою їх прояву виступає 

централізований фонд грошових ресурсів держави. 

Державний бюджет, будучи однією зі складових частин централізованих 

фінансів і фінансовою базою загальнодержавних структур, забезпечує розвиток 

не тільки пріоритетних галузей народного господарства, але й соціально-

культурні заходи, обороноздатність країни, утримання органів державної влади та 

управління. Тому в бюджеті як провідній ланці фінансової системи відображаються 

найскладніші перерозподільчі відносини, що виникають з приводу утворення 

бюджетного фонду та використання його на цілі економічного і соціального 

розвитку. 

Проте зазначений процес здійснюється не стихійно, він організовується та 

реалізується у вигляді фінансового плану (країни, автономії, регіону). 

Якщо за формою фінансовий план країни є балансом доходів і видатків, 

то за змістом він засновується на фінансових планах децентралізованих фінансів 
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(підприємств, організацій, населення). Тобто, Державний бюджет — це 

фінансовий план руху централізованої частини ВВП, який складається з двох 

взаємопов'язаних частин — доходів та   видатків.   З   його   допомогою   

держава,  враховуючи принципи побудови Державного бюджету, створює і 

використовує фінансові ресурси для здійснення відповідних функцій. 

В основу побудови Державного бюджету покладені такі принципи: 

єдність; 

повнота; 

реальність; 

гласність. 

Принцип єдності передбачає концентрацію в бюджеті усіх фінансових 

операцій уряду. Це виражається в наявності єдиної бюджетної системи країни, 

однотипності фінансових документів та бюджетної класифікації. 

Повнота означає повне відображення в бюджеті як усіх надходжень, так і 

витрат. 

Принцип реальності передбачає правдиве відображення в бюджеті усіх 

витрат та надходжень. 

Принцип гласності зобов'язує уряд давати інформацію як щодо основних 

джерел надходження доходів, так і щодо напрямів витрачання коштів. 

2. Місце бюджету в системі фінансових планів 

Фінансове планування — це діяльність щодо формування та використання 

цільових централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів, що 

спрямовуються на розширене відтворення та задоволення широкого спектра інших 

потреб суспільства. Централізована частина фінансових ресурсів у ході планування 

перерозподіляється з метою фінансового забезпечення народного господарства, 

соціально-культурних заходів, підтримки обороноздатності країни, 

зовнішньоекономічних зв'язків, соціального захисту громадян, управління тощо. 

Децентралізована частина фінансових ресурсів у процесі фінансового 

планування формується і використовується з урахуванням інтересів кожного 

окремого суб'єкта господарювання. 
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У процесі фінансового планування складаються різні фінансові плани, які 

охоплюють рух фінансових ресурсів на різних рівнях господарювання. Усі вони 

відносно самостійні і в той же час тісно пов'язані між собою. Фінансові плани 

узагальнюють різні сторони створення, розподілу і використання частини вартості 

сукупного суспільного продукту. Фінансові плани повинні забезпечувати 

оптимальне співвідношення між централізованими та децентралізованими 

фондами грошових коштів, між рухом матеріальних та грошових ресурсів, 

правильні пропорції між фондами відшкодування, споживання і накопичення. 

Фінансові плани складаються як у відомчому, так і в адміністративно-

територіальному розрізі. Суб'єктами відомчого фінансового планування є 

міністерства, відомства, підприємства, об'єднання, організації та установи. 

Суб'єктами адміністративно-територіального фінансового планування є 

Автономна Республіка Крим, області, райони і т.д. 

До системи фінансових планів належать: фінансові плани (баланси Доходів і 

витрат) підприємств усіх форм власності, колгоспів, суспільних організацій; 

кошториси установ невиробничої сфери 

(освіти, охорони здоров'я, управління та ін.); державний та всі види 

місцевих бюджетів; фінансові плани страхових організацій, банків, господарських 

товариств тощо. 

Центральне місце бюджету в системі фінансових планів визначається рядом 

чинників: 

- у державному бюджеті концентруються основні державні доходи; 

- за рахунок державного бюджету фінансуються основні державні видатки. В 

основному, це видатки, які йдуть на капітальні вкладення, соціальні потреби, 

формування державних матеріальних резервів, оборону, погашення 

зовнішньоекономічної та внутрішньої заборгованості; 

- складання та виконання державного бюджету тісно пов'язані зі складанням 

та виконанням інших фінансових планів. Тут відображаються фінансові 

міжтериторіальні, міжгалузеві та внутрішньогалузеві основні пропорції; 
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- державний бюджет є джерелом фінансування зовнішньоекономічної 

діяльності країни, надання допомоги іншим країнам, відрахування до фонду 

технічної допомоги; 

- державний бюджет — це інструмент фінансового контролю за 

фінансуванням та використанням грошових фондів у народному господарстві. 

Таким чином, державний бюджет є знаряддям розвитку економіки, 

соціальної сфери, культури, підвищення матеріального статку суспільства. 

Незважаючи на взаємну залежність і зв'язок між поняттями державного бюджету 

як економічної категорії та фінансового плану, слід розрізняти дані поняття. У 

першому випадку, як зазначалося вище, мова йде про систему грошових 

відносин, які мають об'єктивний характер. Що ж стосується фінансового плану, 

то він виступає як результат свідомої діяльності людей у процесі формування та 

використання централізованого грошового фонду держави. При цьому слід мати 

на увазі наступне: теоретично зазначене положення не викликає жодних сумнівів, 

але, якщо звернутися до його практичної сторони, то можна зафіксувати не 

тільки різницю між цими поняттями, але й їх прямо протилежне спрямування. 

Так, у Конституції України вказано, що держава прагне до збалансування 

бюджету України, який повинен бути прийнятий до початку кожного нового 

року. Проте реальна ситуація вказує на протилежне. Це означає, що реально 

існуючі бюджетні відносини на даному етапі свого розвитку7 поки ще не можуть 

прийняти адекватні форми прояву. Свідома діяльність людей у процесі 

формування та використання централізованого фонду держави поки що не дає 

бажані результати. Очевидно, саме тому, незважаючи на те, що відповідно до 

Конституції України державний бюджет є законом, його реальне виконання, як 

показує практика, не відповідає наміченим планам економічного і соціального 

розвитку. 

Головним джерелом доходів державного бюджету є чистий дохід, який 

створюється в матеріальному виробництві. Рівень концентрації чистого доходу' у 

державному бюджеті, а також форми та методи його вилучення динамічні і залежать 

від історичних умов та економічних і соціальних завдань. Характерною ознакою 
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системи доходів державного бюджету є переважання в його складі доходів від 

підприємств. Питома вага платежів населення відносно незначна — 5-Ю %. 

Державний бюджет — головне джерело грошових коштів, необхідних для 

діяльності держави. Видатки державного бюджету здійснюються в інтересах 

економічного і соціального розвитку суспільства, виконання функцій держави. 

По відношенню до процесів відтворення видатки бюджету поділяються на дві 

групи: фінансування поточних витрат і виділення коштів на цілі розширеного 

відтворення. Фінансування поточних витрат здійснюється, в основному, в 

невиробничій сфері. Бюджетне фінансування розширеного відтворення 

проводиться за рахунок асигнувань на капітальні вкладення. 

У поточному бюджеті зосереджені всі витрати, пов'язані з забезпеченням 

функцій держави. Витрати поточного бюджету спрямовуються на соціальний захист 

громадян, соціально-культурні заходи, на фінансування народного господарства та 

науки, а також зовнішньоекономічної діяльності держави (зовнішньої торгівлі, 

видачі держаних кредитів, сплати відсотків за зовнішньою заборгованістю), на 

фінансування централізованих суспільних потреб (оборона, державне управління, 

утримання правоохоронних органів та ін.). За рахунок коштів поточного бюджету 

створюються резервні грошові фонди, а також здійснюються видатки на 

обслуговування державної внутрішньої заборгованості. 

У бюджеті розвитку передбачаються витрати, спрямовані на роз-ВІІток 

процесу відтворення. Витрати бюджету розвитку здійснюються У межах 

отриманих доходів — власних та запозичених коштів 

3. Функції державного бюджету 

Економічна природа, суспільне призначення та механізм розподілу 

централізованого фонду грошових коштів держави повніше проявляється у його 

функціях. Зміст функцій державного бюджету змінюється в результаті розвитку 

виробництва, функцій держави, вдосконалення механізму і методів управління. 

Для сучасного етапу розвитку в Україні характерні такі функції 

державного бюджету: фіскальна, розподільча та контрольна. Фіскальна функція 

є вилученням доходів Держави у вигляді податків та платежів частини первинних 
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доходів підадриємств^ організацій та населення, а також утворення первинного 

доходу держави у вигляді акцизного збору, податку на додану вартість, 

обов'язкових платежів до Фонду соціального страхування, Пенсійного фонду, 

Фонду забезпечення зайнятості населення. 

Розподільча функція (економічна) пов'язана з формуванням та 

використанням централізованого фонду грошових коштів держави. Вказана 

функція у цьому змісті виступає головною у процесах розподілу, організованих 

державою, її призначення пов'язане з формуванням потенційних можливостей 

для створення фінансової бази функціонування держави. Проте чим більше 

функцій бере на себе держава, тим більше коштів їй необхідно для їх 

виконання. 

Виконуючи розподільчу функцію, державний бюджет набуває форми 

організатора процесів розподілу в народному господарстві. Незважаючи на те, 

що через державний бюджет розподіляється не весь чистий дохід, а лише його 

частина, він здатний впливати на розміри накопичень, визначати оптимальну 

структуру доходів відповідно до фінансових планів підприємств та галузей 

народного господарства. Більше того, оскільки через державний бюджет 

здійснюється розподіл не тільки доданого, але й частини вартості необхідного 

продукту, а також національного багатства, то розподільча функція має 

різноманітний характер. Перш за все, вона багатовидова (перерозподіл коштів 

може здійснюватися між галузями, територіями). Ця функція багаторівнева, 

адже розподіл охоплює різні рівні (республіка, області, міста, райони і т. д.). І 

нарешті, розподільча функція всеохоплююча. Завдяки їй відбувається 

концентрація фінансових ресурсів у руках держави і використання їх з метою 

задоволення загальнодержавних потреб. 

Система податків та платежів до бюджету в Україні на сьогодні 

побудована так, що більше 70 % усіх надходжень до бюджету здійснюється ще 

на стадії первинного розподілу національного доходу, тобто тоді, коли 

підприємства та населення ще фактично не отримали свої доходи, а тільки 

здійснили необхідні розрахунки та нарахування. Таким чином, існуюча система 
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платежів до бюджету виконує на сьогоднішній день фіскальну функцію за 

рахунок розподільчої. 

Контрольна функція бюджету органічно пов'язана з розподільчою і 

значною мірою її обумовлює. Вона полягає у створенні об'єктивних 

можливостей для здійснення контролю державою за формуванням 

централізованого фонду грошових ресурсів. Функція дозволяє дізнатися, 

наскільки своєчасно і повно фінансові ресурси надходять у розпорядження 

держави, як фактично складаються пропорції розподілу бюджетних коштів, 

наскільки ефективно вони використовуються. Основою контрольної функції є 

бюджетні кошти, відображені в балансі доходів і видатків. Тому через неї 

здійснюється не тільки формування і використання грошових коштів, але й 

"сигна-лізується" про надходження в розпорядження держави фінансових 

ресурсів, а також про те, наскільки їх обсяг відповідає обсягу потреб. 

4. Бюджетна система України в умовах переходу до ринкової 

економіки 

На сучасному етапі в Україні бюджетні взаємовідносини регулюються 

Законами "Про бюджетну систему України", "Про місцеві Ради та місцеве 

самоврядування", "Про Державний бюджет України". Бюджетна система 

побудована на основі державного устрою та адміністративно-територіального 

поділу України, які визначають кількість ланок бюджетної системи. 

Оскільки основною і провідною ланкою фінансової системи є бюджет, 

за допомогою якого здійснюється перерозподіл більшої частини 

національного доходу, то згідно з Законом України "Про бюджетну систему 

України" бюджет — це план створення та використання фінансових ресурсів 

для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади 

України, органами влади Автономної Республіки Крим і місцевими Радами 

народних депутатів. 

Згідно з вище викладеним, бюджетна система України складається з 

Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної 
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Республіки Крим, бюджетів міст Києва і Севастополя та місцевих 

бюджетів. 

Сукупність усіх бюджетів, які входять до складу бюджетної системи 

України, є зведеним (консолідованим) бюджетом України. Він 

використовується для аналізу і визначення основ державного регулювання 

економічного та соціального розвитку України, для встановлення 

взаємовідносин між бюджетами згідно з діючим законодавством на основі 

розподілу нормативів відрахувань від державних податків та зборів між 

державним і місцевими бюджетами. 

На сьогодні бюджетна система України включає такі види бюджетів: 

—Державний бюджет України; 

—республіканський бюджет Автономної Республіки Крим; 

—2 міських бюджети міст республіканського підпорядкування — Києва 

та Севастополя; 

—24 обласних бюджети; 

— 126 міських бюджетів міст обласного підпорядкування120 

районних бюджетів у містах; - 485 районних бюджетів у сільській місцевості; 

 923 селищних бюджети; 

— 9531 сільський бюджет. 

Бюджетна система України усього об'єднує 11213 бюджети. Бюджет 

Автономної Республіки Крим об'єднує республіканський бюджет та бюджети 

районів і міст республіканського підпорядкування АРК. 

До місцевих бюджетів належать обласні, районні, міські, районні 

в містах, селищні та сільські бюджети. 

Бюджет області об'єднує обласний бюджет та бюджети районів і міст 

обласного підпорядкування. Бюджет району об'єднує районний бюджет, 

бюджети міст районного підпорядкування, селищні і сільські бюджети. 

Селищні та сільські бюджети формуються за рішенням районних, міських Рад 

народних депутатів за наявності необхідної фінансової бази. Районні, міські 

Ради визначають доходи відповідних селищних та сільських бюджетів. 



64 
 

Бюджет листа, яке має районний поділ, об'єднує міський бюджет та 

бюджети районів, що входять до його складу. У випадках, коли міській, 

районній у місті Раді народних депутатів адміністративне підпорядковуються 

інші міста, селища чи сільські населені пункти, бюджети цих міст, селищні, 

сільські бюджети об'єднуються відповідно в бюджеті міста чи в бюджеті 

району в місті, Раді народних депутатів якого зазначені населені пункти 

підпорядковані. 

Література: 

1. Кириленко О.П Фінанси (Теорія та вітчизняна практика). Тернопіль 

2002р.с.103 

2. Чернявський О.П., Мельник П.В, Мельник В.М. Теорія фінансів. 

2000р.  

Тема 7. Доходи і видатки державного бюджету 

План 
1. Суть і склад доходів державного бюджету 

2. Суть і склад видатків державного бюджету. Форми й методи 

державного фінансування 

3. Бюджетний дефіцит 

1. Суть і склад доходів державного бюджету 

Доходи державного бюджету — здійснювані на підставі правових 

норм обов'язкові і добровільні надходження до бюджету, що 

використовуються державою для виконання своїх функцій. Розрізняють 

два види бюджетних надходжень: 

1) загальні — формують загальний фонд бюджету і не мають 

цільового використання; 

2) спеціальні — зараховуються до спеціального фонду бюджету і 

використовуються на передбачені законодавством заходи. 

За формою мобілізації доходи державного бюджету поділяються на 

п'ять груп (табл. 7.1). 
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2. Суть і склад видатків державного бюджету. Форми й методи 

державного фінансування 

Видатки бюджету — законодавчо визначені норми і напрями використання 

бюджетних коштів. Соціально-економічна суть бюджетних асигнувань 

визначається: 

1) природою і функціями держави; 

2) рівнем розвитку країни; 

3) формою надання бюджетних трансфертів; 

4) розгалуженістю зв'язків державного бюджету з національною 

економікою. 
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— 1 Бюджетне фінансування — безвідплатне виділення коштів з бюджету. 

Принципи, форми й методи бюджетного фінансування окреслені на рис. 7.2. 

 
Розпорядники бюджетних коштів поділяються на три групи: 

1) головні розпорядники коштів — керівники міністерств і місцевих 

органів управління, що отримують кошти з бюджету; 

2) розпорядники коштів другого ступеня — керівники, що отримують 

кошти для їх розподілу між підвідомчими установами; 

3) розпорядники коштів третього ступеня — керівники, що отримали 

кошти від розпорядників другого ступеня для їх безпосереднього 

використання. 

3. Бюджетний дефіцит 

Бюджетний дефіцит — це перевищення видатків бюджету над його 

доходами. 
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Причини виникнення бюджетного дефіциту: 

1) спад і скорочення обсягів виробництва; 

2) зниження ефективності функціонування окремих секторів 

економіки; 

3) несвоєчасне проведення структурних змін в економіці або її 

технічного переоснащення; 

4) наявність тіньового сектору економіки; 

5) надмірні державні витрати за окремими статтями видатків; 

6) низька податкова дисципліна. 

Розрізняють поняття "стійкий" та "тимчасовий" бюджетний 

дефіцит. Перший існує в довгостроковому періоді і породжується 

соціально-економічними факторами; другий виникає у зв'язку з 

тимчасовими касовими розривами при виконанні бюджету або 

зумовлюється непередбачуваними обставинами. 

Методи фінансування бюджетного дефіциту: 

1) емісія грошей; 

2) внутрішні запозичення; 

3) зовнішні запозичення. 

Дефіцит бюджету породжує виникнення державного боргу. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Поняття загального і спеціального фонду державного бюджету. 

2. Цільові бюджетні фонди як елемент бюджетних надходжень. 

3. Методи та критерії нормування бюджетних видатків. 

4. Розпорядники бюджетних коштів, їх права та обов'язки. 

Література: 

1. Загорський В.С.  «Фінанси» с.109-113 

2. О.Д. Василик “Державні фінанси України» 
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Тема 8. Податки та податкова система 
План 

1. Склад і структура податкової системи України 

2. Податкова служба і її роль 

3. Загальнодержавні податки та збори 

 

1. Склад і структура податкової системи України 

Сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до 

державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами 

України порядку, становить систему оподаткування Основними принципами її 

побудови є: 

— стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного 

оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий 

ринок високотехнологічної продукції; 

— стимулювання підприємницької виробничої діяльності та 

інвестиційної активності — введення пільг щодо оподаткування прибутку 

(доходу), спрямованого на розвиток виробництва;  

— обов'язковість — впровадження норм щодо сплати податків і зборів 

(обов'язкових платежів), визначених на підставі достовірних даних про 

об'єкти оподаткування за звітний період, та встановлення відповідальності 

платників податків за порушення податкового законодавства; 

- рівнозначність і пропорційність — справляння податків з юридичних 

осіб здійснюється у певній частці від отриманого прибутку і забезпечення 

сплати рівних податків і зборів (обов'язкових платежів) на однакові прибутки і 

пропорційно більших податків і зборів (обов'язкових платежів) — на більші 

доходи; 

- рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації — 

забезпечення однакового підходу до суб'єктів господарювання (юридичних і 

фізичних осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні обов'язків щодо 

сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); 
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- соціальна справедливість — забезпечення соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення шляхом запровадження економічно 

обґрунтованого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та 

застосування диференційованого і прогресивного оподаткування громадян, 

які отримують високі та надвисокі доходи; 

- стабільність — забезпечення незмінності податків і зборів 

(обов'язкових платежів) і їх ставок, а також податкових пільг протягом 

бюджетного року; 

— економічна обґрунтованість — встановлення податків і зборів 

(обов'язкових, платежів) на підставі показників розвитку національної 

економіки та фінансових можливостей з урахуванням необхідності досягнення 

збалансованості витрат бюджету з його доходами; 

 — рівномірність сплати — встановлення строків сплати податків і зборів 

(обов'язкових платежів), виходячи з необхідності забезпечення своєчасного 

надходження коштів до бюджету для фінансування витрат; 

— компетенція — встановлення і скасування податків і зборів 

(обов'язкових платежів), а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до 

законодавства про оподаткування виключно Верховною Радою України, 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, 

міськими радами; 

 — єдиний підхід — забезпечення єдиного підходу до розробки 

податкових законів з обов'язковим визначенням платника податку і збору 

(обов'язкового платежу), об'єкта оподаткування, джерела сплати податку і 

збору (обов'язкового платежу), податкового періоду, ставок податку і збору 

(обов'язкового платежу), строків та порядку сплати податку, підстав для 

надання податкових пільг; 

— доступність — забезпечення дохідливості норм податкового 

законодавства для платників податків і зборів (обов'язкових платежів). 

Платниками податків і зборів (обов'язкових платежів) є юридичні і фізичні 
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особи, на яких згідно із законами України покладено обов'язок сплачувати 

податки і збори (обов'язкові платежі). 

Облік платників податків і зборів (обов'язкових платежів) здійснюється 

державними податковими органами та іншими державними органами 

відповідно до законодавства. Банки та інші фінансово-кредитні установи 

відкривають рахунки платникам податків і зборів (обов'язкових платежів) 

лише за умови пред'явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на 

облік у державному податковому органі, і в триденний термін повідомляють 

про це державний податковий орган. 

Об'єктами оподаткування є доходи (прибуток), додана вартість продукції 

(робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі митна або її 

натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно 

юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законами України про 

оподаткування. 

Ставки податків і зборів (обов'язкових платежів) встановлюються 

Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і 

сільськими, селищними, міськими радами відповідно до законів України про 

оподаткування і не змінюються протягом бюджетного року за винятком 

випадків, пов'язаних із застосуванням антидемпінгових, компенсаційних і 

спеціальних заходів відповідно до законів України. 

В Україні справляються загальнодержавні податки і збори (обов'язкові 

платежі), місцеві податки і збори. 

І. До загальнодержавних належать такі податки і збори (обов'язкові 

платежі): 

1) податок на додану вартість; 

2) акцизний збір; 

3) податок на прибуток підприємств; 

4) податок на доходи фізичних осіб; 

5) мито; 

6) державне мито; 
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7) податок на нерухоме майно (нерухомість); 

8) плата (податок) за землю; 

9) рентні платежі; 

10)податок з власників транспортних засобів та інших самохідних 

машин і механізмів; 

11)податок на промисел; 

12)збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок 

державного бюджету; 

13)збір за спеціальне використання природних ресурсів; 

х 14) збір за забруднення навколишнього природного середовища; 

15)збір до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності; 

16)збір до Фонду соціального страхування на випадок безробіття; 

17)збір до Фонду соціального страхування від нещасного випадку на 

виробництві; 

18) збір на обов'язкове державне пенсійне страхування; 

19) плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності; 

20)фіксований сільськогосподарський податок; 

21)збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; 

22)єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний 

кордон України; 

23) збір за використання радіочастотного ресурсу України 

Загальнодержавні податки і збори встановлюються Верховною Радою України 

і справляються на всій території України. Порядок зарахування 

загальнодержавних податків і зборів до Державного бюджету України, 

бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів визначається згідно з законами України. 

ІI. До місцевих податків відносяться: комунальний податок; податок з 

реклами. 

До місцевих зборів (обов'язкових платежів) належать: 
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1) готельний збір; 

2) збір за припаркування автотранспорту; 

3) ринковий збір; 

4) збір за видачу ордера на квартиру; 

5) курортний збір; 

6) збір за участь у бігах на іподромі; 

7) збір за виграш на бігах на іподромі; 

8)збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі; 

9) збір за право використання місцевої символіки; 

10) збір за право проведення кіно - і телезйомок; 

11) збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і 

лотерей; 

12) збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, 

що прямує за кордон; 

13) збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери 

послуг; 

14) збір з власників собак 

Місцеві податки і збори, механізм їх справляння та порядок сплати 

встановлюються сільськими, селищними, міськими радами відповідно до 

переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законами 

України. 

Основними принципами, які мають бути докладеними в основу 

вдосконалення податкової системи України, є такі: обов'язковість сплати 

податків, зборів та інших обов'язкових платежів; соціальна справедливість; 

рівнонапруженість і пропорційність; рівність і недопущення проявів податкової 

дискримінації; стабільність податкового законодавства; економічна 

доцільність; стимулювання підприємницької діяльності та інвестиційної 

активності; рівномірність сплати; гнучкість; ефективність адміністрування; 

дотримання повноважень у процесі встановлення й скасування податків, 
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зборів, інших обов'язкових платежів; доступність і однозначність тлумачення 

норм податкового законодавства. 

2 Податкова служба, її роль і функції  

Реалізацію єдиної державної податкової політики забезпечує Державна 

податкова адміністрація України (ДПА). 

ДПА України у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законом України "Про державну податкову службу в Україні", іншими 

законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

іншими нормативно-правовими актами, а також "Положенням про Державну 

податкову адміністрацію України" від 13 липня 2000 р. № 886/2000. 

Основними завданнями ДПА України є: 

—здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, 

правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, 

державних цільових фондів податків і зборів, обов'язкових платежів, а також 

неподаткових платежів; 

—здійснення контролю за погашенням податкової заборгованості 

платниками податків, у тому числі тими, майно яких перебуває у 

податковій заставі; 

— здійснення контролю за обліком, зберіганням, оцінкою та 

реалізацією конфіскованого та іншого належного державі майна; 

— прийняття у випадках, передбачених законодавством, нормативно-

правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування; 

— формування й ведення Державного реєстру фізичних осіб — 

платників податків та інших обов'язкових платежів і Єдиного банку даних про 

платників податків — юридичних осіб; 

— роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників 

податків, інших платежів; 

— запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним 

законом до компетенції податкової міліції, їх виявлення, розкриття, 
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припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні 

правопорушення;  

 — запобігання корупції в органах державної податкової служби та 

виявлення її фактів; 

—- забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної 

податкової служби; 

— розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, 

інших платежів. 

ДПА України відповідно до покладених на неї завдань:  

1) виконує безпосередньо, а також організовує роботу органів державної 

податкової служби, пов'язану із: 

- здійсненням контролю за дотриманням законодавства про податки, 

інші платежі, валютні операції, порядку розрахунків із споживачами з 

використанням реєстраторів розрахункових операцій, лімітів готівки в касах 

та її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги, а також із 

здійсненням контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію 

суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спеціальних 

дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності; 

здійсненням контролю за дотриманням виконавчими комітетами сільських і 

селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від 

платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до 

бюджету; обліком платників податків, інших платежів; проведенням 

диференціації платників податків, інших платежів залежно від сум сплачених 

ними податків, інших платежів, веденням обліку надходжень податків, інших 

платежів; 

 — боротьбою з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів. Зведенням реєстрів імпортерів, експортерів оптових та роздрібних 

товарів, місць зберігання алкогольних напоїв і тютюнових виробів, участю в 

розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики і проекти 

державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв і 
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тютюнових вироби, організацією виконання актів законодавства в межах своїх 

повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, 

узагальненням практики застосування законодавства, застосуванням 

фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення 

законодавства про виробництво і обіг спирту етилового, коньячного, 

плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійсненням заходів щодо 

вилучення та знищення або передачі на промислову переробку алкогольних 

напоїв, знищення тютюнових виробів, що були незаконно вироблені чи 

знаходилися в незаконному обігу; 

— здійсненням контролю за погашенням податкової заборгованості 

платниками податків, інших платежі, у тому числі тими, майно яких 

перебуває в податковій заставі; 

2) видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти і 

методичні рекомендації з питань оподаткування; 

Затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших 

документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, 

декларацій про валютні цінності, зразок документа, що засвідчує реєстрацію 

фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових платежів, форму 

повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними 

особами — суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а 

також форми звітів про роботу, проведену органами державної податкової 

служби. 

4) роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування 

законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань податків, інших 

платежів та організовує виконання цієї роботи органами державної 

податкової служби; 

5) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки, 

перепідготовки кадри для органів державної податкової служби; 

6) надає органам державної податкової служби методичну і практичну 

допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану; 
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7) організовує роботу із створення інформаційної системи 

автоматизованих робочих місць, інших засобів автоматизації та 

комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби; 

8) розробляє основні напрями, форми і методи проведення перевірок за 

дотриманням податкового та валютного законодавства; 

9) у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну 

діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє 

матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з 

організованою злочинністю; 

10) передає відповідним правоохоронним органам матеріали за 

фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, 

якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції; 

11) інформує Президента України та Кабінет Міністрів України про 

основні показники мобілізації податків, інших платежів до Державного 

бюджету України; 

12)подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню 

Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших 

платежів; 

13) координує діяльність органів державної податкової служби та 

організовує їх взаємодію з фінансовими органами Державного казначейства, 

органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, 

державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими 

контролюючими органами, установами банків; 

14) вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів 

стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, 

міжнародні договори з питань оподаткування; 

15) здійснює зв'язки з податковими службами іноземних держав і 

міжнародними податковими організаціями; 

16) надає фізичним особам — платникам податків та інших обов'язкових 

платежів ідентифікаційні номери, і, надсилає до державної податкової 
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інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем одержання нею 

доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування документ, що 

засвідчує реєстрацію фізичної особи — платника податків та інших 

обов'язкових платежів, і веде Єдиний банк даних про платників податків — 

юридичних осіб; 

17) прогнозує, аналізує надходження податків, джерела податкових 

надходжень, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат 

бюджету; 

18)забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, 

продаж та організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за 

наявністю цих марок на пляшках з алкогольними напоями і на пачках 

тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації; 

19) організовує роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в 

органах державної податкової служби та захисту інформації про платників 

податків; 

20)приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про 

злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції, здійснює їх 

перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення; 

21)здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, 

провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів, а 

також проводить дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї 

компетенції, вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків; 

22)виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочину та інших 

правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів щодо їх усунення; 

23)Вживає заходів щодо боротьби з приховуванням неоподаткованих 

доходів, незаконним вивезенням за межі України неоподаткованих капіталів, 

відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом; забезпечує виявлення 

фактів приховування від оподаткування або маскування незаконного 

походження доходів, їх справжнього характеру і джерел одержання, 

місцезнаходження і переміщення, розміру, використання; 
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24)здійснює в межах своїх повноважень контроль за обліком, 

зберіганням і реалізацією конфіскованого та іншого належного державі 

майна; 

25)забезпечує безпеку працівників органів державної податкової 

служби та їх захист від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням 

ними посадових обов'язків; 

26)запобігає корупції та іншим службовим порушенням серед 

працівників державної податкової служби; 

27)збирає, аналізує, узагальнює інформацію про порушення податкового 

законодавства, розробляє заходи щодо протидії переведенню доходи у 

нелегальний обіг та забезпечує їх реалізацію в установленому порядку; 

28)здійснює функції з управління майном, що є у державній власності; 

29)здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на неї 

завдань. 

ДПА України в межах своїх повноважень на основі та на виконання 

актів законодавства видає накази та розпорядження, організовує і контролює 

їх виконання. 

ДПА України очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє з 

посади Президент України за поданням прем'єр-міністра. Голова має 

заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади 

Президентом України за поданням прем'єр-міністра України. Голова 

розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь їх відповідальності. 

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДПА 

України, розгляду найважливіших напрямів її діяльності в ДПА України 

утворюється колегія у складі голови ДПА України (голова колегії), 

заступників голови, керівників структурних підрозділів ДПА України. 

ДПА України здійснює свої повноваження безпосередньо та через 

утворені в установленому порядку державні податкові адміністрації в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також 

державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва і 
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Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані державні податкові 

інспекції, а також спеціалізовані державні податкові інспекції. 

Облік платників податків 

Облік платників податків є однією з основних функцій органів 

державної податкової адміністрації. Він створює передумови для здійснення 

контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю 

перерахування податків і зборів до бюджети і державних цільових фондів. 

Порядок постановки на облік платників податків наведено в Інструкції 

про порядок обліку платників податків (в редакції від 17 листопада 1998 року 

№ 552). Відповідно до неї юридичні особи зобов'язані в 20-денний строк після 

одержання свідоцтва про державну реєстрацію звернутися до органів 

державної податкової адміністрації за своїм місцезнаходженням для 

постановки на податковий облік. 

У цей же строк, але після включення до Єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України до органів державної податкової 

адміністрації для постановки на податковий облік зобов'язані звернутися філії 

(відділення) та інші відокремлені підрозділи. 

Усі документи особисто зобов'язані подати власник, засновник чи 

уповноважена ним особа. Це можуть зробити також призначений керівник чи 

головний бухгалтер. 

Заяву про взяття на облік дозволяється заповнювати друкованим 

способом чи від руки чорнилами темного кольору, друкованими літерами. 

Підписати її повинні власник, засновник чи призначений керівник або 

головний бухгалтер підприємства. 

Взяття на облік платника податків — юридичної особи (філії) повинно 

відбутися протягом двох робочих днів після подання заяви за ф. № 1-ОПП при 

наявності всіх зазначених вище документів. Після цього орган державної 

податкової адміністрації ставить на примірнику статуту (положення) платника 

податків відмітку (штамп) про взяття його на податковий облік за підписом 

відповідальної особи і видає йому довідку про взяття на облік платника 
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податків за ф. № 4-ОПП. Саме вона підтверджує взяття його на податковий 

облік. 

Для подання в установи банків, де платник податків вирішив відкрити 

поточні рахунки, і до інших органів державної влади видаються копії довідки. 

Суттєві особливості має порядок взяття на облік фізичних осіб — 

суб'єктів підприємницької діяльності. Вони після одержання свідоцтва про 

державну реєстрацію зобов'язані в 5-ден-ний строк звернутися до органу 

державної податкової адміністрації за своїм місцем проживання для взяття на 

податковий облік із такими документами: 

—заявою за ф. № 5-ОПГТ; 

—копією свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької 

діяльності — фізичної особи; 

—документом, що засвідчує особу. 

Після взяття платника податків на облік органи державної податкової 

адміністрації видають йому довідку за ф. № 4-ОПП, яка підтверджує взяття 

його на податковий облік. Для подання до установ банків, де він вирішив 

відкрити поточні рахунки, і до інших органів державної влади видаються 

копії довідок. 

У разі прийняття власником чи уповноваженим органом рішення про 

ліквідацію платник податків зобов'язаний знятися з обліку в органах 

державної податкової адміністрації. Для цього платнику податків — 

юридичній особі необхідно у триденний строк із дати прийняття рішення 

подати до органу державної податкової адміністрації, в якому платник 

податків стоїть на обліку, наступні документи: 

—заяву про зняття з обліку платника податків за ф. № 8-ОПП; 

—оригінал довідки за ф. № 4-ОПП; 

—копію розпорядчого документа (рішення) власника чи 

органу, уповноваженого на це установчими документами про 

ліквідацію; 

—копію розпорядчого документа про створення ліквідаційної комісії; 
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—ліквідаційну картку органів державної статистики (для кожної філії 

при наявності у платника податків — юридичної особи філій). 

У 10-денний строк із дня подання заяви за ф. № 8-ОПП складається 

ліквідаційний баланс у формі річного звіту (на дату прийняття рішення про 

ліквідацію) і подається для перевірки органу державної податкової 

адміністрації. 

Після одержання заяви за ф. № 8-ОПП орган державної податкової 

адміністрації здійснює документальну перевірку платника податків. Платника 

податків знімають з обліку тільки у випадку встановлення факту відсутності 

заборгованості перед бюджетом. Зняття з обліку здійснюється за наявності 

повідомлення від установи банку про закриття такому платнику податків всіх 

рахунків. 

Якщо після проведеної перевірки платника податків встановлений факт 

заборгованості його перед бюджетами, орган державної податкової служби не 

зніме його з обліку до тих пір, поки така заборгованість не буде погашена. 

Що стосується фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, то 

їх зняття з обліку як платників податків здійснюється в порядку, аналогічному 

для платників податків — юридичних осіб, з урахуванням того, що у зв'язку зі 

смертю фізична особа знімається з обліку на основі інформації, одержаної від 

органів реєстрації актів громадянського стану. 

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб 

— платників податків і інших обов'язкових платежів", прийнятого Верховною 

Радою України 22 грудня 1994 року, і Постанови Кабінету Міністрів України від 

06.11.97 р. № 1232 "Про заходи по введенню ідентифікаційних номерів 

фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів" кожний 

громадянин, який має об'єкти оподаткування і сплачує обов'язкові платежі, 

зобов'язаний зареєструватися в Державному реєстрі фізичних осіб і одержати 

ідентифікаційний номер. Цей номер необхідно використовувати при виплаті 

доходів, з яких утримуються податки, укладенні громадянсько-правових угод, 
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предметом яких є об'єкти оподаткування, відкритті рахунків в установах банків, 

одержанні пенсій через установи банку та ін. 

Крім того, відповідно до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 

31.05.95 р. № 382 ідентифікаційний номер використовується в Єдиній 

державній автоматизованій паспортній системі (ЄДАПС) та інших 

інформаційних системах, які містять інформацію про фізичну особу. 

—До Державного реєстру вноситься інформація тільки про тих осіб, 

які постійно проживають в Україні, мають об'єкти оподаткування, передбачені 

чинним законодавством, і зобов'язані сплачувати податки та інші обов'язкові 

платежі; 

—не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до 

чинного законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні. 

До Державного реєстру не вноситься інформація про осіб, які через свої 

релігійні чи інші вірування відмовляються від прийняття ідентифікаційного 

номера та офіційно повідомляють про це відповідні органи. 

Реєстрація фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових 

платежів здійснюється державними податковими адміністраціями за 

районами, районами в містах і містами без-районного поділу за місцем 

постійного проживання платників, а для осіб, які не мають постійного місця 

проживання в Україні, — за місцем одержання доходів чи за 

місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування. 

При реєстрації в облікову картку фізичної особи — платника податків та 

інших обов'язкових платежів вносяться такі дані: прізвище, ім'я, по батькові; 

дата народження; місце народження (країна, область, район, населений 

пункт); місце проживання; місце основної роботи; види сплачуваних податків 

та інших обов'язкових платежів. 

Інформацію для присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі 

надають підприємства, установи, організації всіх форм власності, включаючи 

установи НБУ, комерційні банки, інші фінансово-кредитні установи, фізичні 

особи — суб'єкти підприємницької діяльності, виконавчі комітети місцевих 
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рад, інші органи, зобов'язані здійснювати державну реєстрацію фізичних осіб 

— суб'єктів підприємницької та іншої діяльності. 

На основі наданих даних податкова державна адміністрація присвоює 

фізичній особі ідентифікаційний номер і направляє до державної податкової 

адміністрації за місцем проживання фізичної особи, або за місцем одержання 

доходів, або за місцезнаходженням об'єкта оподаткування картку з 

ідентифікаційним номером. 

Зміни і уточнення відносно даних, внесених до Державного реєстру при 

реєстрації, вносяться державними податковими адміністраціями за місцем 

постійного проживання платника податків, а для осіб, які не мають 

постійного місця проживання в Україні, — за місцем одержання доходів чи 

за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування. 

Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати 

податків 

Податковий контроль — це єдина система обліку платників податків, а 

також контроль за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю сплати 

податків, нарахованих фінансових санкцій, порядком проведення розрахунків, 

обліку коштів. 

Податковий контроль здійснюється органами державної податкової 

служби разом з іншими контролюючими органами та органами виконавчої 

влади в межах повноважень зазначених органів та їх посадових осіб, 

встановлених законодавством.  

Податковий контроль здійснюється органами державної податкової 

служби шляхом обліку платників податків, проведення перевірок даних, 

наведених у податкових деклараціях (розрахунках), даних обліку і звітності 

(перевірок), а також шляхом опитування платників податків та інших осіб, 

одержання будь-якої інформації, пов'язаної з обчисленням податків, 

обстеження територій, що використовуються для проведення господарської 

діяльності, та приміщень, що використовуються для одержання доходів, 

пов'язаних з утриманням інших об'єктів оподаткування. 
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Органами державної податкової служби можуть проводитися безвиїзні та 

оперативні перевірки. Під час проведення перевірок органи державної 

податкової служби зобов'язані з'ясувати всі істотні для прийняття 

правильного рішення обставини, в тому числі — сприятливі для платника 

податків. 

Безвиїзні перевірки проводяться органами державної податкової служби 

за своїм місцезнаходженням на підставі бухгалтерських звітів, балансів, 

податкових декларацій (розрахунків), наданих платниками податків, а також 

іншої наявної у органів державної податкової служби інформації. 

Присутність платників податків під час проведення безвиїзних перевірок 

не обов'язкова. Однак органи державної податкової служби у разі проведення 

безвиїзних перевірок мають право запрошувати фізичних осіб, у тому числі 

суб'єктів підприємницької діяльності, а також законних представників 

юридичних осіб для перевірки правильності нарахування, повноти і 

своєчасності сплати ними податків. Таке запрошення може бути надіслане 

простим листом або особисто вручено платникові податків. 

Безвиїзна перевірка оформляється актом за підписом посадової особи, яка 

здійснювала перевірку, та керівника органу державної податкової служби або 

його заступника. У разі виявлення під час безвиїзної перевірки будь-яких 

порушень податкового законодавства України або арифметичних помилок один 

примірник акта належним чином вручається платникові податків. 

Виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності можуть бути 

плановими (документальними та оперативними) або позаплановими 

(документальними, повторними документальними, оперативними та 

зустрічними). 

Виїзні перевірки проводяться за місцезнаходженням платників податків, 

місцем провадження господарської діяльності чи за місцем розташування 

об'єктів оподаткування, щодо яких проводяться такі перевірки. 
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Плановою виїзною перевіркою вважається перевірка фінансово-

господарської діяльності суб'єкта господарської діяльності, яка передбачена у 

плані органу державної податкової служби. 

Документальна планова виїзна перевірка проводиться за сукупними 

показниками фінансового-господарської діяльності суб'єкта господарської 

діяльності з обов'язковим письмовим повідомленням платника податків. 

Документальна планова виїзна перевірка проводиться всіма 

контролюючими органами одночасно в день, визначений органом державної 

податкової служби. Порядок координації проведення таких перевірок 

встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Право на проведення документальної планової виїзної перевірки 

надається лише у тому разі, коли суб'єкту господарської діяльності не пізніше 

ніж за 10 календарних днів до дня проведення перевірки вручене письмове 

повідомлення, в якому зазначені підстава перевірки, дата початку і строк, на 

який передбачається проведення, а також права і обов'язки платника податків. 

Право посадових осіб органів державної податкової служби на 

проведення документальної планової виїзної перевірки підтверджується 

відповідним посвідченням за підписом керівника органу державної податкової 

служби або його заступника. 

Оперативною перевіркою вважається перевірка суб'єктів підприємницької 

діяльності, які проводять таку діяльність у сферах торгівлі, громадського 

харчування та послуг, щодо дотримання ними порядку проведення розрахунків, 

обліку товарів та грошових коштів, а також порядку виконання операцій 

купівлі-продажу іноземної валюти. 

Оперативна перевірка суб'єкта підприємницької діяльності — платника 

податків проводиться за рішенням керівника органу державної податкової 

служби або його заступника без попереднього повідомлення платника 

податків. 

Право посадових осіб органів державної податкової служби на 

проведення оперативної податкової перевірки підтверджується відповідним 
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посвідченням за підписом керівника органу державної податкової служби або 

його заступника у разі наявності хоча б однієї із зазначених нижче умов: 

—одержання від споживача повідомлення про порушення 

встановленого порядку розрахунків готівкою, інших установлених 

законодавством умов провадження діяльності у сфері торгівлі, громадського 

харчування, послуг; 

—виявлення посадовими особами органів державної податкової служби 

порушень чинного законодавства з питань проведення розрахунків; 

—за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності суб'єктів 

підприємницької діяльності; 

—інших обставин, передбачених для проведення документальних 

позапланових виїзних перевірок. 

Документальна позапланова виїзна перевірка проводиться за рішенням 

керівника органу державної податкової служби або його заступника без 

попереднього повідомлення платника податків. 

Документальні позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської 

діяльності суб'єктів господарської діяльності можуть проводитися органами 

державної податкової служби за наявності хоча б однієї з таких умов: 

—виявлення за наслідками зустрічних перевірок фактів, які свідчать про 

порушення платником податків норм податкового законодавства України; 

—неподання платником податків в установлений строк документів 

обов'язкової звітності; 

—виявлення недостовірності даних, заявлених у документах 

обов'язкової звітності; 

—подання платником податків у встановленому порядку карги про 

порушення законодавства посадовими особами органу державної податкової 

служби піл час проведення планової чи позапланової виїзної перевірки і 

необхідності такої перевірки для визначення наявності порушення; 

—виникнення потреби у перевірці інформації, одержаної |від особи, 

яка мала правові відносини з платником податків, якщо платник податків не 
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дав пояснень та їх документальних підтверджень на обов'язковий письмовий 

запит органу державної податкової служби протягом трьох робочих днів з дня 

його вручення платнику податків; 

—проведення реорганізації (ліквідації) юридичної особи; 

—прийняття рішення Кабінету Міністри України; 

—одержання доручення Служби безпеки України, Міністерства 

внутрішніх справ України або Генеральної прокуратури України, 

центрального органу державної податкової служби України; 

—подання суб'єктом підприємницької діяльності до органу податкової 

служби заяви про відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість; 

—надходження до органу державної податкової служби від банківських 

установ і митної служби інформації про порушення суб'єктом 

підприємницької діяльності чинного порядку здійснення розрахунків під 

провадження зовнішньоекономічної діяльності або встановлення таких фактів 

на підставі внутрішньої інформації органів державної податкової служби; 

—наявність недоїмки з платежів у бюджет у суб'єкта підприємницької 

діяльності; 

—в інших випадках, передбачених законодавством. 

—Повторні документальні позапланові виїзні податкові перевірки 

проводяться: 

—у разі проведення службового розслідування або порушення 

кримінальної справи стосовно посадових осіб органу державної податкової 

служби, які проводили планову чи позапланову податкову перевірку 

фінансово - господарської діяльності суб'єкта господарської діяльності, на 

підставі рішення вищестоящого органу державної податкової служби; 

—на підставі наказу центрального органу державної податкової служби 

України. 

Право посадових осіб органів державної податкової служби на проведення 

документальної позапланової виїзної податкової перевірки підтверджується 
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відповідним посвідченням за підписом керівника органу державної податкової 

служби або його заступника. 

Зустрічна позапланова виїзна податкова перевірка фінансово-

господарської діяльності суб'єкта господарської діяльності (без його 

попереднього повідомлення) проводиться за рішенням керівника органу 

державної податкової служби або його заступника за наслідками виявлених 

порушень податкового законодавства України, за результатами документальних 

(оперативних) планових (позапланових) виїзних податкових перевірок. Право 

посадових осіб органів державної податкової служби на проведення зустрічної 

позапланової виїзної податкової перевірки підтверджується відповідним 

посвідченням за підписом керівника органу державної податкової служби або 

його заступника. 

Платник податків зобов'язаний підписати акт виїзної перевірки, а у разі 

незгоди з ним має право подати письмове мотивування такої незгоди. 

Органи державної податкової служби проводять планові виїзні 

податкові перевірки не частіше одного разу на календарний рік щодо даного 

суб'єкта господарської діяльності. 

Строк проведення планових виїзних податкових перевірок визначається 

в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Строк проведення 

перевірок діяльності платників податків у зв'язку з порушенням кримінальної 

справи визначається кримінально-процесуальним законодавством України. 

Посадові особи органів державної податкової служби мають право 

опитувати фізичних осіб, в тому числі суб'єкта підприємницької діяльності та 

посадових осіб, під час здійснення контролю за правильністю нарахування, 

повнотою і своєчасністю сплати податків та фінансових санкцій, що 

застосовуються органами державної податкової служби за правопорушення 

у сфері оподаткування. 

Фізичні особи можуть бути запрошені для опитування або надання 

документів, необхідних для здійснення податкового контролю, до службових 

приміщень органів державної податкової служби. 
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Форми повідомлень про запрошення фізичних осіб до посадових осіб 

органів державної податкової служби та порядок запрошення фізичних осіб 

до органів державної податкової служби встановлюються центральним 

органом державної податкової служби з дотриманням вимог закону щодо 

захисту інформації про особу. 

Посадові особи органів державної податкової служби для 

перевірки правильності обчислення баз оподаткування та нарахування 

податків можуть обстежувати території, що використовуються для 

провадження господарської діяльності, виробничі, складські, торговельні та 

будь-які інші приміщення (споруди) суб'єктів господарської діяльності, що є 

об'єктами оподаткування або використовуються для одержання доходів 

(прибутку) чи пов'язані з іншими об'єктами оподаткування. 

У разі відмови власників, керівників або інших посадових осіб суб'єктів 

господарської діяльності допустити посадових осіб органів державної 

податкової служби для обстеження територій або приміщень і за наявності 

підстав органи державної податкової служби мають право визначати суму 

податкових зобов'язань непрямими методами. 

Суми переплати податків і фінансових санкцій, що надійшли до 

бюджетів внаслідок їх неправильного обчислення або сплати, підлягають 

заліку в рахунок платежів майбутніх податкових періодів або поверненню 

платникам податків, крім випадків наявності у таких платників податкової 

заборгованості. У разі наявності у платників податків податкової 

заборгованості залік або повернення сум переплати податків проводяться 

лише після повного погашення такої заборгованості. 

Органи державної податкової служби повідомляють платників податків 

про виявлені під час податкових перевірок суми переплати податків, що 

надійшли до бюджетів, та про суми податкової заборгованості (у разі її 

наявності). 

Залік у рахунок платежів майбутніх податкових періодів або повернення 

платникам податків сум переплати податків, що надійшли до бюджетів, 
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провадяться за заявами платників. Підставою для проведення заліку або 

повернення платникам сум переплати податків, що надійшли до бюджетів, є 

письмова заява платника, висновок органу державної податкової служби за 

місцем обліку платника про наявність суми переплати за видами платежів. 

Висновок органу державної податкової служби про наявність суми 

переплати за видами платежів надається ним органу, який здійснює залік або 

повернення сум переплати податків, в 5-ден-ний строк з дня одержання заяви 

від платника податків. 

Органами, які здійснюють залік або повернення сум переплати податків 

інших платежів, є: 

— органи Державного казначейства — щодо сум переплати за видами 

платежів, що надійшли до державного бюджету; 

—Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим — 

щодо сум переплати за видами платежів, що надійшли до республіканського 

бюджету Автономної Республіки Крим; 

—місцеві фінансові органи — щодо сум переплати за видами платежів, 

що надійшли до місцевих бюджетів. 

Залік у рахунок платежів майбутніх податкових періодів або повернення 

сум переплати податків, що надійшли до бюджетів з вини платників 

податків, здійснюється у 30-денний строк з дня подання платниками 

податків заяви без нарахування процентів на суму переплати. У разі 

порушення вказаного строку на суми переплати податків, що надійшли до 

бюджетів, нараховуються проценти у розмірі, який обчислюється виходячи 

з облікової ставки НБУ України, що діяла на день заліку або повернення цих 

сум платникам податків за кожний день порушення встановленого строку 

заліку (повернення). 

Суми переплати податків, що надійшли до бюджетів внаслідок 

неправильного їх обчислення органами державної податкової служби, 

підлягають заліку в рахунок податкової заборгованості чи платежів 

майбутніх податкових періодів або поверненню платникам. На суми 
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переплати податків, що надійшли до бюджетів внаслідок неправильного їх 

обчислення органами державної податкової служби, нараховуються проценти 

у розмірі 120 відсотків облікової ставки НБУ України, що діяла на день заліку, 

або повернення цих сум платникам податків за кожний день переплати. 

Питання для самоперевірки: 

1. Охарактеризуйте основні етапи розвитку податкової системи 

України. 

2. Який склад податкової системи України і її структура? 

3. Які права і обов'язки податкової служби України? 

4. Який порядок обліку платників податку? 

5. Назвіть форми і методи контролю за дотриманням податкового 

законодавства. 

Дайте визначення таких термінів: податок; збір; платіж; об'єкт 

оподаткування; суб'єкт оподаткування; ставка податку: податкова декларація; 

податковий облік; податковий контроль. 

Література: 

1. Чернявський О.П., Мельник П.В « Теорія фінансів» 2000 с.82-125 

 2. Василик О.Д.. Павлюк К.В « Державні фінанси» 2004р. с.162-183 

Тема 9. Місцеві фінанси 
План 

1.Сутність місцевих фінансів  

2. Доходи місцевих органів влади 

3. Основні функції, завдання місцевих органів влади  

1. Сутність місцевих фінансів  

З набуттям незалежності Україна стала членом Ради Європи і 

приєдналася до Європейської хартії про місцеве самоврядування. Отже, 

Україна взяла на себе зобов'язання будувати місцеві фінанси відповідно до 

міжнародних стандартів. 

Вперше проблеми місцевих фінансів і сутність фінансової незалежності 

місцевих органів влади були розглянуті таким автором, як В.І. Кравченко. 
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Йому вдалося узагальнити основи теорії місцевих фінансів, дослідити місцеві 

фінансові інститути, державну регіональну фінансову політику та управління 

місцевими фінансами. 

Важливою умовою побудови демократичної держави є фінансова 

незалежність органів місцевого самоврядування. Проте становище, у якому 

опинилася фінансова система нашої держави, в тому числі і місцевих 

органів влади, можна назвати критичним. На фоні загального економічного 

спаду спостерігається глибока криза усієї фінансової системи, що найбільш 

болісно відбилася на місцевих органах влади. Це призвело до того, що вони не 

змогли повною мірою забезпечити фінансовими ресурсами виконання 

делегованих їм повноважень: фінансування охорони здоров'я, освіти, 

соціального забезпечення і соціального захисту населення, житлово-

комунального господарства та ін. У результаті утворився прихований дефіцит 

бюджету, почали скорочуватися соціальні програми. 

Місцеві органи влади в таких умовах шукають шляхи виходу з кризи, 

додаткові джерела фінансування, залучають фінанси комунальних 

підприємств. Існує багато пропозицій щодо виправлення ситуації, яка 

склалася. 

Ряд економістів пропонують формувати бюджет "знизу-догори". Інші 

вбачають вихід із ситуації шляхом встановлення нормативів відрахувань від 

регулюючих податків у місцеві бюджети на більш тривалий (не менше 3-х 

років) термін. Деякі вчені вважають за необхідне створити державний фонд 

субсидій і трансфертів. Проте здійснені заходи до позитивних результатів не 

призвели і ситуація продовжує погіршуватися. 

У Бюджетній резолюції на 2000 рік було відзначено продовження 

істотного спаду в економіці України, що спричиняє подальше погіршення 

життєвого рівня населення. Валовий внутрішній продукт (ВВП) за 

підсумками 1998 р. скоротився у порівняльних цінах на 1,7 % до ВВП 1997 р., 

а протягом перших чотирьох місяців 1999 р. — на 4,5 % до відповідного періоду 

минулого року. Обсяг промислової продукції протягом перших п'ятьох місяців 
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1999 р. скоротився на 2,7 % порівняно з аналогічним періодом 1998 р., а 

сільськогосподарської продукції у 1998 р. — на 8,3 % порівняно з 1997 р. 

Надходження до бюджету також скорочуються: у першому кварталі 1999 р. 

доходи зведеного бюджету зменшилися в реальному вимірі порівняно з 

аналогічним періодом минулого року на 127 млн. грн. 

Поряд з цим в Україні в останні роки прослідковується чітка тенденція 

централізації коштів у державному бюджеті. Так, з 1994 до 1998 р. питома вага 

прибутків державного бюджету в загальному обсязі зведеного бюджету 

України збільшилася з 54,0 % до 62,5 % при одночасному зниженні частки 

місцевих бюджетів за ті ж роки з 46,0 % до 37,3 %. За планом на 1999 рік це 

співвідношення склало 62,7% і 37,3% (табл. 7.1). 

У такий спосіб центральна влада намагається розв'язати складний вузол 

фінансових проблем шляхом централізації фінансових ресурсів у державному 

бюджеті і жорсткого контролю за витратами. Проте якісні показники 

виробництва продовжують знижуватися, скорочується виробництво 

продукції, падає рівень життя населення збільшується заборгованість із 

заробітної плати. А це означає, що основне навантаження з фінансування 

соціально-культурної сфери лягає на місцеві бюджети, що сприяє росту 

їхнього дефіциту. 

Окремі автори, зокрема Дьяконова І.І., вихід з цього становища вбачають 

у централізації бюджету в одному органі — Міністерстві фінансів України, у 

централізованому регулюванні всіх бюджетів за рахунок загальнодержавних 

доходів та однакового фінансування всіх галузей. При цьому не враховується 

той факт, що навряд чи місцеві органи влади будуть зацікавлені заробляти 

більше грошей, якщо вони позбавляться прав ними розпоряджатися. 

Водночас, світовий досвід свідчить, що саме інститут місцевого 

самоврядування, самостійно заробляючи гроші, бере на себе вирішення тих 

проблем, за які раніше відповідала центральна влада. Тому вихід із фінансової 

кризи, що охопила місцеві і центральні рівні влади, варто шукати в створенні 

фінансово-економічних основ місцевого самоврядування. 
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Аналіз існуючої в Україні фінансово-бюджетної системи свідчить, що 

вона постійно вступає в суперечність з основами ринкової економіки і 

потребами розвитку місцевого самоврядування, формуванням моделі 

управління на основі розподілу прав, обов'язків і компетенції різних рівнів 

влади. 

Сьогодні застосовуються ті ж методи бюджетного планування, що і при 

адміністративно-командній економіці. Зберігається той же розподіл бюджетних 

доходів на "закріплені" і "регулюючі". Застосовується та ж методика 

регулювання місцевих бюджетів. Зберігається та ж повна залежність місцевих 

бюджетів від державного бюджету, заснована на слабкій дохідній базі 

місцевих органів влади. 

Фінансову незалежність місцевого самоврядування варто розглядати як 

економічну свободу місцевих органів влади в рамках визначеної території для 

виконання власних і делегованих повноважень на принципах доцільності та 

ефективності. Дотепер дискусійними питаннями в Європі залишаються 

визначення функцій місцевих органів влади і вибір моделей фінансових систем 

місцевого самоврядування. 

Під фінансовою незалежністю місцевого самоврядування розуміють 

можливість самостійного вирішення питань комплексного фінансового 

забезпечення економічного і соціального розвитку даної території, що входять 

до компетенції відповідного рівня місцевого самоврядування. Тому ключовим 

питанням є розмежування повноважень між центральними і місцевими 

органами влади, тобто розмежування їхньої фінансово-економічної бази. Для 

цього необхідно чітко визначити ті функції і завдання, що покладаються на 

місцеві органи влади. 

Ці функції і завдання повинні встановлюватися в законодавчому порядку 

разом з джерелами їхнього фінансування. Незважаючи на те, що дане питання 

дотепер залишається дискусійним, у більшості європейських країн визначені ті 

сфери, обслуговування яких може бути віднесене до власної компетенції і 

здійснюватися органами місцевого самоврядування на принципах доцільності, 
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ефективності та економії. До них відносяться: соціальне обслуговування, 

початкова освіта, охорона здоров'я, благоустрій даної території, житлово-

комунальне господарство, дороги місцевого значення, житлове будівництво, 

працевлаштування безробітних, перепідготовка кадрів та ін. 

В Україні зазначені сфери діяльності завжди відносилися до делегованих 

повноважень. У той же час, не було розмежування власних і делегованих 

повноважень. Вперше власні і делеговані повноваження були визначені в 

Бюджетній резолюції України на 2000 рік. 

До державних делегованих повноважень відносяться: 

- фінансування органів управління; 

- освіта; 

- охорона здоров'я; 

- соціальний захист і соціальне забезпечення; 

- дотації житлово-комунальному господарству; 

- культура і мистецтво; 

  - фізична культура, спорт та ін. 

Власні повноваження органів місцевого самоврядування включають: 

- утримання органів місцевого самоврядування; 

- житлово-комунальне господарство; 

- фізичну культуру і спорт; 

- утримання місцевих музичних колективів та ансамблів; 

 - типове проектування, реставрацію та охорону пам'ятників місцевого 

значення; 

- фінансування інших витрат, затверджених радою відповідного рівня, 

крім витрат, що фінансуються винятково за рахунок державного бюджету. 

Поряд із цим Бюджетною резолюцією були визначені функції і завдання 

місцевих органів влади. 

Фінансові проблеми України пов'язані, головним чином, із становленням 

нової фінансової системи, яка відповідала б потребам ринкової економіки. 

Чинна фінансово-бюджетна система зберегла майже всі риси фінансово-
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бюджетної системи колишнього СРСР, де влада була зосереджена в центрі. 

Держава не може процвітати та успішно розвиватися, не гарантуючи фінансову 

незалежність місцевим органам влади. 

Законом України від 26 березня 1992 р. "Про місцеві Ради народних 

депутатів і місцеве та регіональне самоврядування" не був визначений чіткий 

перелік витрат органів місцевого самоврядування. Не вніс також ясності і 

Закон України від 21 травня 1997 р. "Про місцеве самоврядування в Україні". 

Компетенція органів місцевого самоврядування залишалася досить 

розпливчастою. І тільки розмежування власних і делегованих повноважень, 

встановлене Бюджетною резолюцією на 2000 рік, дозволило визначити коло 

витрат місцевого самоврядування. У зазначеній резолюції використовується 

новий підхід до визначення витрат місцевих бюджетів. 

При визначенні обсягу витрат місцевих бюджетів за основним 

напрямами делегованих повноважень необхідно виходити із суспільних 

нормативів бюджетної забезпеченості в розрахунку на душу населення щодо 

таких витрат: 

- охорона здоров'я; 

        - освіта; 

- соціальний захист; 

- компенсації органам самоврядування за виконання делегованих 

повноважень; 

        - культура; 

- фізична культура і спорт; 

- сільське господарство, лісове господарство, рибальство і полювання 

(для обласних бюджетів). 

Узагальнений норматив бюджетної забезпеченості в розрахунку на душу 

населення для обласних бюджетів і бюджетів міст та районів обласного 

значення розраховується як сума зазначених нормативів (табл. 7.2) 

Виходячи з чисельності населення в містах, кожен норматив бюджетної 

забезпеченості корегується коефіцієнтами. Для обласних бюджетів коефіцієнти 
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для корегування не застосовуються. Пропонуються наступні коефіцієнти для 

корегування (табл.. 7.3). 

Обласні державні адміністрації при розрахунку мінімальних витрат на 

виконання делегованих повноважень для бюджетів міст відповідного розміру і 

районів мають право враховувати існуючу мережу бюджетних установ та 

статистику користування жителів, що мешкають в інших адміністративних 

одиницях, соціальними послугами. Витрати, розраховані відповідно до 

встановлених нормативів з урахуванням коефіцієнтів корегування для 

конкретних міст і районів, можуть перерозподілятися на користь інших міст і 

районів у випадку, якщо існуюча мережа бюджетних установ не забезпечує 

достатнього рівня надання перерахованих вище соціальних послуг і це 

підтверджується відповідними обґрунтуваннями. 

Бюджетна резолюція на 2000 рік передбачає також і новий підхід до 

формування дохідної частини місцевих бюджетів. Починаючи з 2000 року, буде 

визначатися прогнозний показник доходів бюджетів областей, розрахунок якого 

повинен здійснюватися з урахуванням їх власної дохідної спроможності. 

Показником, що визначає цю спроможність, є коефіцієнт відносної податкової 

спроможності. 

Коефіцієнт відносної податкової спроможності є відношенням сукупних 

надходжень від загальнодержавних податків і зборів, зібраних на території 

області, усереднених за результатами виконання бюджетів за 1997, 1998 і перше 

півріччя 1999 року (без урахування надходжень до цільових фондів, податку на 

додану вартість, плати за землю, доходів, що стягуються органами Митної 

служби України, надходжень від приватизації, місцевих податків і зборів, 

дивідендів від операцій з капіталом у розрахунку на душу населення), до 

відповідного показника по Україні. 

При прогнозуванні доходів бюджетів областей на 2000 рік Кабінет 

Міністрів України повинен визначити очікуваний усередненій показник щодо 

загальнодержавних податків, які закріплюються за місцевими бюджетами, за 

викладеною вище методикою у розрахунку на душу населення і застосувати до 
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нього коефіцієнт відносної податкової спроможності кожної області. Добуток 

отриманого результату на чисельність населення області є прогнозним обсягом 

доходів бюджету області на 2000 рік. 

За аналогічною методикою визначаються планові обсяги доходи 

бюджетів міст і районів. Надалі, з метою зацікавленості органів місцевого 

самоврядування та областей у збільшенні власної податкової бази, індекс 

податкової спроможності може бути закріплений на довгостроковій основі. 

У 2000 році передбачено збільшити дохідну базу бюджетів місцевого 

самоврядування. Зокрема, прибутковий податок з громадян буде зараховуватися в 

повному обсязі. Податок з прибутку підприємств є регулюючим: у бюджети 

областей з низьким індексом відносної податкової спроможності зараховується в 

повному обсязі, у бюджети інших областей — підлягає регулюванню. 20 %  

акцизного збору з вітчизняних товарів підлягають зарахуванню до місцевих 

бюджетів, 80 % — до державного. 

У межах області для районів і міст обласного значення прибутковий 

податок з громадян та податок на прибуток підприємств зараховуються в 

повному обсязі, акцизний збір з вітчизняних товарів — У розмірі 20 %; для 

міст обласного значення і районів, що є донорами, прибутковий податок з 

громадян зараховується в розмірі не менше 50 % (за винятком міст обласного 

значення, в яких надходження від прибуткового податку з громадян 

перевищують мінімальний обсяг бюджету делегованих повноважень, 

обчислений на основі нормативів бюджетної забезпеченості з урахуванням 

сітки). 

Надходження від місцевих податків і зборів та плати за землю 

зараховуються до бюджетів міст обласного значення і районів у повному обсязі і 

використовуються тільки для фінансування виконання власних повноважень 

місцевого самоврядування. 

Таким чином, узагальнюючи погляди ряду авторів, пов'язані з 

проблемами формування і використання місцевих фінансів, можна визначити 

поняття місцевих фінансів. Оскільки місцеві фінанси є частиною фінансових 
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відносин і пов'язані з питаннями задоволення територіальних потреб, то під 

ними ми розуміємо сукупність економічних відносин щодо розподілу та 

перерозподілу національного доходу і фондів грошових коштів, які 

використовуються для економічного і соціального розвитку даної 

адміністративно-територіальної одиниці. 

За допомогою місцевих фінансів держава активно проводить соціальну 

політику. Передаючи місцевим органам влади частішу коштів з державного 

бюджету в їхні місцеві бюджети, вона допомагає здійснювати фінансування 

народної освіти, охорони здоров'я, комунального обслуговування населення, 

його соціального захисту, будівництва та утримання доріг. 

Місцеві фінанси використовуються державою для вирівнювання рівнів 

економічного і соціального розвитку територій, що в результаті історичних, 

географічних, військових та інших умов відставали У своєму економічному і 

соціальному розвитку від інших районів країни. 

Отже, головним елементом місцевих фінансів є витрати. Наявність 

витрат, обумовлених функціями і завданнями місцевих органів влади, є 

причиною утворення доходів цих органів влади. Структура доходів згідно з 

джерелами у кожній державі має свої особливості. 

2. Доходи місцевих органів влади 

В Україні відповідно до економічної природи доходи місцевих органів 

влади складаються з власних, закріплених і регулюючих. 

Власні доходи — це доходи, що мобілізуються місцевими органами влади 

самостійно, на основі власних рішень і за рахунок джерел, визначених 

місцевими органами влади. До власних доходів належать місцеві податки і 

збори, податки на майно, що належить місцевій владі, прибутки від 

господарської діяльності комунальних підприємств, комунальні платежі, 

доходи за рахунок комунальних кредитів і позичок, адміністративні штрафи і 

санкції, а також територіальні позабюджетні фонди. 

У Конституції України не розкривається перелік і характер доходів 

місцевих органів влади. Не розкриваються ці поняття і в законодавстві України, 
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зокрема, у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 

1997 р., хоча, у ньому визначено, що держава гарантує органам місцевого 

самоврядування дохідну базу, достатню для забезпечення населення послугами 

на рівні мінімальних соціальних потреб. На практиці це положення останнім 

часом майже не виконується. 

Закріплені доходи — це доходи, що цілком або на основі фіксованого 

відсотка передані з державного в місцеві бюджети на стабільній або 

довгостроковій основі у встановленому Законом порядку. 

Регулюючі доходи — це доходи, від яких встановлюються відсотки 

відрахувань, що надходять до різних ланок бюджетної системи з метою 

регулювання їхніх витрат і доходів. До регулюючих доходів відносять 

загальнодержавні податки і збори, дотації, субвенції. 

Склад і розміри відрахувань від загальнодержавних податків, зборів та 

платежів, що надходять до місцевих бюджетів, визначаються Верховною 

Радою України, виходячи з економічного, соціального та екологічного стану 

даної адміністративно-територіальної одиниці. 

Перелік регулюючих доходів був встановлений Законом України "Про 

бюджетну систему Української РСР", прийнятим у 1990 році. У 1992 році  

Законом України "Про місцеві Ради народних депутатів і місцеве та 

регіональне самоврядування" був змінений перелік регулюючих доходів. Потім 

зміни до регулюючих доходів були внесені Законом України "Про бюджетну 

систему України" у редакції 1995 року. До них відносилися: податок на 

додану вартість, акцизний збір, податок на прибуток, прибутковий податок з 

громадян. 

Щорічно регулюючі і закріплені доходи уточнюються Законом "Про 

Державний бюджет України" на відповідний рік. Так, у 1996 році перелік 

регулюючих податків не змінився. У 1997 році в якості регулюючого був 

залишений акцизний збір, що розподілявся порівну між державним і місцевими 

бюджетами. Податок на додану вартість закріплювався за державним 

бюджетом, а податок на прибуток підприємств (за винятком підприємств 
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комунальної форми власності) і прибутковий податок з громадян — за 

місцевими бюджетами. У 1998 році змінилися тільки пропорції розподілу 

акцизного збору: 20 % акцизного збору з вітчизняних товарів надходило в міс-

цеві бюджети, 80 % — у державний; 100 % акцизного збору з імпортних товарів 

спрямовувалося у державний бюджет. 

Законом "Про Державний бюджет України на 1999 рік" знову 

встановлювалися відсотки відрахувань до місцевих бюджетів від податку на 

прибуток підприємств (за винятком підприємств комунальної форми власності) і 

прибуткового податку з громадян. Пропорції розподілу акцизного збору не 

зменшилися. Планування доходів областей відповідно до Бюджетної резолюції 

на 2000 рік повинно здійснюватися відповідно до їх власної дохідної 

спроможності. Закріплення державних доходів за місцевими бюджетами 

повинно ґрунтуватися на виконанні власних і делегованих повноважень. 

Податок на прибуток залишається регулюючим доходом. 

3. Основні функції завдання місцевих органів влади 

Головна роль у складі фінансів органів місцевого самоврядування 

належить місцевим бюджетам. За їх допомогою відбувається перерозподіл 

суспільних фондів споживання між окремими групами населення. Також з цих 

бюджетів деякою мірою здійснюється фінансування галузей виробничої сфери, 

зокрема, місцевої і харчової промисловості, комунального господарства та ін. 

Економічна сутність місцевих бюджетів проявляється в їхньому 

призначенні. Ці бюджети виконують такі функції: 

- формування грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням діяльності 

місцевих органів влади; 

- розподіл і використання цих фондів між галузями народного 

господарства; 

 - контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств, 

організацій, установ, підпорядкованих місцевим органам влади. 
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Велике значення мають місцеві бюджети у здійсненні загальнодержавних 

економічних і соціальних завдань — у першу чергу, та у розподілі державних 

коштів на утримання і розвиток соціальної інфраструктури.  

На місцеві органи влади покладене важливе завдання — здійснення 

соціальної політики держави. Фінансування заходів щодо соціального 

обслуговування населення проводиться, переважно, за рахунок коштів цих 

бюджетів. 

В основі розподілу загальнодержавних грошових ресурсів між ланками 

бюджетної системи закладеш принципи: самостійності територіальних бюджетів; 

забезпечення кожного бюджету стійкими доходами, пов'язаними з соціальним та 

економічним станом регіону; збалансованості кожного бюджету незалежно від 

обсягу нового закріплених дохідних джерел; підвищення зацікавленості 

державних і місцевих органів влади у збільшенні надходження 

загальнодержавних податків і зборів 

на території місцевої Ради. 

Чинне законодавство в Україні визначає, що власні і закріплені доходи 

є основою самостійності місцевих бюджетів. Водночас частка цих доходів 

залишається дуже незначною. Основна питома вага у власних доходах 

повинна належати місцевим податкам і зборам, податкам від майна, що 

належить місцевій владі, і доходам від господарської діяльності комунальних 

підприємств. Проте до сьогоднішнього дня в Україні не визначений порядок 

розподілу власності; між органами влади різних рівнів. Органи місцевої влади 

мають право продавати або здавати в оренду комунальну власність, 

передавати її в тимчасове або постійне користування, продавати її 

підприємствам, організаціям або окремим громадянам відповідно до законів 

про приватизацію, а також перерозподіляти комунальну власність на основі 

договорів між власними підприємствами, організаціями та юридичними 

особами. Конкретний механізм цих дій відсутній. 

Незважаючи на те, що законодавство начебто передбачає, що місцеві 

органи влади можуть розпоряджатися комунальною власністю в межах своєї 
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компетенції, фактичний її розподіл закріплює досить велику кількість землі під 

управлінням різних органів обласної або центральної влади. Це обмежує 

повноваження місцевих органів влади щодо приватизації землі і споруд. Тому 

нагальною потребою є найшвидше прийняття Закону "Про комунальну 

власність в Україні". 

Практика застосування місцевих податків і зборів свідчить, що їхнє 

використання в Україні малоефективне. 15 областей мають надходження від 

цих податків нижчі, ніж у середньому по Україні.  

Багато областей не використовують можливості збільшення доходів 

місцевих бюджетів за рахунок введення на своїй території окремих місцевих 

податків і зборів (Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і 

збори" від 20 травня 1993 року № 17. У лютому 1997 року Верховна Рада 

України прийняла Закон "Про внесення змін і доповнень до Закону України 

"Про систему оподатковування", де передбачено 16 місцевих податків і зборів. 

Указом Президента України від 25 травня 1999 р. № 565/99 введено 13 

місцевих податків і зборів: податок з реклами, комунальний податок, збір за 

здійснення закордонного туризму, готельний збір, збір за паркування 

автотранспорту, ринковий збір, збір за видачу ордера на квартиру, курортний 

збір, збір за право використання місцевої символіки, збір за проведення 

аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей, збір за проїзд територією 

Автономної Республіки Крим і прикордонних областей автотранспорту, який 

прямує за кордон, збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі і 

сфери послуг, збори за надання земельних ділянок для будівництва об'єктів 

виробничого і невиробничого призначення, індивідуального житла і гаражів у 

населених пунктах. 

Таким чином, новий перелік скоротився на 3 податки. Введено такі нові 

податки, як збір за здійснення закордонного туризму і збори за надання 

земельних ділянок. На наш погляд, збір за здійснення закордонного туризму не 

принесе значних надходжень, оскільки кількість осіб, що купують екскурсійні 
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путівки за межі України, досить обмежена і в останній час має тенденцію до 

скорочення. 

У цьому зв'язку доцільно звернутися до практики застосування місцевих 

податків і зборів в інших країнах. У результаті багатовікової еволюції в США, 

Італії і Франції та інших країнах Заходу склалася Досить стійка система місцевих 

податків і зборів. Можна виділити такі їх характерні особливості. 

1. Створення надійної правової основи застосування місцевих податків і 

зборів. Чітке розмежування компетенції різних рівнів влади щодо введення 

місцевих податків і зборів. 

2. . Чисельність податків і зборів. У Бельгії введено 100 місцевих податків 

і зборів, в Італії — 70, у Франції — понад 50. Країни, де місцевих податків і 

зборів декілька, є винятком. Чисельність місцевих податків і зборів забезпечує 

достатні можливості їхнього використання в різних за потенціалом та умовами 

адміністративно-територіальних одиницях. Це забезпечує стабільність 

надходжень. 

3 Масовість. Місцеві податки і збори сплачуються фактично всім 

дорослим населенням незалежно від віку і статусу. 

4 Регресивність. При збільшенні сукупних доходів частка місцевих 

податків і зборів зменшується. 

5 У країнах з високим рівнем доходів використовуються прогресивні 

ставки оподатковування (Фінляндія, Норвегія, Іспанія, Швеція, Швейцарія) 

при оподатковуванні особистого майна громадян. 

6 Основну роль у складі місцевих податків і зборів у країнах з 

розвиненою ринковою економікою відіграють майнові місцеві податки і збори 

(в основному, на нерухоме майно фізичних і юридичних осіб та на землю). 

У такий спосіб місцеві податки і збори забезпечують значні надходження до 

місцевих бюджетів, реальну фінансову автономію органів місцевого 

самоврядування і місцевих органів влади. 

Перелік місцевих податків і зборів, затверджений Указом Президента 

України від 25 травня 1999 р., на нашу думку, не зможе вирішити накопичених 
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проблем у галузі місцевого оподаткування. Ряд авторів, вважає, що в основу 

системи місцевого оподатковування повинні бути покладені такі принципи: 

—конкретні місцеві податки і збори повинні бути значними для даної 

території, зрозумілими для платників та деякою мірою традиційними і 

логічними; 

—розвиток системи місцевого оподатковування повинен сприяти 

розвитку тенденції до збільшення частки місцевих податків і зборів у доходах, 

місцевих бюджетів; 

—відрахування від загальнодержавних податків до місцевих бюджетів, 

повинні встановлюватися з фіксуванням розмірів ставок на порівняно 

тривалий період. 

Найшвидшого вирішення потребує проблема введення майнових податків, 

зокрема, на нерухоме майно юридичних осіб і дороге нерухоме майно фізичних 

осіб, на землю і спадщину. В Україні зростає кількість багатих громадян, що 

мають декілька квартир, володіють значними капіталами. 

Підвищення ефективності оподатковування в Україні значною мірою 

буде залежати від того, яка питома вага належатиме місцевим податкам і зборам 

у складі доходів місцевих бюджетів. Саме вони повинні скласти основну 

дохідну статтю бюджетів органів місцевого самоврядування і відігравати 

важливу роль у формуванні місцевих фінансів. 
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працездатності 
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4. Фонд загальнообов'язкового державного страхування на випадок 

безробіття 

1. Соціально-економічна суть цільових державних фондів 

Цільові державні фонди — це сукупність фінансових ресурсів, які 

знаходяться у розпорядженні держави або місцевих органів управління, які 

мають цільове призначення. 

Цільові фонди виступають одним із методів перерозподілу національного 

доходу і виконують два важливих завдання: 

1) забезпечують додатковими коштами пріоритетні сфери економіки; 

2) розширюють коло соціальних послуг населенню. 

Необхідність функціонування цільових державних фондів 

обумовлюється такими причинами: 

1. Бюджет, через не закріпленість більшої частини доходів, зумовлює 

дефіцитне фінансування окремих статей видатків. Цільові фонди забезпечують 

цільове спрямування та використання коштів. 

Швидкі зміни в економічному житті зумовлюють необхідність прийняття 

оперативних рішень у сфері перерозподілу фінансових ресурсів. Таку 

оперативність забезпечити через бюджет досить важко, оскільки останній 

приймається у формі Закону і підлягає парламентському контролю. Цільові 

фонди формуються виконавчими органами і є більш прийнятними для 

виконання вказаних завдань. 

3. Наявність дефіциту бюджету. За умови активного сальдо кошти того 

чи іншого цільового фонду можуть використовуватися на фінансування 

бюджетного дефіциту. 

4. Багатогранність форм власності й господарювання, що передбачає 

використання в суспільстві не лише бюджетного механізму розподілу 

національного доходу, а й інших його форм. 

Цільові державні фонди класифікуються за різними ознаками (рис. 10.1): 
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2. В Україні застосовувалися в різні часи такі цільові фонди (рис. 10.2) 

 
 

 

 

2. Пенсійний фонд України: призначення, джерела формування та 

напрями використання 
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Пенсійний фонд відображає страхування на випадок постійної втрати 

працездатності. Формою страхового відшкодування є пенсії. Механізм 

формування та використання коштів фонду наведено на рис. 10.3. 

Найбільшу частину в бюджеті Пенсійного фонду посідають обов'язкові 

платежі на державне пенсійне страхування (табл. 10.1) 
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Безпосередньо до Пенсійного фонду зараховуються платежі, вказані у п. 

1—5 табл. 10.1. Інші обов'язкові відрахування зараховуються до спеціального 

фонду бюджету і використовуються на виплату спеціальних видів пенсій. 

Касове виконання Пенсійного фонду здійснює поштово-пенсійний банк 

"Аваль". 

3. Формування та порядок використання 

коштів фонду соціального страхування у зв'язку 

з тимчасовою втратою працездатності 

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

характеризує страхування на випадок тимчасової непрацездатності. Формою 
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страхового відшкодування виступають допомоги на період втрати працездатності 

та на відшкодування частини витрат на відновлення працездатності (рис. 10.4). 
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4. Фонд загальнообов'язкового державного страхування на випадок 

безробіття 

Фонд загальнообов'язкового соціального страхування на випадок 

безробіття забезпечує страхування на випадок втрати місця роботи. Формою 

страхового відшкодування виступають допомоги на безробіття, на 

перекваліфікацію, на працевлаштування. Порядок формування та використання 

фонду окреслено на рис. 10.5. 

 
 

Література: 

1. Загорський В.С.  «Фінанси» с.146-152 

2. О.Д. Василик “Державні фінанси України» 

 

Тема 11. Державний кредит і державний борг 

План 

1. Суть, поняття та форми державного кредиту 

2. Суть і класифікація державних позик 

3. Державний борг і способи коригування позикової політики 
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1. Суть, поняття та форми державного кредиту 

Державний кредит — сукупність відносин, у яких держава виступає в ролі 

позичальника коштів, кредитора та гаранта. З допомогою державного кредиту 

залучаються вільні фінансові ресурси суб'єктів підприємницької діяльності та 

громадян, які використовуються для задоволення державних потреб. 

Причини існування державного кредиту: 

1) потреби у виконанні державою своїх функцій; 

2) постійно зростаючі потреби держави; 

3) бюджетний дефіцит. 

Державний кредит має певні спільні риси з банківським кредитом: 

1) поверненість; 

2) строковість; 

3) платність. 

Відмінність банківського та державного кредиту — перший призначений 

для задоволення виробничих потреб суб'єктів господарювання; другий — для 

задоволення потреб державних органів влади та управління. 

2) Форми державного кредиту: 1) державні позики; використання частини 

вкладів населення в ощадних установах. Ощадна справа належить до державного 

кредиту, якщо залучені кошти спрямовуються до бюджету. Однак, комерційні 

банки, як правило, діють на комерційних засадах і мобілізовані кошти 

формують їхні кредитні ресурси. Частина цих коштів може спрямовуватися на 

придбання державних цінних паперів і таким чином належати до державного 

кредиту; 

3) грошово-речові лотереї; 

4) використання коштів державного позикового фонду. Це означає 

заміщення грошових ресурсів кредитними. Наслідок —загострення фінансової 

кризи та посилення інфляції. 

2. Суть і класифікація державних позик 

Класифікація державних позик:  

1. За правовим оформленням: 
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1.1. На підставі угод. Угодами оформляються кредити від інших держав, 

міжнародних організацій і фінансових інститутів. 

1.2. Цінними паперами. З їх допомогою мобілізуються кошти на 

фінансовому ринку. Види цінних паперів, якими оформляються позики: 

1.2.1. Облігації. Можуть бути з неусобленими — на покриття дефіциту 

бюджету; цільовими — під конкретні програми. Облігація має такі види оцінки: 

—номінальна — зазначена сума боргу; 

—курсова — ціна, за якою вона продається залежно від дохідності, 

надійності, ліквідності. 

1.2.2. Казначейські зобов'язання. Казначейськими зобов'язаннями 

оформляються, як правило, короткострокові позики. Відмінності між 

облігаціями та казначейськими зобов'язаннями: 

— облігації випускаються з метою поповнення бюджету, цільових 

державних фондів, на спеціальні цілі; казначейські зобов'язання — лише на 

поповнення бюджету; 

—за облігаціями фінансовий дохід виплачується у фіксованих 

відсотках, у вигляді виграшів; за казначейськими зобов'язаннями — у 

фіксованих відсотках; 

—облігації обертаються вільно або обмежено серед населення і 

юридичних осіб; казначейські зобов'язання —реалізовуються лише серед 

населення. 

2. За місцем розміщення: 

2.1.Внутрішні — на внутрішньому фінансовому ринку, тобто 

надаються юридичним особам, фізичним особам, нерезидентам. 

2.2.Зовнішні — надходять ззовні від урядів, юридичних осіб, 

фізичних осіб інших країн, міжнародних організацій і фінансових 

інститутів. 

3. За правом емісії: 

3.1.Державні. Випускаються центральними органами управління, і 

надходження від них спрямовуються до державного бюджету. 
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3.2.Місцеві. Випускаються місцевими органами управління, і 

надходження від них спрямовуються до місцевих бюджетів. 

4. За характером використання цінних паперів: 

4.1.Ринкові. Вільно купуються, продаються і перепродуються 

на ринку цінних паперів. 

4.2.Не ринкові. Власники не можуть продати такі цінні папери, крім 

того, вони не допускаються на ринок цінних паперів. 

5. За забезпеченістю: 

5.1.Заставні. Забезпечуються державним майном чи конкретними 

доходами. 

5.2.Беззаставні. Не мають конкретного матеріального забезпечення і 

їх надійність визначається авторитетом держави. 

6. За терміном погашення: 

6.1.Короткострокові (до 1р.). 

6.2.Середньострокові (1—5 рр.). 

6.3.Довгострокові (більше 5 рр.). 

7.За виплатою доходу: 

7.1. Відсоткові. Дохід встановлюється у вигляді позичкового відсотка. 

Може встановлюватися як тверда фіксована ставка, так і плаваюча (змінюється під 

впливом попиту і пропозиції на кредитному ринку). 

7.2. Виграшні. Виплата доходу здійснюється на підставі проведених 

тиражів виграшів. Дохід отримують ті кредитори, чиї облігації виграли. 

7.3. Дисконтні. Державні цінні папери купуються з певною знижкою, а 

погашаються за номінальною вартістю. 

8. За характером погашення: 

8.1.Одноразова виплата. 

8.2. Виплата частинами: 

— позика погашається рівними частинами протягом кількох років; 

— позика погашається щоразу наростаючими сумами; 

— щоразу сума зменшується. 
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9. За характером зобов'язань: 

9.1. З правом довготермінового погашення. 

9.2.Без права довготермінового погашення. 

Передумови випуску державних позик: 

1. Наявність кредиторів, що мають тимчасово вільні кошти. 

2. Довіра кредиторів до держави. 

3. Зацікавленість кредиторів у наданні позик державі. 

4. Можливість держави своєчасно і повністю повернути борг 

і виплатити дохід. 

Джерела погашення державних позик: 

1. Доходи від інвестування позичених коштів у високоефективні проекти. 

2. Додаткові надходження від податків. 

3. Заощадження коштів завдяки зменшенню видатків. 

4. Емісія грошей. 

5. Рефінансований борг — залучені від нових позик кошти. 

3. Державний борг і способи коригування позикової політики 

Державний борг — сума заборгованості держави своїм кредиторам. 

Розрізняють такі види боргу: 

1. Поточний — сума заборгованості, що підлягає погашенню в 

поточному році, а також сума відсотків з усіх випущених позик. 

2. Капітальний — загальна сума заборгованості та відсотки, що мають 

бути сплачені за позики. 

3. Внутрішній — заборгованість кредиторам держави в певній країні. 

4. Зовнішній — заборгованість кредиторам за межами певної країни. 

Управління державним боргом — це забезпечення платоспроможності, 

тобто можливості погашення боргів. 

Способи коригування позикової політики: 

1. Конверсія — зміна дохідності позик. Проводиться внаслідок зміни на 

фінансовому ринку. 

2. Консолідація — передання зобов'язань за раніше випущеною позикою на 
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нову позику з метою продовження терміну позики. Проводиться у формі обміну 

облігацій попередньої позики на нові. 

3. Уніфікація — об'єднання кількох позик в одну. 

4. Обмін за регресивним співвідношенням облігацій попередніх позик на 

нові. По суті, це часткова відмова держави від своїх боргів. 

5. Відтермінування — перенесення термінів виплати заборгованості. 

6. Анулювання — повна відмова держави від своєї заборгованості. 

Література: 

1. Загорський В.С.  «Фінанси» с.160-164 

2. О.Д. Василик “Державні фінанси України» 

 

Тема 12. Страхування і страховий ринок 
План 

1. Страхування як економічна категорія 

2. Сутність страхових відносин 

3. Основні функції страхування 

4. Класифікація страхової діяльності 

5.  Структура страхового ринку 
1. Страхування як економічна категорія 
Зародження і розвиток товарно-грошових відносин, ризикований 

характер суспільного виробництва спричинили виникнення специфічної галузі 

— страхування. Спочатку страхування не було самостійним видом діяльності, а 

лише доповнювало суспільне виробництво. Бажання зберегти досягнутий 

рівень матеріального статку, вберегтися від раптових стихійних наслідків 

призвело до виникнення ідеї відшкодування матеріального збитку шляхом 

солідарної його розкладки між зацікавленими власниками майна. Створення 

грошового або матеріального резерву, еквівалентного власності, є вкрай 

важким і неефективним для одного власника. Таким чином, виникає ідея 

створення об'єднаного грошового або матеріального резерву капіталів. 
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Життєвий досвід показав, що настання надзвичайних подій носить 

випадковий і нерівномірний характер і, як правило, число зацікавлених 

суб'єктів часто буває більшим від числа потерпілих. За таких умов солідарна 

розкладка збитку значною мірою згладжує наслідки надзвичайних подій і не є 

важким тягарем для учасників страхування. 

Найбільш ранньою формою розкладки було натуральне страхування. 

Шляхом формування подушних натуральних внесків надавалася матеріальна 

допомога постраждалим. У ході розвитку і формування товарно-грошових 

відносин страхові внески сплачуються в грошовій формі, і виникає можливість 

взаємного страхування, а страхова область дії отримує більш широке 

поширення. Страхування стає самостійною галуззю. 

В умовах сучасного суспільства страхування перетворилося в загальний 

універсальний засіб страхового захисту всіх форм власності, прибутків та інших 

інтересів підприємств, установ, громадян тощо. 

Страхування є одним з найважливіших елементів фінансової системи. 

Воно обумовлене рухом грошової форми вартості при формуванні і 

використанні відповідних цільових грошових коштів у процесі розподілу та 

перерозподілу грошових прибутків і нагромаджень. Розподільчі і 

перерозподільчі відносини в страхуванні пов'язані, з одного боку, з 

формуванням страхового фонду за допомогою заздалегідь фіксованих 

страхових платежів, а з іншого — із відшкодуванням збитку з цього фонду 

учасникам страхування. 

Слід зазначити, що якщо спочатку при взаємному страхуванні ще не 

формувався заздалегідь розрахований страховий фонд, то надалі ймовірний 

середній розмір можливого збитку, який припадає на кожного учасника 

страхування, став застосовуватися як основа страхових внесків для завчасного 

формування страхового фонду. 

Як елемент фінансових відносин, страхування пов'язане з виконанням 

специфічних функцій в економіці. Для розвитку суб'єктів ринкової економіки, 

які господарюють, потрібна наявність у системі економічних відносин 
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спеціалізованої системи перерозподільчих відносин, що дозволяє забезпечувати 

безперервність господарської діяльності таких суб'єктів шляхом надання їм 

страхового захисту при настанні несприятливих подій. При цьому захисту 

можуть підлягати майнові інтереси, тобто інтереси, пов'язані з володінням, 

розпорядженням і користуванням майном, з цивільною відповідальністю, 

обумовленою володінням, розпорядженням і користуванням майном, а також 

інтереси, пов'язані з різноманітними джерелами прибутку суб'єкта та особисті 

інтереси, пов'язані зі зберіганням досягнутого рівня життєзабезпечення і 

життя. 

Завдання збитку майновим інтересам може виражатися в знищенні або 

частковому ушкодженні приналежного майна, виникненні у власника 

непередбачених фінансових обставин, а також у зв'язку з втратою прибутку 

через непередбачені обставини. 

Збиток власним інтересам може бути пов'язаний із втратою або 

частковою втратою працездатності, здоров'я, втратою життя та ін. 

Суперечності між людиною і стихією, між майновими інтересами людей 

створюють об'єктивні умови для настання випадкових подій, Що мають 

негативні наслідки. Такі непередбачені обставини називаються страховими 

випадками або ризиками. Виділяють підприємницькі ризики, пов'язані, 

наприклад, з інвестиційною діяльністю і одержанням прибутку; ризики 

господарської діяльності, що виникають у ході взаємовідносин партнерів при 

проведенні торгових, фінансових та інших операцій; страхові ризики, 

існування яких пояснюється можливістю настання подій, які мають характер 

нещасного випадку і не залежать від волі суб'єктів, що господарюють. 

Ризиковий характер суспільного виробництва породжує відносини між 

людьми щодо попередження, подолання, локалізації руйнівних наслідків і 

безумовного відшкодування завданого збитку. Дані відносини мають 

специфічність і в сукупності складають економічну категорію страхового 

захисту суспільного виробництва. 
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Специфічність даної економічної категорії обумовлюють такі ознаки: 

випадковий характер настання руйнівних подій; надзвичайність завданого   

збитку, що характеризується натуральними і грошовими вимірювачами; 

об'єктивна необхідність попередження, подолання наслідків зазначеної події і 

відшкодування матеріального та іншого збитку. У наявності страхового ризику 

і захисних заходів полягає сутність економічної категорії страхового захисту.  

Страховий захист — це сукупність специфічних розподільчих і 

перерозподільчих відносин, пов'язаних з подоланням або відшкодуванням 

втрат, які завдаються матеріальному виробництву і життєвому рівню. У 

вузькому розумінні — сукупність перерозподільчих відносин з приводу 

подолання і відшкодування збитку, який завдається конкретному об'єкту. 

Матеріальне втілення економічна категорія страхового захисту знаходить 

у формуванні страхового фонду, який є сукупністю різноманітних страхових 

натуральних запасів і грошових страхових фондів. 

Страховий фонд може формуватися як за рахунок чистого прибутку 

підприємств, установ та ін. (у цьому випадку джерелом формування виступає 

доданий продукт), так і за рахунок внесків на соціальне страхування (тоді 

джерелом є необхідний продукт). 

2. Сутність страхових відносин 
У зв'язку з проведенням страхування виникає сукупність складних 

специфічних відносин, пов'язаних з проявом різноманітних страхових інтересів 

учасників страхування. Такі відносини називаються страховими. Страховий 

інтерес, у широкому розумінні слова, — це економічна потреба, зацікавленість 

брати участь у страхуванні. Вона проявляється у зв'язку з ризикованим 

характером виробництва, прагненням до страхового захисту. У вузькому 

розумінні слова, страховий інтерес — це страхова сума, в якій оцінюється 

збиток У зв'язку з можливою загибеллю або знищенням майна. Зазначеній 

сумі збитку відповідає страховий інтерес. 
Сукупність страхових відносин можна умовно поділити на: 
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- страхові відносини, пов'язані з проявом страхових інтересів учасників 

страхування, визначенням найбільш загальних умов страхування; 

     - страхові відносини, пов'язані з формуванням страхового фонду; 

- страхові відносини, пов'язані з витрачанням коштів страхового фонду. 

Економічну категорію страхування характеризують такі ознаки. 

При страхуванні виникають грошові розподільчі і перерозподільчі 

відносини, обумовлені страховим ризиком, як імовірності і можливості 

настання страхового випадку, здатного завдати шкоди. Цією ознакою 

страхування пов'язане з категорією страхового захисту. 

Для страхування характерні замкнені перерозподільчі відносини між його 

учасниками, пов'язані з солідарною розкладкою суми збитку в одному або 

кількох господарствах на всі господарства, залучені до страхування. Подібна 

замкнена розкладка збитку заснована на ймовірності того, що число 

постраждалих, як правило, менше від числа учасників. Потенційний ризик 

завдання збитку інтересам кожного страхувальника розподіляється на всіх, і, 

як наслідок, кожний страхувальник стає учасником компенсації фактично 

завданого збитку. Ключовим моментом у таких відносинах є сплата страхового 

внеску, що створює основу страхового фонду. 

 Розмір внеску — це частка учасника в розкладці збитку, а замкненість 

— це риса, яка відрізняє дані відносини. Нестача зібраних коштів не означає, що 

страховик вільний від компенсації збитку. Особливість страхової діяльності як 

виду підприємництва полягає в тому, що їй притаманний відомий 

підприємницький ризик, спричинений обов'язком страхувальника 

компенсувати обумовлений заздалегідь з причин виникнення і розміру 

збиток, у т.ч. і за рахунок власних джерел. 

Страхування передбачає перерозподіл збитку як між територіальними 

одиницями, так і в часі. Страхування в часі передбачає, що страховий випадок 

може не настати протягом ряду років, і в сприятливі Роки можна створювати 

необхідний резерв. 
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З огляду на вищевикладене можна сказати, що страхування виступає як 

сукупність особливих замкнених розподільчих і перерозподільчих відносин між 

його учасниками щодо формування за рахунок Дощових внесків цільового 

страхового фонду, призначеного для відшкодування можливого 

надзвичайного або іншого збитку учасникам страхування. 

Страховій справі як економічній категорії властива специфічна 

термінологія, яка використовується для визначення ключових понять. 

Під страхувальником у широкому значенні розуміють дієздатну фізичну 

або юридичну особу, що уклала договір страхування зі страховиком, або є 

такою у силу закону (в окремих видах обов'язкового страхування). 

Страхувальник має право укласти договір страхування на користь третіх осіб 

(користонабувачів) і в цих випадках не має права на одержання виплати за 

договором страхування при настанні страхового випадку. 

Страховиком виступає юридична особа будь-якої організаційно-правової 

форми, дозволеної чинним законодавством, яка створена з метою здійснення 

страхової діяльності і має ліцензію на право проведення такої діяльності. 

Застрахований — фізична особа, життя, здоров'я і працездатність якої є 

об'єктом захисту з особистого страхування. Може бути одночасно і 

страхувальником, якщо сплачує страхові внески за умовами страхування. 

Об'єкти і предмети страхування — матеріальні цінності, які підлягають 

страхуванню, а в особистому страхуванні — життя, здоров'я і працездатність. 

Страхова відповідальність (страхове покриття) — обов'язок страховика 

виплачувати страхове відшкодування і страхову суму при обумовлених 

наслідках страхових випадків. Основу страхової відповідальності складає 

встановлений умовами страхування перелік конкретних страхових випадків, 

що визначають страхову відповідальність. 

Залежно від числа страхових випадків, включених в обсяг страхової 

відповідальності, розрізняють широку і обмежену страхову відповідальність  

Обмеження обсягу страхової відповідальності пов'язане з прагненням 

страховика забезпечити необхідну фінансову стійкість страхових операцій. 
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Обсяг страхової відповідальності складається з такого переліку небезпек, що 

характерний для відповідних конкретних об'єктів страхування. 

Страхове свідоцтво — документ, що засвідчує факт страхування майна 

або особистого страхування (у міжнародній практиці — страховий поліс). 

Страховій агент виступає від імені страховика й уповноважений укладати 

договори страхування від його імені. Він діє на підставі угоди між ним і 

страховиком. 

Страховий брокер — незалежна юридична або фізична особа, яка має 

ліцензію на проведення посередницьких операцій зі страхування. Він діє від 

імені і за дорученням страховика або в перестрахуванні — від імені і за 

дорученням страховика з прямого страхування. 

Страхові відносини можуть виникати на основі добровільного 

волевиявлення сторін або в силу закону, що передбачає обов'язок 

страхувальника укласти договір страхування певного виду майна, 

відповідальності або інших майнових інтересів. 

Обов'язки страхувальника і страховика, пов'язані зі страхуванням певних 

майнових інтересів, є предметом договору страхування, що укладається в 

письмовій формі. 

Українське законодавство відповідно до Закону України "Про 

страхування" від 26.03.96 передбачає, що до умов договору страхування 

належать: 

— об'єкт страхування — майнові інтереси, пов'язані з: 

а) життям, здоров'ям, працездатністю, додатковою пенсією; 

б) володінням, користуванням і розпорядженням майном; 

в) відшкодуванням страхувальником заподіяного ним збитку особі або 

майну; 

— вид страхування з переліком страхових ризиків; 

— розмір страхової суми; 

— розмір тарифу (премії), внесків і терміни їх сплати; 

—  термін дії договору (страхування); 
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    -   права та обов'язки сторін, порядок зміни або припинення договору; 

— інші умови. 

3. Основні функції страхування 
Економічна сутність страхування проявляється через його функції. 

Основною функцією є розподільча. Вона проявляється як ризикова, 

попереджувальна, ощадна, контрольна. 

Ризнкова функція безпосередньо пов'язана з основним призначенням 

страхування щодо надання грошової допомоги постраждалим. У рамках 

ризнкової функції відбувається перерозподіл грошової форми вартості. 

Попереджувальна функція спрямована на фінансування за рахунок 

частини коштів страхового фонду заходів щодо зменшення страхового ризику  

Ощадна функція спрямована на забезпечення страхового захисту 

досягнутого рівня сімейного статку. 

Контрольна функція полягає в суто цільовому формуванні і 

використанні коштів страхового фонду. 

Утворення страхових резервів як необхідної умови діяльності страхового 

підприємства дозволяє виділити і таку функцію, як акумулююча. Страхові 

резерви, які збираються на досить тривалий час (адже потреба в них як у 

джерелі, що забезпечує наявність коштів для страхових виплат, виникне в 

майбутньому), є важливим кредитним ресурсом економіки. 

Роль страхування виявляється в кінцевих результатах його проведення: в 

оптимізації сфери застосування страхування; у показниках розвитку страхових 

операцій; у повноті і своєчасності відшкодування збитку та втрат у прибутках; 

в участі тимчасово вільних коштів страхового фонду в інвестиційній діяльності 

страхових організацій; у поповненні страхових резервів за рахунок частини 

прибутку від інших господарських операцій. 

4. Класифікація страхової діяльності 

Під класифікацією розуміють ієрархічну систему взаємозалежних ланок. 

В основу класифікації страхування покладені два критерії: відмінності в 

об'єктах страхування та обсяг страхової відповідальності. 
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Класифікація за об'єктами страхування — це ієрархічна система поділу 

страхування за галузями, підгалузями і видами, які є ланками класифікації. 

В основу поділу страхування на галузі покладено принципові відмінності 

в об'єктах страхування. Тому всю сукупність страхових відносин можна 

поділити на: 

— майнове страхування; 

— страхування рівня життя; 

— страхування відповідальності; 

— страхування підприємницьких ризиків. 

Майнове страхування поділяється залежно від категорій страхувальників 

на страхування майна організацій і майна громадян, а також залежно від форм 

власності: на страхування власності державних установ і організацій та 

організацій інших форм власності. 

Страхування рівня життя поділяється на соціальне (обов'язкове і 

добровільне) та особисте (обов'язкове і добровільне). 

Страхування відповідальності поділяється на страхування заборгованості 

і страхування на випадок відшкодування збитку. Страхування 

відповідальності — це галузь страхування, де об'єктом страхування виступає 

відповідальність перед третіми особами, яким може бути заподіяний збиток 

внаслідок якої-небудь дії або бездіяльності страхувальника. Безпосередньою 

метою даного страхування є страховий захист економічних інтересів 

потенційних постраждалих, що у кожному конкретному випадку знаходять 

своє грошове вираження. Характерним тут є те, що поряд із страховиком і 

страхувальником третьою стороною відносин можуть виступати будь-які, 

заздалегідь невизначені особи, а при сплаті страхового платежу не 

передбачається встановлена страхова сума (визначені лише межі). Тарифні 

ставки розраховуються з урахуванням специфіки галузі, де виникає 

відповідальність. 

Страхування ризиків поділяється на страхування прямих ризиків і 

страхування непрямих втрат прибутків. 
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У більш загальному вигляді страхування поділяють на 2 галузі: 

1) майнове; 

2) соціальне та особисте. 

Під час підписання договору страхування страхувальник повинен мати уяву 

про страховий тариф, що лежить в основі страхових внесків, що сплачуються ним. 

Такий прояв страхового інтересу страхувальників призводить до необхідності 

більш детального поділу на конкретні види страхування, ніж наведений вище. 

Видом страхування називається страхування конкретних однорідних 

об'єктів у визначеному обсязі страхової відповідальності за відповідними 

тарифними ставками. 

Найбільш значним за обсягом страхових операцій є майнове страхування. 

Власність громадян і юридичних осіб є предметом страхування, а об'єктом є 

сукупність відносин з приводу можливості заподіяння збитку майну. Майнове 

страхування — це галузь страхової діяльності. 

Рослинництво більше, ніж будь-яка інша галузь сільського господарства, 

підпадає під вплив природних факторів. Несприятливі природні чинники можна 

поділити на дві групи: звичайні для даної  місцевості; незвичайні для даної 

місцевості. Вплив першої групи усунеться шляхом фінансування необхідних 

витрат для виведення нових сортів, встановлення надбавок до цін та ін. 

Нейтралізація другої групи досягається за допомогою системи страхових 

фондів. Основним принципом страхування врожаю є його тісний зв'язок з 

результатами діяльності господарства.  

Наступним принципом є універсальність страхування — охоплення 

практично всіх стихійних лих. Це створює однакову захищеність 

сільськогосподарських підприємств незалежно від того, у якій природно-

кліматичній зоні вони знаходяться. Наступним принципом є визначення збитку 

всьому господарству в цілому, а не за окремими об'єктами. Це дозволяє не 

допускати розпорошеності коштів страхового фонду при невеликих втратах і 

водночас відшкодовувати великі збитки. Визначення збитку передбачає 
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порівняння поточного врожаю з яким-небудь показником, прийнятим за 

базовий. 

Страховий захист тваринництва спрямований, з одного боку, на 

відшкодування збитку від падежу, загибелі або змушеного забою тварин, а з 

іншого — на зменшення і компенсацію втрат від стихійних лих та інших 

несприятливих подій. Принципова особливість страхування тварин полягає в 

тому, що відшкодування збитку пов'язане тільки з падежем або загибеллю. 

Страхування проводиться не в повній вартості. Певна частина залишається на 

відповідальності страхувальника, що сприяє його матеріальній зацікавленості в 

збереженні. 

Страхування будівель і майна забезпечує страховий захист від загибелі і 

псування внаслідок пожежі, удару блискавки, вибуху та ін. Відшкодуванню 

підлягають збитки, які поніс страхувальник, рятуючи майно, уникаючи 

поширення збитків та ін. Страхова сума визначається за погодженням сторін з 

урахуванням кон'юнктури ринку, особливостей конкретного об'єкта 

страхування та ін. Основою для визначення страхової суми є дійсна вартість 

застрахованого майна на момент підписання договору, що визначається за 

балансовою вартістю і вартістю придбання за відрахуванням зносу. Страхове 

відшкодування з настанням страхового випадку сплачується підприємству 

(громадянину) тільки після того, як повністю визначені причини і розмір збитку. 

Після одержання всіх необхідних документів, оформлених належним чином, 

страховик зобов'язаний протягом 30 днів виплатити страхову  суму. Якщо за 

фактом знищення майна відкрита кримінальна справа, то страховнк виплачує 30% 

о страхової суми, а інші 70 % — після закінчення розслідування. 

Під транспортним  страхуванням розуміють сукупність видів 

страхування від небезпек, що виникають на різних шляхах сполучення. 

Страхування вантажів — один з найбільш поширених видів страхових   

операцій. У міжнародній торгівлі постачання товарів здійснюється на 

особливих умовах, що включають обов'язковість страхування. Правила, що 

застосовуються страховими організаціями, передбачають страхування 
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вантажів на умовах, які передбачають відповідальність за всі ризики, або 

без відповідальності за ушкодження. Вантаж приймається на страхування в 

сумі, заявленій страхувальником, але не вище вартості, зазначеної в 

перевізних документах. Ставки страхування диференціюються за видами 

транспортування і типами страхової відповідальності. Збиток відшкодовується 

відповідно до принципів пропорційної відповідальності, тобто виходячи з 

вартості загиблого (зниклого) і ступеня ушкодження збереженого вантажу. У 

системі світових торговельних, транспортних та інших взаємозв'язків 

страхування суден є одним з найважливіших видів. Це обумовлено характером 

небезпек, а також великою вартістю суден. Вимоги щодо страхування суден 

сформульовані в кодексі торговельного мореплавства. Договір страхування 

може укладатися на певний термін або рейс. Відповідальність страховика 

поширюється на збитки, що сталися в зазначеному договором районі 

плавання. Договір зберігається, якщо вихід судна з обумовленого району 

викликаний діями для порятунку людей або забезпечення безпеки вантажу. 

Відшкодування проводиться пропорційно відношенню страхової суми до 

дійсної вартості судна на момент страхування. 

Страхування авіаційної техніки є частиною авіаційного страхування. 

Умови страхування, як правило, ті ж, що і при транспортному страхуванні. 

В автострахуванні розрізняють: страхування "авто-каско"; страхування 

усіх видів ризику; страхування на час ремонту, паркування і зберігання в 

гаражах; страхування вантажів; страхування від нещасних випадків при ДТП. 

Економічна сутність особистого страхування така жяк і в страхуванні 

майна — замкнений перерозподіл страхових платежів між учасниками 

особистого страхування через спеціальні страхові фонди. Особисте 

страхування пов'язане з відтворенням робочої сили. 

 Предметами страхування є життя, здоров'я і працездатність. При 

особистому страхуванні не відбувається відшкодування матеріального збитку, 

а надається грошова допомога. Класифікація особистого страхування на 
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види подана на рис. 92. Особисте страхування як правило, прив'язане до 

місця роботи або  проживання. 

У зв язку зі специфікою предметів особистого страхування дещо 

змінює свій зміст ознака надзвичайності: факт дожиття не можна 

віднести  надзвичайного. Об'єктивна необхідність особисто випливає з 

ризикованого характеру процесу відтворення робочої сили, категорія 

страхового захисту населення, насамперед, приймає форму суспільного 

страхового захисту і матеріалізується в суспільних фондах, велику частку яких 

складають фонди соціального страхування і пенсійного забезпечення. Проте 

держава не може цілком задовольнити відповідні соціальні потреби, і це 

створює об'єктивні умови для додаткового суспільного захисту за рахунок 

частини грошових прибутків самих працівників. Оскільки особисте страхування 

поки що є доповненням до соціального страхування, між цими формами існує 

взаємозв'язок. 

Вони доповнюють одна одну і покликані задовольняти мінімальний рівень 

соціальних потреб населення. Соціальне страхування — тільки обов'язкове, 

особисте — може бути як обов'язковим, так і добровільним. 

Оскільки страхування проводиться в обов'язковій і добровільній формі, то 

саме оптимальне сполучення обов'язкового і добровільного страхування у будь-

якій його галузі забезпечує універсальний обсяг страхового захисту. 

Законом України "Про страхування" передбачені такі види обов'язкового 

страхування: 

—медичне страхування; 

—державне особисте страхування військових і військовозобов'язаних, 

призваних на збори; 

 — державне особисте сірахування осіб рядового, начальницького і 

вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ; 

—державне особисте страхування медичних і фармацевтичних 

працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при 

виконанні ними службових обов'язків; 
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—державне обов'язкове особисте страхування працівників митних 

органів; 

—державне обов'язкове особисте страхування працівників прокуратури; 

—державне страхування життя і здоров'я народних депутатів; 

—державне особисте страхування посадових осіб Державної контрольно-

ревізійної служби України; 

—державне особисте страхування посадових осіб державних податкових 

інспекцій; 

- державне обов'язкове страхування посадових осіб державних органів у 

справах захисту прав споживачів; особисте страхування працівників відомчої і 

сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд); 

— державне страхування посадових осіб інспекцій державного 

архітектурно-будівельного контролю; 

— державне страхування спортсменів вищих категорій; 

— державне страхування працівників Державної лісової охорони; 

— страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини; 

—державне страхування донорів крові та (або) її компонентів; 

—особисте страхування від нещасних випадків на транспорті; 

— страхування членів екіпажу та авіаційного персоналу; 

— страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, 

пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу при виконанні 

авіаційних робіт, пасажирів, яких перевозять за його заявкою без придбання 

квитків; 

— страхування ризикованих професій народного господарства від 

нещасних випадків; 

— страхування відповідальності повітряного перевізника і виконавця 

повітряних робіт щодо відшкодування збитку, заподіяного пасажирам, багажу, 

пошті, вантажу; 

— страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за 

збиток, що може бути заподіяний ним при виконанні авіаційних робіт; 
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—страхування цивільної відповідальності власників транспортних 

засобів; 

—страхування авіаційних суден; 

—обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і 

багаторічних насаджень у радгоспах та інших державних 

сільськогосподарських підприємствах; 

—страхування відповідальності операторів радіоактивних установок. 

Обов'язкову форму страхування відрізняють такі принципи: 

—обов'язковість встановлюється законом; 

—суцільне охоплення обов'язковим страхуванням зазначених у законі 

об'єктів; 

—автоматичність поширення обов'язкового страхування на об'єкти, 

зазначені в законі; 

—дія незалежно від внесення страхових платежів; 

—безстроковість обов'язкового страхування 

- нормування страхового забезпечення з обов'язкового страхування. 

Основні принципи організації страхової справи в сучасних умовах 

обумовлюються загальними умовами функціонування ринкової економіки, з 

одного боку, а з іншого — специфікою перехідного періоду. До основних 

принципів можна віднести: 

— демонополізацію страхової справи; 

— державне регулювання страхової справи; 

— державний нагляд за страховою діяльністю. 

Державний нагляд здійснюється з метою дотримання вимог 

законодавства України, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання 

неплатоспроможності страховиків і захисту інтересів страхувальників. Нагляд 

здійснюється Державним комітетом з нагляду за страховою діяльністю. 

Велике значення в організації страхування мають перестрахові компанії, 

які приймають від страховика за визначену плату частішу застрахованого 

ризику. Чим більший ризик, тим більш диверсифіко-ваною повинна бути 
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система перестрахувальних договорів між страховиком і перестраховиком. 

Діяльність перестраховика не зводиться тільки до забезпечення перестрахування 

частини ризику. Диверсифікація ризиків за допомогою перестрахування є 

повторним розподілом ризиків. Завдяки цьому страхування стає стабільним, 

вільним від істотних коливань страхових виплат. 

5. Структура страхового ринку 
Страховий ринок є економічним простором, у якому діють 

страхувальники, що формують попит на страхові послуги, страхові компанії, 

страхові посередники та організації страхової інфраструктури. Умовно 

структуру страхового ринку подано на рис. 9.3. 

Усі організаційні форми страхування повинні керуватися загальним 

законом про страхування і одночасно нормативними актами, які стосуються 

кожного з них. Законом України "Про страхування" передбачено, що 

страховиками визнаються юридичні особи, створені у формі акціонерних 

товариств або товариств з додатковою відповідальністю чи командитних 

товариств. Водночас існують і такі організаційні форми страхування, як взаємне 

страхування, за якого кожний страхувальник одночасно є членом страхового 

товариства, а також страховий пул — об'єднання страхових компаній для 

спільного страхування певних ризиків. Діяльність пула будується на принципі 

страхування. Кожна компанія передає в пул застраховані ризики, одержуючи 

певну частку зібраних пулом внесків, і в тій же частці відповідає за 

відшкодування збитків. 

Одним з найбільш важливих моментів у здійсненні страхової діяльності є 

забезпечення стійкого фінансового стану страховика. У страховому бізнесі 

існує ряд показників, що характеризують фінансову діяльність та стан 

страховика. Одним з них є платоспроможність. 

Література:Чернявський О.П., Мельник П.В, Мельник В.М. Теорія 

фінансів.2000р. с.164-179 
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Тема 13. Фінансовий ринок 
План 

1.Фінансовий ринок та його роль в економіці 

2.Суб’єкти фінансового ринку. 

3. Структура фінансового ринку 

1.Фінансовий ринок та його роль в економіці 

Для нормального функціонування економіки постійно необхідні 

мобілізація, розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів  між її  сферами  і  

секторами.  Мобілізація  та розміщення цих ресурсів може бути здійснена: 

> за допомогою бюджету, що мобілізує ресурси через податки і ро- 

зміщує їх відповідно до потреб уряду; 

> за допомогою фінансового ринку, що мобілізує заощадження на 

добровільних засадах і надає позички чи інвестиції, реагуючи на ринкову 

ситуацію. 

Оскільки більшість заощаджень припадає на населення, а більшість 

інвестицій здійснюється підприємствами і фірмами, то очевидно, що необхідним 

є механізм, який здійснює переміщення грошових фондів від перших до других. 

Цей механізм створюється завдяки функціонуванню фінансових ринків. 

На фінансовому ринку формуються взаємовідношення заощаджень та 

інвестицій, де для залучання заощаджень вкладника необхідно запропонувати 

прибуток, що мінімально компенсуватиме втрати від інфляції. Інакше 

заощадження будуть переведені у товарну форму. 

Сучасний рівень розвитку фінансового ринку в розвинених країнах 

обумовлюється, головним чином рівнем накопичення, господарськими 

традиціями, розмірами суспільного  багатства  та благополуччям нації. Чим 

різноманітніша, з погляду суб'єктів і розмірів, структура заощаджень та 

можливостей інвестицій, тим більшою є необхідність в існуванні 

фінансового ринку. Фінансовий ринок є важливим каналом фінансування 

економіки. Це фундамент фінансової системи, що надає їй стабільності та 

стійкості. 
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Наявність фінансового ринку та фінансових інститутів, що забез печують 

його функціонування, допомагає мобілізувати великий обсяг заощаджень і 

розмістити їх ефективніше. Крім того, це дозволяє знизити ризики порівняно з 

розміщенням коштів окремими вкладниками, а також сприяє скороченню 

оперативних витрат; об'єднанню та диверсифікації ризиків; розвиткові 

спеціалізованих консультаційних послуг з управління ризиком, перспектив 

інвестицій, оцінки платоспроможності тих, хто їх залучає; задоволенню потреб 

вкладників у ліквідності та безпечності; задоволенню потреб інвесторів у 

терміновому вкладенні вільних коштів. 

Фінансовий ринок історично з'явився з появою фінансів і в умовах 

подальшого розвитку товарно-грошових відносин перетворився в особливу 

сферу економічних відносин. Розвиток товарного виробництва на певному 

етапі призвів до появи у його учасників гострої потреби у додатковому 

капіталі, необхідному для подальшого розширення виробництва. Цей капітал 

називають інвестиційним, а в радянській літературі — капітальними 

вкладеннями. Використовується інвестиційний капітал для придбання засобів 

і, предметів праці, створення робочих місць, нових технологій та інших 

елементів виробництва. 

Світовий фінансовий ринок історично з'явився на базі міжнародних 

фінансових операцій національних фінансових ринків, потім сформувався на 

основі їх інтернаціоналізації. Атрибутом світового фінансового ринку є 

спрямування національного капіталу (певних фінансових активів) за кордон у 

розпорядження іноземного банку або залучення іноземного капіталу. Спочатку 

він розвивався повільно і переважно як світовий грошовий ринок. 

Сучасний світовий фінансовий ринок особливо активно почав 

розвиватись на початку 60-х років XX століття. До цього протягом 40 років він 

був паралізований у результаті світової економічної кризи 1929-33 рр., другої 

світової війни, валютних обмежень. 

Розглядаючи в історичному аспекті фінансовий ринок в Україні, слід 

зазначити, що він існував у дореволюційний період (до 1917 року), потім у 
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період НЕПу в кінці 20-х рр., а також у наступний період, але в досить 

обмеженому вигляді. Профанація фінансового ринку та його інфраструктури 

в радянський час була обумовлена розвитком командно-адміністративної 

системи управління, повним одержавленням засобів виробництва. 

Альтернативні форми власності, які є основою формування фінансового ринку, 

не існували. Мобілізація грошових ресурсів    здійснювалася  винятково через 

держпозики, що були досить обмеженим інструментом і реалізувались тільки 

під впливом командно-адміністративної системи без відповідної ефективності 

та гнучкості. Це обумовило об'єктивне відставання нашої економіки у багатьох 

галузях. Через складності концентрації грошей з фондів внутрішніх резервів на 

створення конкурентоспроможних виробництв, в усіх секторах реальної 

економіки не використовувався могутній науково-технічний потенціал. 

Інвестування, як було відзначено вище, забезпечується через якісно 

розвинений фінансовий ринок. Чим же цей ринок та його сегменти 

відрізняються від інших? В економічній літературі відсутнє єдине трактування 

економічної сутності поняття "фінансовий ринок" . Його часто ототожнюють з 

"грошовим" або "кредитним", "інвестиційним" тощо. 

Красавіна Л.М. при розгляді міжнародних валютно-кредитних і 

фінансових відносин використовує поняття "світового кредитного ринку" як 

специфічної сфери ринкових відносин, у якій здійснюється рух грошового 

капіталу між країнами на умовах повернення і сплати відсотків, та формується 

попит і пропозиція. 

Т. Райс і Б. Койлі відзначають, що ринок фінансових ресурсів — це 

загальне визначення тих ринків, де проявляється попит і пропозиція на різні 

платіжні засоби, а його структура представлена кредитним  ринком,   ринком   

інструменті   власності  та валютним ринком. 

Пересада А.А., приводячи схему класифікації ринків, наголошує, що є 

найбільш розроблені класифікації фінансових ринків, однак єдиної 

принципової схеми не існує. У його "спрощеному розумінні" (дослівно) 

фінансовий ринок — це "фінансовий інвестиційний ринок капіталу — місце, де 



136 
 

громадяни та організації, які хочуть взяти гроші в борг, зустрічаються з тими, 

у кого є зайві гроші". 

Рязанова Н.С. розкриває зміст фінансового ринку через наступне 

визначення: "Фінансовий ринок — це грошові відносини, що складаються в 

процесі купівлі-продажу фінансових активів під впливом попиту та пропозиції 

на позичковий капітал, рух якого втілюється в цінних паперах". 

З огляду на вище викладене, досить важко досліджувати той сегмент 

загальноринкового простору, який, маючи історичне та економічне підґрунтя, 

не знайшов як самостійна категорія чіткого визначення в економічній 

літературі. Поняття "фінансовий ринок" є дуже широким, оскільки воно 

охоплює не тільки фінансові зв'язки, але і значну кількість форм відносин 

власності та її перерозподілу (трансформації). 

Як економічна категорія фінансовий ринок — це відносини між 

суб'єктами економіки з приводу реалізації вартості і споживчої вартості, 

вираженої в фінансових активах. Ці економічні відносини визначаються 

об'єктивними економічними законами і фінансовою політикою держави, які 

формують в остаточному підсумку сутність фінансового ринку. 

Фінансові активи в системі національних рахунків класифікуються за 

сімома основними категоріями. До них відносяться: золото і спеціальні права 

позики (СПЗ), готівка і депозити, цінні папери, крім акцій; позики, акції та інший 

акціонерний капітал; страхові технічні резерви, інші рахунки до одержання або 

до оплати. Фінансові активи включають також монетарне золото і спеціальні 

права запозичення (СПЗ) Міжнародного валютного фонду, утримувачі яких 

розглядають їх як фінансові вимоги. В інтересах розуміння фінансових активів і 

зобов'язань доцільно виходити з їхнього загального визначення. 

(До монетарного золота відноситься золото у формі монет, злитків або 

брусків не менше 995 проби. Право власності на монетарне золото належить 

центральному (національному) банку і центральному уряду. Монетарне золото і 

спеціальні права запозичення відносяться до активів, за якими не буває 

невиконаних зобов'язань). 
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У системі національних рахунків активи визначаються як об'єкти, що 

мають вартість, знаходяться у власності економічних суб'єктів та здатні в 

майбутньому дати прибутки або інші доходи. Фінансові активи відповідають 

цьому визначенню як засоби накопичення вартості. Характерною ознакою 

фінансових активів є обов'язковість вимог до інших інституційних одиниць, 

які, будучи позичальниками, несуть зобов'язання перед своїми кредиторами. 

Фінансові зобов'язання — це зобов'язання боржника перед своїм кредитором 

на оплату вимог, що йому виставляються. 

Фінансовий ринок (ринок фінансових послуг, фінансова ринкова 

система, ринок фінансових ресурсів, ринок капіталів) — це узагальнююча назва 

тих ринків, де проявляється попит і пропозиція на різні фінансові активи 

(фінансові послуги). З організаційного погляду, фінансовий ринок є системою 

самостійних окремих ринків (сегментів), у кожному з яких виділяються ринки 

конкретних видів фінансових активів (сектори). 

Дії суб'єктів економіки на фінансових ринках визначаються основними 

функціями, що притаманні грошам: гроші як засіб обігу; міра вартості, гроші 

як засіб накопичення. Саме третя функція найбільш повно розкривається на 

фінансовому ринку. 

З огляду на вищевикладене, методологічні підходи щодо трактування 

сутності поняття фінансовий ринок можна звести до наступних положень. 

Фінансовий ринок — це складна економічна система, що є: 

- сферою прояву економічних відносин при розподілі доданої 

вартості та її реалізації шляхом обміну грошей на фінансові активи; 

- сферою прояву економічних відносин між вартістю і споживчою 

вартістю тих товарів, що обертаються на цьому ринку. Товари, що обертаються 

на фінансовому ринку, — це фінансові активи; 

 сферою прояву економічних відносин між продавцями і покупцями 

фінансових активів; 
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 економічними відносинами між населенням, виробниками і 

державою з приводу перерозподілу вільних грошових коштів на основі повної 

економічної самостійності та механізму саморегуляції ринкової економіки. 

Сутність фінансового ринку і його роль в економіці держави найбільш 

повно розкривається в його функціях.  

Функціями фінансового ринку є: 

 реалізація вартості і споживчої вартості, притаманної фінансовим 

активам; 

 організація процесу доведення фінансових активів до споживачів 

(покупців, вкладників); 

- фінансове забезпечення процесів інвестування у виробництво, 

розширення виробництва та пайової участі; 

- вплив на грошовий обіг; 

- відшкодування витрат на виробництво, обертання цих активів і 

забезпечення нормального ходу процесу їхнього подальшого виробництва й 

обертання; 

- забезпечення руху фінансових потоків в економіці та надання 

різноманітних фінансових послуг. 

Фінансовий ринок є похідною трансформаційних процесів і повинен 

створюватися відповідно до таких критеріїв, як відкритість, справедливість і 

необоротність. Розвинені фінансові ринки відображають стійке економічне 

зростання, відносно однорідний розвиток галузей та регіонів, низькі темпи 

інфляції, розумні режими оподаткування, стабільну законодавчу базу, 

сприятливий політичний клімат у країні та певний баланс фінансово-

економічних інтересів у суспільстві. 

Важливим елементом економічних реформ у країнах з перехідною 

економікою є розвиток регіональних фінансових ринків. Метою становлення 

територіальної організації фінансового ринку є створення фінансового 

фундаменту для прискореного розвитку продуктивних сил країни, реалізації 

регіональних програм вирівнювання рівнів економічного і соціального 
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розвитку територій та сприяння міжнародному поділу праці, що передбачає 

зближення і взаємоісну-вання національних економік. 

Завданням територіальної організації фінансового ринку є об'єднання 

дрібних, розрізнених заощаджень населення, коштів державних органів, 

приватного бізнесу, зарубіжних інвесторів і створення регіональних грошових 

фондів та трансформація їх коштів у позичковий капітал, що забезпечує 

зовнішні джерела фінансування суб'єктів економіки, сприяє зміцненню 

фінансової бази регіональних суб'єктів господарювання. 

Фінансово-економічний механізм територіальної організації фінансового 

ринку передбачає наявність об'єкта управління — інфраструктури фінансового 

ринку. Згідно зі світовим досвідом створення інфраструктури фінансового 

ринку передує його розвитку. 

Розглядати інфраструктуру фінансового ринку слід у декількох 

контекстах: по-перше, фінансовий ринок та його інфраструктуру як певну 

автономну систему з припущенням, що його автономність не абсолютна, бо в 

реальному житті фінансовий ринок не існує ізольовано від всієї економіки; по-

друге, необхідно розрізняти глобальну (на національному, міжнаціональному 

рівні) і локальну інфраструктуру фінансового ринку на рівні окремих регіонів 

та територіально-адміністративних утворень. Поняття "інфраструктура 

фінансового ринку" не може бути використане без урахування сучасного 

трактування таких понять, як "інфраструктура" ' та "ринкова інфраструктура". 

Основними елементами ринкової інфраструктури є: інституційний, 

інформаційний, законодавчий та соціальний. 

Інфраструктура — це сукупність елементів, що забезпечують 

безперебійне функціонування взаємозв'язків об'єктів і суб'єктів певної, відносно 

самостійної, автономної системи та оптимізує їх взаємодію. 

У макроекономічному розумінні ринкова інфраструктура — це 

підсистема ринкової економічної системи, сукупність елементів якої забезпечує 

функціонування взаємозв'язків між господарчими суб'єктами; оптимізує рух 
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товарно-грошових потоків і має не обслуговуючий, а забезпечуючий характер 

стосовно економіки країни 

2. Суб’єкти фінансового ринку 
На ринках діють суб'єкти ринку (продавці — посередники — покупці), які 

беруть участь у торговельних операціях щодо різних специфічних товарів — 

інструментів ринку. Характер (тактика) поведінки суб'єкта на ринку залежить 

від мети, яку він поставив перед собою (стратегія). 

Суб'єктами фінансового ринку є: фізичні особи; юридичні особи; фінансові 

посередники, які отримують в управління гроші клієнтів і повинні, виконуючи 

правила й вимоги банківського та інвестиційного менеджменту, одержати 

дохід у розмірі, що дозволяє задовольнити вимоги клієнтів та мати норму 

прибутку, середню для цього виду діяльності. 

Суб'єктів фінансового ринку можна класифікувати за формою та 

функціями. За формою розрізняють господарчі суб'єкти; домашні 

господарства; державу; місцеві органи влади. За функціями — це емітенти; 

інвестори; інституційні інвестори; фінансові посередники; інститути 

інфраструктури ринку. 

Суб'єктом фінансового ринку може бути практично кожен індивідуум як 

фізична особа, що не обмежена законом у правосуб'єктності та дієздатності. 

Також це можуть бути групи громадян (партнерів); трудові колективи; 

юридичні особи усіх форм власності. 

Світова практика накопичила значну кількість різних форм 

господарювання, які водночас є господарськими суб'єктами. Зокрема, йдеться 

про такі організаційно-господарські форми, як: індивідуальна трудова 

діяльність; державні підприємства; кооперативи; орендні підприємства; 

фермерські господарства; колективні господарства; народні підприємства; 

акціонерні товариства; малі підприємства; корпорації; об'єднання; 

господарські товариства; асоціації; консорціуми; спільні (змішані) 

підприємства. Найпоширенішими є три основні форми підприємництва 

(бізнесу): одноосібне володіння; товариства; корпорації. Узагальнюючим для 
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усіх цих форм є поняття фірми, тобто усі вони є юридичними особами, як 

суб'єктами ринкової економіки, так і учасниками ринку фінансових послуг. 

Надзвичайно важлива роль у системі ринку фінансових послуг належить 

домогосподарству. Воно є одним із його суб'єктів, бо частина доходу, що не 

використовується домогосподарством впродовж поточного періоду, 

перетворюється на заощадження і може, за Наявності відповідного фінансового 

механізму, стати потужним джерелом економічного зростання країни. Можна 

констатувати, що домогосподарство виконує в економіці три основні функції: 

споживання, постачання факторів виробництва, заощадження. 

Домогосподарство — це економічна одиниця, що складається з одного та 

більше чоловік, які ведуть спільне господарство, що забезпечує економіку 

факторами виробництва, використовує зароблені на цьому кошти для поточного 

споживання товарів та послуг і заощадження з метою задоволення своїх 

потреб. Фінанси домашніх господарств — це грошові фонди, що формуються 

у жителів країни з доходів, отриманих на основі трудової, господарської та 

інших видів діяльності. Та частина доходу сімейного господарства, що не йде 

на купівлю товарів і послуг, а також на сплату податків, носить назву 

заощаджень. Найбільш розповсюдженою формою заощаджень є використання 

частини доходу або для створення накопичень у вигляді готівкових грошей чи 

вкладів в ощадних банках, або для придбання цінних паперів. 

Важливим суб єктом є держава. 

Державні витрати, як правило, не співпадають з податковими 

надходженнями. Бюджетний дефіцит, що виникає в результаті, покривається за 

рахунок позик, які здійснюються на фінансових ринках. Ці позики 

здійснюються шляхом продажу урядових облігацій та інших цінних паперів як 

фінансовим посередникам, так і безпосередньо сімейним господарствам. 

Якщо у держави виникає надлишок фінансових ресурсів, то уряд стає 

"чистим" постачальником грошових коштів на фінансові ринки. 

Держава впливає на процес кругообігу фінансових активів на 

фінансовому ринку через фіскальну політику. Збільшуючи прямі податки, уряд 
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може збільшити й обсяг грошових коштів, що вилучаються з домашніх 

господарств. Сімейні господарства, у свою чергу, змушені урізати або 

заощадження, або витрати на споживання. У будь-якому випадку 

результатом буде зменшення національного продукту. Це може статися як 

безпосередньо, тобто через скорочення доходів, що отримують фірми від 

продажу споживчих товарів, так і опосередковано, з огляду на зменшення 

обсягу заощаджень (а значить, і обсягів інвестиційних коштів, які фірми 

можуть витратити на придбання капітальних благ). Зниження прямих податків 

стимулює як зростання заощаджень, так і споживання, позитивно впливаючи 

на зростання національного продукту і місцеве самоврядування також є дуже 

важливим суб'єктом фінансового ринку. Муніципальні позики — інструмент 

фінансування критичних суспільних потреб (таких, як розвиток систем 

електро-, водопостачання та транспортних мереж, будівництво об'єктів 

освіти, охорони здоров'я та ін.).  

   3. Структура фінансового ринку 

У практиці розвинених країн оптимальна структура фінансового ринку 

визначається двома основними ознаками — часовою та інституційною. 

Відповідно до часової ознаки ринок поділяється на два основних елементи: 

грошовий ринок (ринок короткострокових капіталів або грошових коштів, що 

виступають у платіжних засобах), і ринок середньостроковнх і довгострокових 

капіталів (або грошових коштів), що є інвестиційним фактором у розвитку 

економіки. 

Структура фінансового ринку розвинених країн в інституційному 

розумінні складається, перш за все, з кредитно-фінансових інститутів (банків та 

інших установ) і ринку цінних паперів, який, у свою чергу, поділяється на 

позабіржовий оборот (нові емісії цінних паперів) і фондову біржу. 

Як ринок об'єктів інвестування в усіх його формах, Бланк І.А. розглядає 

фінансовий ринок як сукупність окремих ринків (об'єктів реального і 

фінансового інвестування), у складі якого пропонується виділяти: ринок 

прямих капітальних вкладень; ринок приватизованих об'єктів; ринок 



143 
 

нерухомості; ринок інших об'єктів реального інвестування; фондовий ринок; 

грошовий ринок . 

Відповідно до форм обертання грошових ресурсів на фінансовому ринку 

Кузнєцова Н.С. та Назарчук І.Р. у його складі виділяють ринок банківських 

кредитів * і ринок цінних паперів 2. 

Ринок банківських кредитів — це сукупність правових відносин, що 

виникають з приводу надання кредитними установами платних позик, які 

необхідно повернути. Платні позики надаються без оформлення спеціальних 

документів, які можуть самостійно продаватися, бути придбаними чи 

погашатися. 

Ринок цінних паперів — це сукупність відносин цивільно-правового 

характеру*; що опосередковують рух капіталів у формі цінних паперів. Він 

доповнює у структур1 фінансового ринку ринок банківських кредитів і тісно 

взаємодіє з ним. 

Залежно від виду фінансових активів, які обертаються на певному сегменті 

фінансового ринку, Рязанова Н.С. пропонує таку класифікацію: ринки фінансових 

активів, які також називаються фінансовими ринками і на яких обертаються 

частки капіталу (акції), облігації, векселі та інші вимоги на реальні активи; ринки 

грошей, тобто кредитних зобов'язань тривалістю до одного року; ринки капіталів, 

які є ринками довгострокових (понад один рік) кредитних зобов'язань, і часток 

капіталу акціонерних товариств; ринки споживчого кредиту, де надаються 

позички на придбання споживчих товарів, на навчання та відпочинок тощо. 

Сьогодні чітко визначені поняття сегментації фінансового ринку. Це 

пов'язано з тим, що суттєвим етапом розробки маркетингової стратегії 

фінансових інститутів, які діють на фінансовому ринку, є визначення 

характеристик споживачів, і на цій основі — сегментація ринку. Сегментація 

передбачає визначення меж територіальних ділянок ринку. Сегментація 

фінансового ринку — це класифікація потенційних споживачів фінансових 

послуг згідно з їхніми вимогами до розвитку фінансового ринку. Вона є 

основою для первинної структуризації фінансового ринку. 
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Для більш чіткого розуміння проблеми структуризації та сегментації ми 

пропонуємо наступний підхід до визначення змісту структури фінансового 

ринку. В основі первинного поділу фінансового ринку лежить певна група 

фінансових активів, що утворює окремий сегмент ринку. Це пояснюється тим, 

що саме фінансовий актив визначає зміст поняття "фінансовий ринок". Тоді 

структура фінансового ринку набуває деякого агрегованого вигляду, що 

відображений на рис. 10.1.  

Кожен сегмент фінансового ринку, що виділений у його структурі, можна 

розбити на окремі сектори. В основі виділення того або іншого сектора лежить 

конкретний вид фінансового активу: конкретна фінансова послуга (як товар); 

ф'ючерс; акція конкретного емітента; золото, діаманти тощо. Кожний із 

вказаних сегментів є самостійною ланкою фінансового ринку, яка може бути 

сегментована на більш детальні елементи. 

Для кожного сегмента фінансового ринку характерна своя специфіка та 

особливості функціонування, свої правила укладення угод щодо фінансових 

активів тощо. Один і той же фінансовий актив може бути товаром декількох 

ринків. Наприклад, кредит у гривнях — це об'єкт діяльності грошового, 

кредитного, а також валютного ринку. Це робить зазначені ринки (сегменти) 

взаємозалежними Залежно від того, з яких позицій розглядаються фінансові 

угоди, може бути декілька варіантів класифікації фінансових ринків. 

Загальна сегментація фінансового ринку виділяє такі ринки: первинні, 

вторинні (за характером руху цінних паперів); ризикові, безризикові; місцеві, 

регіональні, національні, міжнародні, світові. За ступенем оргашзованості 

кожен сегмент фінансового ринку можна поділити на організований 1 і 

неорганізований 2. Певні сегменти фінансового ринку (наприклад, ринок 

цінних паперів та валютний) можуть бути поділені на біржовий 3 та 

позабіржовий 4. За принципом повернення фінансовий ринок поділяється на 

ринок боргових зобов'язань і ринок 

інструментів власності. 
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Охарактеризуємо структуру фінансового ринку за основними групами 

фінансових активів. 

Грошовий ринок як сегмент фінансового ринку, на якому здійснюються 

короткострокові депознтно-позичкові операції (на термін до 1 року), 

обслуговує рух оборотних коштів підприємств та організацій, 

короткострокових коштів банків, установ, громадських організацій, держави та 

населення. Об'єктом купівлі-продажу на грошовому ринку є тимчасово вільні 

грошові кошти. Грошовий ринок включений до складу елементів фінансового 

ринку в зв'язку з тим, що він пов'язаний з такими об'єктами фінансового 

інвестування, як депозитні внески — термінові і до запитання. Крім того, 

яскраво виражені інфляційні процеси в нашій країні зробили об'єктом 

інвестування на цьому ринку вільно конвертовану валюту ряду країн (у першу 

чергу, країн з найменшими темпами інфляції). Інструментами грошового ринку є 

казначейські зобов'язання і комерційні векселі, депозитні сертифікати, 

банківські акцепти тощо (рис. 10.1). 

Організований фінансовий ринок функціонує за визначеними правилами, 

встановленими спеціальними фінансовими установами: банками, ломбардами і 

фінансовими біржами (фондовою,.валютною, дорогоцінних металів і каменів 

тощо). 

Неорганізований фінансовий ринок є сферою купівлі-продажу 

фінансових активів через інші різноманітні фінансові інститути, фізичних та 

юридичних осіб. 

Біржовий ринок пов'язують з поняттям біржі як особливо організованого, 

як правило, вторинного ринку фінансових активів (цінних паперів, валюти), що 

сприяє підвищенню мобільності капіталу і виявленню реальних ринкових цін 

активів. V розвинених країнах на біржу можуть потрапити не всі емітовані 

акції, а тільки гарантовані, що відповідають вимогам як лістингу, так і потребі 

суспільства у розвитку конкретної галузі національного господарства. 

Позабіржовий ринок охоплює ринок операцій з фінансовими активами 

(цінними паперами, валютою) поза біржею: первинне розміщення, а також 
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перепродаж. наприклад, цінних паперів тих емітентів, які не бажають 

потрапити на біржу. 

Ціною "товару", що продається і купується на цьому ринку, є 

позичковий процент. 

Важливим елементом усієї грошово-кредитної політики держави є 

визначення та регулювання на грошовому ринку рівня процента, що є базовим 

для процента на фінансовому ринку.  

Згідно зі світовим досвідом, основними (класичними) суб'єктами 

грошового ринку виступають комерційні банки, брокерські контори, дисконтні 

компанії та інші фінансово-кредитні інститути, які мобілізують і 

перерозподіляють грошові кошти підприємств, банків, населення, установ. 

Ринок позичкового капіталу (кредитний ринок) як частіша фінансового 

ринку, де формується попит і пропозиція на середньостроковий та 

довгостроковий позичковий капітал, виконує наступні функції: по-перше, 

об'єднує дрібні, розрізнені грошові заощадження населення, державних 

підрозділів, приватного бізнесу, зарубіжних інвесторів і створює великі 

грошові фонди; по-друге, трансформує грошові кошти в позичковий капітал, 

що забезпечує зовнішні джерела фінансування матеріального виробництва; 

по-третє, надає позики державним органам і населенню для вирішення таких 

важливих завдань, як покриття бюджетного дефіциту, фінансування частини 

житлового будівництва тощо. Кредитний ринок дозволяє здійснити 

накопичення, рух, розподіл і перерозподіл позичкового капіталу між сферами 

економіки. 

Кредитний ринок — це синтез ринків різних платіжних засобів. У 

країнах з розвиненою ринковою економікою кредитні угоди 

опосередковуються, по-перше, кредитними інститутами (комерційними 

банками або іншими установами), що беруть у борг і надають позики, і, по-

друге, інвестиційними або аналогічними організаціями, які забезпечують 

випуск та рух різних боргових зобов'язань, що реалізуються на особливому 

ринку цінних паперів. 
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Валютний ринок — це механізм, за допомогою якого встановлюються 

правові та економічні взаємовідносини між споживачами і продавцями 

валют. Валютний ринок — це система сталих і водночас різноманітних 

економічних та організаційних відносин між учасниками міжнародних 

розрахунків з приводу: валютних операцій'; зовнішньої торгівлі; надання 

фінансових послуг, здійснення інвестицій та інших видів діяльності, які 

вимагають обміну і використання різних іноземних валют. Валютна біржа є 

організаційно оформленим регулярним валютним ринком, на якому 

відбувається торгівля валютою на основі попиту і пропозиції2. 

У сучасних умовах розвинений ринок цінних паперів є визначальним 

сегментом фінансового ринку. Він є необхідним елементом ефективно 

функціонуючої національної економіки. Ринок цінних паперів —; це 

специфічна сфера ринкових відносин, де об'єктом операцій є цінні папери. На 

ньому здійснюється емісія, купівля-продаж цінних паперів, формується ціна 

на них, урівноважуються попит і пропозиція. 

Завданням ринку цінних паперів є створення умов та забезпечення, по 

можливості, більш повного і швидкого переливу заощаджень в інвестиції за 

ціною, яка задовольняла б обидві сторони. Через ринок цінних паперів 

акумулюються грошові нагромадження кредит-но-фінансових інститутів, 

корпорацій, підприємств, держави, приватних осіб, які спрямовуються на 

виробниче та невиробниче вкладення капіталів. 

Ринок цінних паперів об'єднує частину кредитного ринку (ринок 

боргових інструментів позики або боргових зобов'язань) і ринок інструментів 

власності. Іншими словами, цей ринок охоплює операції з випуску та 

обертання інструментів позики, інструментів власності, а також їх гібридів і 

похідних. До інструментів позики відносять облігації, векселі, сертифікати; 

до інструментів власності — усі види акцій; до гібридних інструментів — цінні 

папери, що мають ознаки як облігацій, так і акцій; до похідних інструментів — 

варіанти, опціони, ф'ючерси та інші аналогічні цінні папери. 
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Тому ринок інструментів позики як елемент ринку позичкових 

капіталів (кредитного ринку) має справу з позичковим капіталом, у той час як 

ринок інструментів власності — з власним капіталом, тобто з частками 

(паями) власників у власному капіталі компанії. Ринок цінних паперів в 

Україні складається з ринків акцій, державних та муніципальних облігацій 

внутрішньої позики, облігацій підприємницьких структур, казначейських 

зобов'язань, векселів, інвестиційних, ощадних, майнових і компенсаційних 

сертифікатів, житлових чеків, облігацій зовнішньої позики. 

Інститути інфраструктури ринку цінних паперів є одночасно і його 

головними суб'єктами. Для функціонування ринку цінних паперів необхідна 

наявність: емітентів, зацікавлених у мобілізації вільних коштів; інвесторів, що 

мають вільні кошти і шукають розміщення, яке їм вигідне; посередників, що 

забезпечують обмін зобов'язань (цінних паперів) емітентів на грошові кошти 

інвесторів. Саме емітенти них паперів, інвестори (покупці) та фінансові 

посередники при укладанні угод є суб'єктами операцій на ринку цінних 

паперів. У ролі емітентів на ринку цінних паперів виступають компанії, 

товариства, підприємства та держава в особі національного уряду і місцевих 

органів самоврядування. Відповідно й ринок цінних паперів можна поділитила 

ринок цінних паперів, що випускаються юридичними особами, та ринок 

державних цінних паперів. 

Суб'єктами ринку цінних паперів України є: Державна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку; Національний банк України; емітенти; 

депозитарії; реєстратори власників іменних цінних паперів; зберігані цінних 

паперів; банки; організатори торгівлі цінними паперами; торговці цінними 

паперами. Розміщення цінних паперів на ринку може здійснюватися: 

1) безпосередньо їх емітентом; 

2) через посередників; 

3) на аукціонах. 

Покупцями цінних паперів є як індивідуальні, так і інституційні 

інвестори. Наприклад, у США приблизно 47 млн. американців є власниками 
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акцій. На Нью-Йоркській фондовій біржі на індивідуальних інвесторів 

припадає 30% усіх операцій. Найбільшими інституціональними інвесторами є 

пенсійні та ощадні фонди, страхові компанії, інвестиційні фонди, банки, 

траст-компанії та інші фінансово-кредитні інститути. У цінні папери 

вкладають також кошти корпорації, холдинг-компанії, церкви, профспілки, 

університети тощо.  

Страховий ринок є сферою грошових відносин, де об'єктом купівлі-

продажу виступає специфічний товар — страхова послуга (страховий 

захист), формується попит і пропозиція на неї. Основними сегментами 

страхового ринку є страхування життя, майнове страхування, страхування 

відповідальності та страхування різних ризиків. Суб'єктами страхового 

ринку є страховики, страхувальники та посередники. Посередниками в 

проведенні страхування є брокери і страхові агенти: страхові агенти'— від 

страховика; брокер — від страхувальника. Ринок дорогоцінних металів і 

каміння та інших об'єктів реального інвестування розглядається як сукупний 

для таких операцій, як інвестиції у предмети колекціонування (художні твори, 

антикваріат, нумізматичні цінності тощо), у дорогоцінні метали і каміння та 

інші коштовності. У країнах із розвиненою ринковою економікою інвестиційна 

діяльність, що пов'язана з цими об'єктами реального інвестування, 

здійснюється на спеціалізованих ринках (ринках золота тощо). Щодо ринку 

інструментів нерухомості, то необхідно підкреслити, що вкладання коштів у 

нерухомість є стійкіш засобом проти інфляції. Ціни на нерухомість постійно 

підвищуються, що є причиною спекулятивних угод з нерухомістю, концентрації 

землі в руках власника, виведення земельних ділянок з господарського обороту 

з метою підвищеня цін. 

Література: 

1. Чернявський О.П., Мельник П.В, Мельник В.М. Теорія фінансів. 

с.194-211 

2. Загорський В.С. «Фінанси» с.197-202 
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Тема14. Міжнародні фінанси 
План 

1. Суть і характерні ознаки валюти 

2. Валютний курс 

3. Валютний ринок 

4. Валютні операції 

1. Суть і характерні ознаки валюти 

Валюта — грошові кошти, формування та використання яких прямо або 

опосередковано пов'язане із зовнішньоекономічною діяльністю. 

Валютні цінності можна класифікувати за певними ознаками (рис. 14.1). 
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2. Валютний курс 

Валютний курс — ціна однієї валюти виражена в іншій. Валютний курс 

визначається на основі котирування. В основі валютного курсу лежить 

валютний паритет. 

Історично валютний паритет існував у таких видах: 

—золотий; 

—золотодевізний; 

—купівельної спроможності. 

Сьогодні валютний паритет визначається на основі купівельної 

спроможності валют. Основними методами її визначення є: 

—метод споживчого кошика; 

—метод порівняння "ефективних" витрат — заробітної плати, 

ренти, позичкового відсотка тощо. 

Валютний курс, як правило, відхиляється від валютного паритету. Це 

зумовлено впливом низки факторів: 

1) станом платіжного балансу; 

2) рівнем інфляції; 

3) різниця в рівні відсоткових ставок; 

4) політичними чинниками. 

Форми і види валютних курсів наведені на рис. 14.2. 
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3. Валютний ринок 

Валютні ринки є найбільш повною формою ринкових відносин у 

порівнянні з валютними біржами та аукціонами. 

На валютних ринках проходить обмін однієї валюти на іншу шляхом 

купівлі-продажу. Це обумовлено відсутністю єдиного платіжного засобу при 

міжнародних розрахунках. Тобто, валютні ринки — це офіційні центри, де 

здійснюється купівля-продаж валют. Попит і пропозиція на іноземну валюту 

виходять від: 

—експортерів; 

—імпортерів; 

—транснаціональних компаній; 

—банків; 

—страхових організацій; 

—фізичних і юридичних осіб, що мають зобов'язання щодо 

сплати дивідендів, погашення позик, кредитів і відсотків за 

ними. 

Отже, основою для проведення валютних операцій на валютних ринках 

є міжнародна торгівля і пов'язані з нею послуги — міжнародний рух капіталів 

і кредитів. 

Основними учасниками валютних ринків є: 

1) банки; 

2) брокерські фірми; 

3) транснаціональні корпорації. 

Всіх учасників ринку можна поділити на: 

—пасивних — тих, у кого час від часу виникає необхідність 

у здійсненні валютних операцій, які проводяться за цінами 

інших банків; 

—активних — тих, що встановлюють ціни тим банкам, які 

звертаються до них за котируванням. 

Валютні ринки поділяються на: 
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1) міжнародні; 

2) регіональні; 

3) місцеві. 

Міжнародні валютні ринки зосереджені у найкрупніших світових 

фінансових центрах. На таких ринках здійснюються операції з валютами, які 

широко використовуються в міжнародному платіжному обороті (наприклад, 

Лондон, Нью-Йорк, Токіо, Франк-фурт-на-Майні). На регіональних валютних 

ринках проводяться операції з обмеженою кількістю вільноконвертованих 

валют. 

Під національним валютним ринком розуміють сукупність валютних 

операцій на території певної країни. 

Інструменти угод на валютному ринку: 

1. Кредитні засоби обігу і платежу: 

1.1. Чеки. 

1.2. Векселі. 

2. Банківські перекази: 

2.1. Телеграфний. 

2.2. Поштовий. 

3. Готівкова іноземна валюта. 

4. Банківські депозити в іноземній валюті. 

4. Валютні операції 

Під валютними операціями розуміють купівлю-продаж валюти. 

Пропорції обміну валют встановлюються через валютне котирування. Валютне 

котирування — це визначення і встановлення валютного курсу іноземної 

валюти до національної. 

Методи котирування: 

—прямий; 

—непрямий (опосередкований). 

При прямому за одиницю або кратне число одиниць приймається іноземна 

валюта, яка співмірюється з національною. Пряме котирування застосовується 
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більшістю країн світу. Непряме котирування застосовується рідко, воно 

зворотне прямому. Перевага непрямого котирування — без жодних 

обчислень можна визначити різницю між курсами національної валюти на 

різних валютних ринках. Вид валютного котирування не впливає на рівень 

валютного курсу. В цьому випадку змінюється лише форма його вираження. 

Валютні операції поділяються на: 

—касові; 

—строкові. 

Література: 

1. Загорський В.С.  «Фінанси» с.208-211 

2. О.Д. Василик “Державні фінанси України» 
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