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ВСТУП 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – формування у майбутніх 

фінансистів системи спеціальних знань та вмінь з проблем розвитку та 

сучасного стану фінансової системи 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- Розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних 

основ економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та 

страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та 

розвитку фінансових систем.  

- Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного 

стану і тенденцій розвитку фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. 

бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).  

- Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати 

та використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію.  

- Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

- Здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

- Здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та брати відповідальність за них.  

- Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати 

свою професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування 

Програмні результати навчання:  

- демонструвати знання теоретичних та практичних засад знати суть 

фінансів як системи економічних відносин, фінансову стратегію і тактику 

держави, загальні методи управління фінансовою системою України, 

призначення та специфіку фінансового контролю, суть, структуру та 

призначення бюджетної системи, принципи створення і функціонування різних 

фондів, банківську, кредитну і страхову державні системи, функції державного 

фінансового ринку, специфіку сучасної зовнішньої фінансової діяльності 

держави; 

- застосовувати отримані знання й практичні навички для визначення 

оптимальних джерел формування фінансових ресурсів;  

- розробляти і застосовувати методи мобілізації державних доходів та 

управління державними фінансами; 

- володіти методами державного кредитування, страхування, класифікації 

цінних паперів, основними формами міжнародних фінансових операцій, 



аналізувати доходні і видаткові частини державного та місцевих бюджетів; 

- повинен мати базові знання, необхідні йому для вивчення інших 

дисциплін фінансово-економічного спрямування 

Короткий зміст курсу: Необхідність та сутність фінансів. Фінансова 

система. Фінансова політика та механізм її реалізації. Державні фінанси. 

Економічні і соціальні основи страхування. Майнове і особисте страхування. 

Бюджет і бюджетна система України. Державний бюджет України. Місцеві 

бюджети. Бюджетний процес і бюджетні процедури.  Податкова система 

України.  Особливості обчислення і сплати окремих податків.  Державне 

фінансове забезпечення соціальних гарантій населенню.  Організація фінансів і 

фінансування витрат у соціально-культурних закладах і установах. Фінансове 

забезпечення і фінансування розвитку освіти, науки і культури.  Фінансове 

забезпечення видатків на охорону здоров’я і фізичну культуру.  Фінансування 

державного управління, національної оборони та правоохоронної діяльності. 

Видатки на розвиток економіки.  Фінанси державних підприємств і 

організацій.. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення. Видатки 

бюджету на соціальне забезпечення. Видатки бюджету на охорону 

навколишнього природного середовища та ліквідацію наслідків стихійних лих. 

Управління державними фінансами. Державний кредит і державний борг. 

Фінансовий ринок.  Міжнародні фінанси. Фінанси домогосподарств. 

Перспективи  і провідні тенденції розвитку фінансової науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ФІНАНСІВ 

 

 

 

 

 

1. Сутність фінансів: концепції, ознаки, функції 

2. Генезис фінансів: причини виникнення фінансів, етапи розвитку 

3. Зміст фінансових відносин: суб’єкти та об’єкти, моделі фінансових відносин в 

суспільстві 

4. Фінансові ресурси як носій фінансових відносин 

 

1. Сутність фінансів: концепції, ознаки, функції 

Фінанси є багатогранним поняття, що здійснюють свій вплив на різні сфери людської 

діяльності. Їх розглядають як економічну, історичну, розподільчу, вартісну та навіть 

філософську категорію (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Багатогранність поняття «фінанси» 

 

В процесі вивчення курсу ми розглядатимемо фінанси як економічну категорію, 

невідкидаючи при цьому інші аспекти їх сутності, зокрема історичний характер фінансів. 

Найбільш узагальненим визначення поняття «фінансів» як економічної категорії 

вважаємо наступне (рис. 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Найбільш узагальнене визначення поняття фінансів як економічної категорії 

Наведена вище дефініція фінансів сформована на основі синтезу поглядів багатьох 

вчених і не претендує бути єдиноправильною.  
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ФІНАНСИ 

як економічна 

категорія 

- це система економічних відносин, пов’язаних з 

формуванням, розподілом (перерозподілом) і 

використанням доходу та фондів фінансових ресурсів з 

метою задоволення суспільних потреб 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. ПОНЯТТЯ ФІНАНСІВ ТА ЇХ РОЛЬ 

В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ 
 



Відсутність єдиного підходу щодо розуміння сутності фінансів як економічної 

категорії пояснюється динамізмом їх розвитку (фінанси безперервно розвиваються) та 

неможливістю чіткого визначення, що викликане багатоукладністю поняття «фінанси» 

(зокрема історичний та філософський характер постійно впливають на економічну сутність 

фінансів).  

В результаті цього можна виділити дві найбільш поширені концепції фінансів 

(системи поглядів щодо їх сутності): розподільчу (або розподільну) та відтворювальну 

(рис. 3).  

Розподільча концепція обмежує сферу дії фінансів лише 2 фазами суспільного 

відтворення – розподілом та обміном, відповідно ж до відтворювальної концепції, що 

ототожнює розподільчі та виробничі відносини, фінанси досліджуються на всіх етапах (від 

виробництва до споживання).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розуміння сутності фінансів неможливе без визначення основних характерних ознак 

фінансів (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Характерні ознаки фінансів 
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Забезпечення необхідних умов для створення, розподілу (перерозподілу) та 

використання ВВП та національного багатства держави є головним призначенням 

фінансів.  

Валовий внутрішній продукт (скор. ВВП, англ. Gross Domestic Product, GDP) — 

макроекономічний показник, що показує ринкову вартість усіх кінцевих товарів та послуг, 

вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту 

та накопичення, незалежно від національної приналежності використаних факторів 

виробництва. 

Ва́ловий вну́трішній проду́кт (ВВП) Украї́ни — вартість кінцевої продукції 

(товарів і послуг), виробленої резидентами України за певний період часу.  

ВВП є одним із найважливіших показників розвитку економіки, який характеризує 

кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів у сфері 

матеріального та нематеріального виробництва. 

Розрізняють номінальний і реальний ВВП. Номінальний, або абсолютний ВВП 

визначається в поточних (фактичних) цінах даного року. Реальний ВВП (з поправкою на 

інфляцію) визначається в цінах попереднього (або будь-якого іншого базового) року. У 

реальному ВВП, таким чином, враховується, в якій мірі зростання ВВП виявляється 

реальним зростанням виробництва, а не зростанням цін. ВВП країни при необхідності може 

бути довідково перерахований в іноземну валюту (найчастіше в долари США). 

Національне багатство — це сукупність матеріальних благ і духовних цінностей, 

нагромаджених суспільством за всю його історію, які мають ринкову цінність і можуть 

обмінюватися на гроші або інші блага. 

Масштаби, структура і якісний рівень національного багатства визначають 

економічну могутність країни, потенціал її наступного соціально-економічного розвитку. 

Національне багатство складається із фізичних благ і активів – фінансових активів, 

навичок, уміння, тобто всього того, що може приносити прибуток, який є віддачею від цього 

багатства. Всі ці складові елементи можуть розглядатися як національне багатство лише тоді, 

коли вони можуть продаватися і купуватися на товарних або грошових ринках. 

Сутність економічної категорії проявляється в її функціях. Визначення функції 

фінансів та їх кількості залежить від концепції визначення сутності фінансів (рис. 5). 

Прихильники розподільчої концепції виділяють кілька функцій, основними з яких є: 

• розподільна функція (прямий розподіл та перерозподіл виробленого ВВП з 

метою ефективного впливу на соціально-економічний розвиток); 

• контрольна функція (існування механізму сигналізації про результати 

розподілу ВВП) 

До ключових функцій за відтворювальною концепцією можна віднести:  

• створення доходів і фондів фінансових ресурсів;  

• використання доходів і фондів фінансових ресурсів. 

Отже, фінанси будучи багатогранним поняттям, що в свою чергу зумовлює 

відсутність єдиного підходу до їх розуміння, здійснюють значний вплив на економічний 

розвиток за допомогою своїх функцій 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Найбільш поширені функції фінансів 

 

2. Генезис фінансів: причини виникнення фінансів, етапи розвитку 

Фінанси постійно розвивались і продовжують розвиваються, пронизуючи собою 

майже весь свідомий історичний шлях людства. Вивчення їх історичного характеру дає 

змогу визначити основні напрями подальшого поступу фінансів, зміцнення їх впливу на 

суспільство. 

Існує низка основних причин, з існуванням яких пов’язують появу фінансів (рис. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Причини виникнення фінансів 
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Фінанси, в сучасному їх розумінні, пройшли декілька логічно послідовних етапів, що 

невідривно пов’язані з історією людства (рис. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Етапи розвитку фінансів 

 

На Стародавньому етапі (до V ст. н.е.) фінанси, що виникли з появою перших 

держав, були спрямовані для формування фонду для фінансування заходів військового, 

релігійного та  економічного характеру (військові кампанії, спорудження храмів, 

будівництво доріг). Головним джерелом наповнення таких фондів була військова здобич, 

податки та доходи від власності царя (імператора). 

Для Середньовічного етапу (V-ХV ст.) характерною є політична роздробленість, 

постійні міжусобні війна та слабкість влади монарха. В результаті чого виникла відкупна 

система, що передбачала передачу права держави на збір податків та подібних платежів за 

певну плату протягом певного періоду приватним особам (відкупникам). Приймаючи 

безпосередню участь у наповненні державної скарбниці всіма можливими способами, 

відкупники поступово посилювали своє значення в суспільстві. 

Капіталістичний етап (ХVІ ст. - 1914 р.) пов'язаний з буржуазними революціями, що 

змінили положення монарха в суспільстві. Відокремлення монарха від держави спричинило 

появу державних фінансів, державного бюджету. Закріплення ролі класу буржуа дало 

поштовх до розвитку фінансів підприємств. Розвиток міжнародної торгівлі та колонізації 

багатих на ресурсів регіонів безпосередньо закріпив статус міжнародних фінансів як 

ключового елементу міжнародної політики. 

В 1576 році відомий французький економіст Жан Боден, видає наукову роботу «Шість 

книг про державу», де під фінансами розумілася сукупність коштів, необхідних для 

задоволення потреб держави та різних суспільних груп1. Багато дослідників історії фінансів 

вважать саме Ж. Бодена автором терміну «фінанси», а заслуги цього вченого в розвитку 

фінансової науки порівнюють із здобутками А. Сміта в економічній теорії  

Новітний етап (1914 - по сьогодні) розвитку фінансів характеризується 

«гуманізацією» фінансів – врахуванням соціальних потреб у державних видатках, розвитком 

фінансів домогосподарств та місцевих фінансів (як прояву самобутності людей певних 

територій), лібералізацією фінансових відносин на світовому рівні. 

В той же час діяльність транснаціональних корпорацій (ТНК), що, з однієї сторони 

сприяють науково-технічному прогресу та задоволенню потреб споживачів, а з іншою 

сприяють подальшій диференціації доходів громадян різних країна та соціальних класів.  

 

 

                     
1 Jean Bodin «Les six livres de la République» (1576) 

Новітній 

етап 

Капіталістичний 

етап 

Стародавній 

етап 

Середньовічний 

етап 



3. Зміст фінансових відносин: суб’єкти та об’єкти, моделі фінансових відносин в 

суспільстві 

 

 

Характеристика фінансових відносин пов’язана з виділенням їх об’єктів і суб’єктів 

(рис. 8). 

Об’єктами фінансових відносин є національне багатство та вироблений валовий 

внутрішній продукт. Саме розподіл ВВП є необхідною передумовою забезпечення 

безперервності виробництва та соціально-економічного розвитку .  

Суб’єктами фінансових відносин виступають держава, в особі органів влади, як на 

загальнодержавному, так і на місцевому рівні (за правом керуючої структури суспільства), 

підприємства (за правом виробників ВВП) та населення (за правом виробників та кінцевих 

споживачів ВВП). 

Слід підкреслити, що фінансові відносини мають суперечливий характер – кожен з 

суб’єктів фінансових відносин прагне до максимального задоволення власних потреб, що 

відбувається за рахунок інших суб’єктів. Збалансування інтересів держави, підприємств та 

населення можливе шляхом: 

• встановлення оптимальних пропорцій розподілу ВВП та національного 

багатства; 

• забезпечення постійного одночасного зростання доходів кожного з суб’єктів, 

що проявляється у зростанні реального ВВП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл і перерозподіл ВВП може відбуватись за різними способами, у відповідності 

до яких виділяються моделі фінансових відносин у суспільстві (рис. 9). 
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Рис. 8. Суб’єкти та об’єкти фінансових відносин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залежно від послідовності розподілу валового внутрішнього продукту виділяють 

ринкову та адміністративну моделі. 

Домінуючою в світі є ринкова модель, що полягає у первинному розподілі ВВП між 

його виробниками, держава ж отримує доходи на основі перерозподілу ВВП.  Зазначена 

модель є відкритою і є характерною для розвинених країн світу (США, Велика Британія). 

Протилежною ситуація є в країнах з адміністративною моделлю, де основна частина 

виробленого ВВП одразу централізується у бюджеті та інших державних фондах. Саме 

держава, як суб’єкт фінансових відносин, займає домінуюче положення. Ця модель є 

закритою і поширена серед країн з плановою-директивною економікою (СРСР, КНДР). 

В залежності від рівня державної централізації ВВП розглядають американську, 

західноєвропейську та скандинавську моделі.  

Американська модель фінансових відносин характеризується незначним рівнем 

державної централізації ВВП – близько 25–30 %. Це свідчить про те, що участь держави в 

розподільчих відносинах зведена до мінімуму. 

Західноєвропейська модель фінансових відносин характеризується поміркованим 

рівнем централізації ВВП – близько 35–45 %. За рахунок відносно вищого рівня 

централізації ВВП держава має змогу покращити соціально-культурну сферу за рахунок 

паралельної діяльності державних і комерційних установ в соціальній сфері.  

Скандинавська модель фінансових відносин передбачає значно вищий рівень 

централізації ВВП – до 60 %. Ця економічна модель характеризується досить розгалуженою 

соціальною сферою в галузі соціального захисту, освіти, охорони здоров’я. 

Вибір тієї чи іншої моделі залежить від багатьох чинників, впливу зовнішніх та 

внутрішніх факторів. 
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Рис. 9. Моделі фінансових відносин в суспільстві 



4. Фінансові ресурси як носій фінансових відносин 

Матеріальним носієм фінансових відносин виступають фінансові ресурси, що виділяє 

фінанси із сукупності економічних категорій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Фінансові ресурси як носій фінансових відносин 

 

Враховуючи специфічність категорії фінансів, для визначення поняття фінансових 

ресурсів наводять наступні критерії, яким воно повинно відповідати2. А саме: 

• джерело створення фінансових ресурсів; 

• форма виявлення фінансових ресурсів; 

• цільове призначення фінансових ресурсів. 

Найбільш повне визначення «фінансових ресурсів» надає К.В. Павлюк у своїй 

монографії «Фінансові ресурси держави»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Найбільш повне визначення терміну 

«фінансові ресурси» (К. В. Павлюк)3 

Серед багатьох видів ресурсів (природних, матеріальних, трудових) фінансові ресурси 

мають низку характерних ознак (рис. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
2 Александрова М.М., Кірейцев Г.Г., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит.: В 2-х частинах. Ч. ІІ.: Навчально-методичний 

посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 200 с. 
3 Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави: Монографія. – К.: “НІОС”, 1997. – 176с. 
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задоволення інших суспільних потреб 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Характерні ознаки фінансів 

Фінансові ресурси властиві всім суб’єктам фінансових відносин, на основі чого можна 

визначити наступну структуру фінансових ресурсів (рис. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Структура фінансових ресурсів в залежності від суб’єктів фінансових 

відносин 

Головною складовою фінансових ресурсів державного рівня є державний бюджет. 

Протягом останніх років у ньому централізується близько 30 % ВВП, що засвідчує ключову 

роль держави як суб’єкта фінансових відносин у соціально-економічному розвитку. Крім 

того значні фінансові ресурси знаходять у розпорядженні позабюджетних фондів (зокрема, 

Пенсійного фонду України) та державних установ та організацій.  

На корпоративному рівні фінансові ресурси поділяють на власні (статутний капітал, 

амортизаційні відрахування), запозичені (банківські кредити) та залучені (кредиторська 

заборгованість підприємств). Оптимальне співвідношення цих видів ресурсів залежить від їх 

вартості (для власних – це дивіденди, для запозичених і залучених - відсоток) та загальної 

економічної ситуації в країні. 

Приватний рівень характеризує фінансові ресурси населенням 

(домогосподарствами), що можуть формуватись як за рахунок власних джерел – заробітна 

плата, дивіденди, так і на позичковій основі – банківські кредити тощо. 

Фінансові ресурси всіх рівнів взаємопов’язані. І для розв’язання проблем формування 

і використання фінансових ресурсів необхідний виважений, чітко налагоджений, економічно 

обґрунтований фінансовий механізм їх створення і використання. 
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ресурсів завжди має свою правову сторону і 

регламентується законодавчими та 

нормативними актами 

завжди мають певне джерело створення  

і певне цільове призначення 

Власні 

Запозичені 

Залучені 

Власні Позичені 

Державний рівень 

Корпоративний рівень 

Приватний рівень 

Державний та місцеві 

бюджети 

Фінансові ресурси 

державних установ та 

організацій 

Позабюджетні фонди 



Тести для самоперевірки: 

1. Фінанси це: 
а) виробничі відносини; 

б) економічні відносини; 

в) структурні відносини; 
г) правильна відповідь відсутня. 

2. У фінансовій науці найбільш поширеними є наступні концепції щодо сутності фінансів: 

а) державна і приватна; 

б) банківська і корпоративна; 
в) відтворювальна і розподільча; 

г) теологічна і еволюційна. 

3. Не є фазою суспільного виробництва (відтворення): 
а) виробництво; 

б) розподіл; 

в) споживання; 

г) автоматизація. 
4. Головним призначенням фінансів є  

а) стабільність виплати заробітної плати; 

б) забезпечення необхідних умов для створення, розподілу та використання валового 
внутрішнього продукту в країні; 

в) мінімізація економічних ризиків; 

г) розвиток ринку цінних паперів. 
5. Створення і використання доходів і фондів фінансових ресурсів є основними функціями 

фінансів відповідно до: 

а) розподільчої концепції; 

б) відтворювальної концепції; 
в) державної концепції; 

г) приватної концепції. 

6. Об’єктом фінансових відносин є 
а) валовий внутрішній продукт; 

б) національне багатство; 

в) обидві відповіді правильні; 
г) правильної відповіді немає. 

7. Найбільш характерною адміністративна модель фінансових відносин у ХХ столітті є для: 

а) СРСР; 

б) Швеції; 
в) Великій Британії; 

г) США. 

8. Найбільший рівень участі держави у розподілі ВВП характерний для: 
а) американської моделі фінансових відносин; 

б) західноєвропейської моделі фінансових відносин; 

в) скандинавської моделі фінансових відносин. 

г) всі відповіді правильні. 
9. Матеріальним носієм фінансових ресурсів є: 

а) фінансова політика; 

б) фінансові ресурси; 
в) фінансова система; 

г) фінансовий механізм. 

10. Державні позабюджетні фонди акумулюють фінансові ресурси на … 
а) державному рівні; 

б) корпоративному рівні; 

в) приватному рівні; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 



МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ФІНАНСІВ 

 

 

 

 

 

1. Поняття фінансового механізму, його призначення, складові 

2. Види фінансового механізму, їх характеристика 

3. Сутність фінансової політики, її мета, задачі, елементи 

4. Види й типи фінансової політики, їх характеристика 

 

 

1. Поняття фінансового механізму, його призначення, складові 

 

Розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту відповідно до основних 

положень фінансової політики здійснюється за допомогою фінансового механізму. 

Дискусійність питання сутності фінансів зумовлює відсутність єдиного підходу до 

визначення «фінансового механізму». Найбільшої уваги заслуговують два основних підходи 

(рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший підхід полягає в тому, що під фінансовим механізмом розуміють спосіб 

функціонування самих фінансів. Фінансовий механізм є сукупністю форм і методів 

організації фінансових відносин4.  

Другий підхід до трактування поняття «фінансовий механізм» полягає в тому, що 

його розуміють як сукупність форм, методів і важелів фінансового впливу на соціально-

економічний розвиток суспільства5.  

                     
4 Вдовенко Л.О., Сушко Н.М., Фаюра Н.Д. Фінанси: Навч. посіб. — К.: Центр учбової 

літератури, 2010. — 152 с. 
5 Романенко О.Р. Фінанси: підручник. -  К: Центр навчальної літератури, 2004, - 312 с. 

Змістовний модуль 2. 

Тема 2. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ 

ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА 
 

Рис. 1. Основні підходи до визначення фінансового механізму 
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Найбільш узагальненим визначення поняття «фінансового механізму» 

надаєС.В. Льовочкін (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Найбільш узагальнююче визначення поняття  

«фінансовий механізм» (за С.В. Льовочкіним)6 

 

Структура фінансового механізму може бути представлена на схемі (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Складові фінансового механізму 

Фінансове забезпечення полягає у виділенні певної суми фінансових ресурсів на 

розв’язання окремих завдань фінансової політики суб'єкта фінансових відносин і може 

                     
6 Макрофінансова стабілізація в Україні у контексті економічного зростання: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 

08.04.01 [Електронний ресурс] / Сергій Володимирович Льовочкін; Київський національний економічний ун-т. 

— К., 2004. — 34 с. — укp. 
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здійснюватись у формі: самофінансування (за рахунок власних фінансових ресурсів), 

кредитування (на позичковій основні) та безповоротного фінансування. 

Фінансове регулювання полягає у регламентації фінансових відносин, тобто 

встановленні та дотриманні норм і правил, що регулюють відносини, пов’язані з 

формування, розподілом і використанням доходів та фондів фінансових ресурсів метою 

задоволення суспільних потреб.  

В цілому ж дія фінансового механізму спрямована на реалізацію економічних 

інтересів учасників фінансових відносин. 

Фінансове забезпечення та фінансове регулювання здійснюється за допомогою 

фінансових інструментів, які в свою чергу мають свої важелі впливу. 

Елементи фінансових інструментів поділяються на: 

• первинного впливу, що діють у процесі вилучення частини доходів (податки, 

внески, відрахування); 

• вторинного впливу, що діють шляхом збільшення доходів (банківські позички, 

бюджетні субсидії). 

В теорії фінансів система фінансових індикаторів включає: 

• фінансові категорії; 

• фінансові показники; 

• фінансові коефіцієнти. 

Застосовування фінансових категорій як фінансових індикаторів не є доцільним, тому 

що вони відображають лише наукову абстракцію реальних економічних відносин, тобто 

чисто теоретичні поняття і не можуть використовуватись як інформаційна база (наприклад, 

такі фінансові категорії як венчурний фонд, податки, страховий ризик).  

Фінансові показники характеризують кількісну сторону фінансових відносин і 

показують обсяги фінансових операцій, що дозволяє оцінити масштаби фінансової діяльності 

(наприклад: ВВП, виручка, чистий прибуток).  

Фінансові коефіцієнти це відносні фінансові показники, які виконують оцінюючу 

функцію, тобто дають можливість оцінювати фінансову діяльності (наприклад: коефіцієнти 

рентабельності, фондовіддачі, відношення ВВП на душу населення). Саме вони можуть 

виступати у ролі фінансових індикаторів, якщо при їх визначенні виконуються вимоги 

повноти, достовірності та своєчасності. 

Отже, по-перше, фінансовий механізм це складна система, яка дозволяє управляти 

фінансовою діяльністю. По-друге, це механізм, який дозволяє розв'язувати практично всі 

проблеми, але слід враховувати, що  роль фінансів у відносинах розподілу вторинна і 

основне регулювання здійснюється у сфері виробництва. Таким чином, фінансовий механізм 

є способом організації фінансів. 

 

2. Види фінансового механізму, їх характеристика 

В теоретичному плані фінансовий механізм не має чіткого поділу та класифікації. З 

практичної точки зору в залежності від сфер та суб’єктів фінансових відносин, їх впливу на 

реалізацію фінансової політики, від особливостей стану економіки й соціальної сфери 

країни, фінансовий механізм поділяють на директивний та регулюючий. 

Директивний фінансовий механізм, як правило, розробляється для тих фінансових 

відносин, в яких безпосередньо приймає участь держава. В його дію включаються податки, 

внески, відрахування, державний кредит, видатки бюджету, бюджетне фінансування, 

фінансове планування, організація бюджетного устрою і бюджетного процесу.  

В цьому випадку державою детально розробляється вся система фінансових відносин, 

які є обов’язковими для всіх його учасників. Існує низка випадків, коли директивний 

фінансовий механізм може розповсюджуватись і на інші види фінансових відносин, в яких 

держава безпосередньої участі не бере. Але такі відносини мають велике значення для 

реалізації фінансової політики, наприклад, ринок корпоративних цінних паперів, або одна із 

сторін цих відносин – агент держави, наприклад, фінанси державних підприємств.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Види фінансового механізму 

Регулюючий фінансовий механізм властивий таким фінансовим відносинам, які 

безпосередньо не торкаються державних інтересів. Даний вид фінансового механізму діє на 

недержавних (приватних) підприємствах. У цьому випадку держава встановлює тільки 

загальний порядок використання фінансових ресурсів, які є власністю підприємства й 

залишаються в його розпорядженні після сплати податків та інших обов’язкових платежів. 

Підприємство самостійно розробляє форми, види грошових фондів, визначає форми 

розрахунків та напрямки використання фінансових ресурсів, складові капіталу та рівень 

фінансового ризику своєї фінансової діяльності. 

Управління фінансовим механізмом здійснюється на рівні його видів: директивного та 

регулюючого. Управління директивним фінансовим механізмом здійснюється за допомогою 

організаційної структури держави, яка включає правову регламентацію, планування та 

органи, які очолюють Міністерство фінансів України та Національний банк України. Саме 

від злагодженості дій цих органів залежить ефективність управління фінансовим 

механізмом. 

Управління регулюючим фінансовим механізмом у встановлених межах здійснюється 

за допомогою фінансового апарату або фінансової служби підприємств (відомств). 

Отже, фінансовий механізм поділяється на два види (директивний та регулюючий) 

відповідно практичному його застосуванню. 

 

3. Сутність фінансової політики, її мета, задачі, елементи 

В силу необхідності узгодження інтересів суб’єктів фінансових відносин для 

забезпечення процвітання суспільства в цілому важливого значення набуває фінансова 

політика. 

В останні роки проблемі визначеності фінансової політики приділяється чимало 

уваги, зокрема з боку держави та підприємств, присвячується значна кількість публікацій. 

Але єдиної думки щодо теоретичного аспекту цього питання сьогодні не існує.  

Необхідно зауважити, що в сучасних умовах поняття фінансової політики 

пов’язується не тільки зі сферою держави, а й з окремими галузями економіки, з 

підприємницькими структурами, з рештою – з населенням, в залежності від рівня задач, які 

вирішує фінансова політика. Виходячи з цього фінансову політику в найбільш 

узагальненому вигляді можна визначити наступним чином (рис. 5). 
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Рис. 5. Найбільш узагальнююче визначення поняття «фінансова політика» 



При чому, фінансову політику доцільно розглядати на наступних рівнях: 

• світовому; 

• макроекономічному; 

• мікроекономічному. 

Кожному рівню фінансової політики відповідає своя мета. Так, на макроекономічному 

рівні мета фінансової політики полягає в оптимальному розподілі і перерозподілі валового 

внутрішнього продукту між галузями народного господарства, соціальними групами 

населення, територіями. На мікроекономічному рівні – в оптимальному розподілі і 

перерозподілі грошових коштів і фінансових ресурсів.  

Для досягнення визначеної мети перед фінансовою політикою на кожному рівні 

поставлено наступні завдання (рис. 6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Завдання фінансової політики на різних її рівнях 

 

В залежності від рівня фінансової політики виділяються елементи глобальної, 

державної та корпоративної фінансових політик відповідно. 

Наприклад складовими фінансової політики держави вважають фіскальну та 

монетарну політику (рис. 7)7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Складові фінансової політики держави (за В.М. Опаріним) 

 

                     
7 Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. / В.М. Опарін — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: 

КНЕУ, 2002. — 240 с. 
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Фіскальна політика характеризує заходи держави щодо формування та 

використання державних фондів фінансових ресурсів. Відповідно до чого її можна поділити 

на податкову (формування державного та місцевого бюджетів, позабюджетних фондів) та 

бюджетну (використання акумульованих фондів для задоволення потреб суб’єктів 

фінансових відносин).  

Монетарна або грошово-кредитна політика – це комплекс заходів у сфері грошового 

обігу та кредиту, направлених на регулювання економічного зростання, стримування 

інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості 

населення та вирівнювання платіжного балансу8. 

Всі елементи фінансової політики держави повинні бути цілеспрямованими, 

скоординованими, взаємопов'язаними і взаємообумовленими. 

Фінансова політика на підприємства (на мікроекономічному рівні) є системою 

заходів (адміністративних рішень) у сфері фінансів з метою цілеспрямованого впливу на 

його економічний і соціальний розвиток9.  

Фінансову політика господарюючого суб’єкта можна поділити на політику пов’язану 

з формуванням та використаннями доходів та фондів фінансових ресурсів - політику 

управління капіталом (власним та позиченим) та політику управління активами.  

Враховуючи значення прийнятих управлінських рішень в довгостроковій та поточній 

перспективі фінансову політику, як на макро- так і на мікроекономічному рівнях, поділяють 

на фінансову стратегію та фінансову тактику. Завдання фінансової стратегії деталізуються 

і знаходять своє відображення у завданнях фінансової тактики. Більш ґрунтовне дослідження 

цих складових фінансової політики розглядається в таких дисциплінах як «Фінансовий 

менеджмент», «Бюджетний менеджмент» та «Податковий менеджмент». 

 

 

4. Види й типи фінансової політики, їх характеристика 

В залежності від задач, що поставлені перед фінансовою політикою, провідні 

економісти поділяють її на три види (рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Види фінансової політики в залежності від поставлених задач 

Політика економічного зростання застосовує систему фінансових заходів, які 

спрямовані на збільшення фактичних обсягів валового національного продукту і підвищення 

рівня зайнятості. Така стимулююча фінансова політика включає зростання державних 

видатків і зменшення податкового тягаря.  

                     
8 Закон України «Про Національний банк України» 
9 Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка) «Методичні рекомендації з аналізу і оцінки 

фінансового стану підприємств» 
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Якщо уряд використовує засоби фінансової політики (державних видатків і податків) 

для стримування обсягу випуску продукції на необхідному рівні і підтримки стабільності 

цін, то вважається, що державою проводиться політика стабілізації.  

Політика обмеження ділової активності, навпаки спрямована на зменшення 

реального обсягу валового національного продукту порівняно з його потенційним рівнем. 

Такий вид фінансової політики застосовується урядом в періоди підйому з метою уникнення 

кризи перевиробництва та інфляції, що виникає разом з надмірним попитом. Політика 

обмеження ділової активності (стримуюча політика) використовує наступні фінансові 

засоби: 

• зменшення державних видатків; 

• збільшення податків. 

Слід підкреслити, що в чистому вигляді ні один вид фінансової політики на практиці 

не існує. Держава використовує фінансові засоби того чи іншого виду фінансової політики, 

поєднуючи їх 

Класифікація типів фінансової політики здійснюється залежно від способів її 

реалізації та рівня державного втручання (рис. 9.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Типи фінансової політики 

Дискреційна фінансова політика – це політика, що проводиться безпосередньо 

урядом країни і здійснюється за допомогою органів системи управління фінансами. Такий 

тип фінансової політики недостатньо враховує можливості фінансового регулювання. 

Основними засобами дискреційної політики є:  

• соціальні програми; 

• державні інвестиції. 

Під недискреційною фінансовою політикою розуміють здатність податкової 

системи до самостійної стабілізації. Тобто, вона повинна мати такі особливості, які дозволять 

їй регулювати фінансово-економічну діяльність в країні без безпосереднього втручання 

будь-яких органів управління. Дані особливості податкової системи називаються 

убудованими стабілізаторами (наприклад, податкові стабілізатори). 

Але, не зважаючи на безумовно корисну здатність убудованих стабілізаторів до 

стабілізації фінансових процесів, вплив уряду на фінансово-економічну ситуацію в країні є 

необхідним. 

За рівнем втручання держави в економіку країни в залежності від особливостей її 

стану та розвитку фінансову політику поділяють на три основних типи: класичний, 

регулюючий та планово-директивний. 
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Класичний тип фінансової політики заснований на працях класиків політекономії 

А. Сміта і Д. Рікардо та їх послідовників. Основний її напрямок – невтручання держави в 

економіку, підтримка вільної конкуренції, використання ринкового механізму як головного 

регулятора господарських процесів. І як наслідок цього – обмеження державних податків і 

видатків, забезпечення умов для формування і виконання збалансованого бюджету. 

В основі регулюючого типу фінансової політики лежить економічна теорія 

англійського економіста Дж. Кейнса та його послідовників. Даний тип фінансової політики 

передбачає необхідність втручання і регулювання державою циклічного розвитку економіки. 

Фінансовий механізм використовується для регулювання економіки соціальних відносин з 

метою забезпечення повної зайнятості населення. 

Основним інструментом впливу на економіку є державні видатки, які забезпечують 

формування додаткового попиту, зростання підприємницької діяльності, збільшення 

національного доходу, ліквідацію безробіття шляхом фінансування створення нових робочих 

місць.  

Планово-директивний тип фінансової політики, як правило, застосовується в 

державах з командно-адміністративною системою управління економікою. Метою цього 

типу фінансової політики, що здійснюється прямим директивним керівництвом у всіх сферах 

економіки і соціального життя, є забезпечення максимальної концентрації фінансових 

ресурсів в руках держави для подальшого їх перерозподілу у відповідності до основних 

напрямків державного плану. 

Необхідно підкреслити, що в сучасних умовах ні в одній країні світу в чистому 

вигляді жоден тип фінансової політики не зустрічається. 

Крім того, слід враховувати, що кожен тип фінансової політики не буває суто 

позитивним або негативним, так як залежить від особливостей етапу розвитку держави, її 

економічного стану та соціальної сфери, залежить від функцій і задач самої держави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тести для самоперевірки: 

1. Фінансовий механізм розглядається як: 
а) функціонування фінансів; 

б) сукупність методів і форм, інструментів, прийомів і важелів впливу на соціально-

економічний розвиток; 
в) обидві відповіді правильні; 

г) правильна відповідь відсутня. 

2. Виділення певної суми фінансових ресурсів на розв’язання окремих завдань фінансової 

політики господарюючого суб'єкта є: 
а) фінансовим забезпеченням; 

б) фінансовим регулюванням; 

в) обидві відповіді правильні; 
г) правильна відповідь відсутня. 

3. Основою якої форми фінансового забезпечення є власний капітал? 

а) самофінансування; 

б) кредитування; 
в) зовнішнє фінансування; 

г) всі відповіді правильні. 

4. Форма фінансового забезпечення, що полягає у тимчасовому і платному використанні позичених ресурсів 
а) кредитування; 

б) лімітування; 

в) санкція; 
г) субсидія. 

5. Вид фінансового механізму, для якого є характерною безпосередня участь держави: 

а) регулюючий; 

б) директивний; 
в) народний; 

г) правильна відповідь відсутня. 

6. Спосіб організації і використання фінансових відносин – це … 
а) фінансовий коефіцієнт; 

б) фінансові ресурси; 

в) фінансова категорія; 
г) фінансова політика. 

7. Фінансова політика держави розглядається на: 

а) світовому рівні; 

б) макроекономічному рівні; 
в) мікроекономічному рівні; 

г) приватному рівні. 

8. Політика, що розрахована на довготермінову перспективу і вирішення глобальних завдань 
соціально-економічного розвитку: 

а) фінансова тактика; 

б) фінансова стратегія; 

в) всі відповіді правильні; 
г) правильна відповідь відсутня. 

9. На підтримання макроекономічної рівноваги на основі сталих обсягів виробництва при 

стабільності цін направлена … 
а) політика стабілізації; 

б) політика економічного зростання; 

в) політика обмеження ділової активності; 
г) правильна відповідь відсутня. 

10. Класичний тип фінансової політики заснований на працях: 

а) Аристотеля та Платона; 

б) А. Сміта та Д. Рікардо; 
в) К. Маркса та Ф. Енгельса; 

г) Дж. Кейнса та його послідовників 

 



МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ФІНАНСІВ 
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1. Поняття фінансової системи, її типи, ознаки та принципи її побудови  

 

Повноваження та відповідальність держави, підприємств та населення (тобто, 

суб’єктів фінансових відносин) щодо використання національного багатства та валового 

внутрішнього продукту (об’єктів фінансових відносин) визначається фінансовою системою. 

Іншими словами, головною функцією фінансової системи є забезпечення оптимального 

задоволення інтересів суб’єктів фінансових відносин. 

Існує низка основних підходів до розуміння сутності фінансової системи (рис. 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Розуміння сутності поняття «фінансова система держави» 

 

Закордонна фінансова думка визначає фінансову систему як систему фінансових 

ринків та інститутів, які допомагають зустрітися заощадникам та позичальникам, і надають 

фінансові послуги10. Відповідно до цього вона включає: 

• ринки облігацій, акцій, іноземної валюти та інших фінансових інструментів; 

• комерційні банки, страхові компанії, інших фінансових посередників та 

систему органів, що регулюють діяльність всіх зазначених установ. 

Вітчизняні науковці та практики визначають фінансову систему, виходячи з її ролі в 

суспільному відтворенні. 

                     
10 Габбард, Р. Глен. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. 

ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ, 2004. — 889 с. 
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Зокрема, С.І. Юрій розглядає фінансову систему як сукупність відокремлених, але 

взаємопов’язаних між собою сфер фінансових відносин, яким притаманні централізовані або 

децентралізовані фонди грошових коштів, відповідний апарат управління та правове 

забезпечення11. 

На думку О.Д. Василика, фінансова система - це сукупність різноманітних видів 

фондів фінансових ресурсів, сконцентрованих у розпорядженні держави, нефінансового 

сектора економіки, окремих фінансових інститутів і населення для виконання покладених на 

них функцій, а також для задоволення економічних та соціальних потреб12. 

Поєднуючи наведені вище підходи фінансову систему можна визначити так (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Узагальнене визначення фінансової системи 

Залежно від трактування понять «чисті фінанси», «квазічисті фінанси», «фіскальні 

фінанси» виділяються два типи фінансових систем: чисту та реальну. 

У чистій фінансовій системі процес формування фондів фінансових ресурсів 

здійснюється на еквівалентній основі згідно з дією закону вартості (наприклад, при купівлі-

продажу певних економічних ресурсів)13.  

Реальна фінансова система – це така фінансова система, в якій чиста фінансова 

система доповнюється квазічистими фінансами (формування фондів здійснюється на 

позичковій основі в результаті випуску і реалізації цінних паперів) та фіскальними 

фінансами (фондами, сформованими тільки на безеквівалентній основі). 

Співвідношення між зазначеними типами фінансової системи  представлено на 

рисунку 3.  

 

 

 

 

 

Рис. 3. Чиста та реальна фінансова системи 

Зазначені типи фінансової системи відіграються ключову роль в теоретичному аналізі 

економічної системи, про те в практичній діяльності та більшості економічної літератури не 

розглядаються.  

З практичної точки зору доцільним є виділення рівнів фінансової системи: 

1) міжнародний рівень, що характеризує фінансові відносини групи країн 

або є світу в цілому; 

2) макроекономічний (національний) рівень, пов'язаний з фінансовими 

відносинами в межах певної держави; 

                     

11 Фінанси: вишкіл студії: Навч. посіб. / За ред. д.е.н., проф. С. І. Юрія — Т.: Карт-бланш, 

2002. — С. 32. 
12 Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС — 2000. — 416 с. 
13 Юхименко П. І., Федосов В. М., Лазебник Л. Л. та ін. Теорія фінансів: Підручник / За ред. 

проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 576 с. 
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3) мікроекономічний рівень, що охоплює рівень суб’єктів 

господарювання та домогосподарств;  

4) рівень забезпечення представлений фінансовим ринком та 

страхуванням. 

Більш детальний аналіз фінансової системи кожного рівня наведений в наступних 

питаннях даної лекції та розділах посібника. 

Теоретично побудову фінансової системи країни можна представити як сукупність 

фінансових ресурсів, згрупованих за різними ознаками14: 

• за територіальною ознакою (на підставі адміністративного поділу країни); 

• за галузевою ознакою (на підставі поділу економіки на сфери і галузі); 

• за ознакою форм власності (державна, комунальна, приватна), тощо. 

Але така побудова не дає можливості ефективного управління фінансовими 

ресурсами, не дозволяє реалізовувати фінансову політику держави і суб’єктів 

підприємницької діяльності, обмежує законодавче поле і не використовує фінансові 

відносини, які реалізуються за напрямками руху грошових потоків. 

В результаті чого найбільш доцільним вважаємо розгляд фінансової системи за 

внутрішньою (структурною) та організаційною будовою. 

 

2. Внутрішня (структурна) будова фінансової системи 

 

Фінансова система (за її внутрішньою будовою) є сукупністю фінансових відносин, 

що формують і використовують доходи і фонди фінансових ресурсів, за рахунок розподілу 

(перерозподілу) ВВП та національного багатства. 

Схематично фінансову системи України, інтегровану у світовий фінансовий простір 

зображено на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Внутрішня будова фінансової системи України 

                     
14 Александрова М.М., Кірейцев Г.Г., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит.: В 2-х частинах. 

Ч. ІІ.: Навчально-методичний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 200 с. 
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Міжнародні фінанси, пов’язані з міжнародним рівнем фінансової системи, 

характеризує акумуляцію і використання фінансових ресурсів на регіональному та світових 

рівнях. Наприклад, головним напрямом діяльності Європейського банку реконструкції та 

розвитку (ЄБРР) є підтримка інвестиційних проектів в Європі, а от діяльність Міжнародного 

банку реконструкції та розвитку має загальносвітовий характер. 

Сфера публічних (державних) фінансів характеризує фінансову діяльність держави 

та органів місцевого самоврядування. 

Головною ланкою публічних державних фінансів безперечно є бюджет держави – 

централізований фонд фінансових ресурсів, сформований для забезпечення виконання 

завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування. Бюджет держави 

включає місцеві бюджети та державний бюджет України. 

Позабюджетні державні фонди є системою державних фондів фінансових ресурсів, 

що є відокремленими від бюджету і мають певне цільове призначення. До ключових 

позабюджетних державних фондів України належать Пенсійний фонд України, Фонд 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та інші. 

Державний (місцевий) кредит є особливим видом кредитних відносин між 

юридичними і фізичними особами, міжнародними організаціями та органами державної 

(місцевої) влади, в яких останні виступають в ролі позичальника, гаранта або кредитора. 

Дана ланка фінансової системи немає ні окремого фонду фінансових ресурсів, ні 

відособленого органу управління. Найбільш поширеною формою державного кредиту є 

відносини в яких держава виступає в якості позичальника. Залучені кошти, здебільшого 

йдуть на покриття дефіциту бюджету. 

Резервні державні фонди характеризує фонди фінансових ресурсів органів державної 

влади, що не включені до попередніх ланок публічних фінансів. Наприклад, для 

фінансування невідкладних витрат у народному господарстві, соціально-культурних та 

інших заходів, не передбачених і які не могли бути передбачені під час затвердження 

Державного бюджету України на відповідний рік Кабінетом Міністрів України створено 

резервний фонд15. Резервний фонд використовується на фінансування: 

1) витрат, пов'язаних з надзвичайними ситуаціями; 

2) робіт по ліквідації наслідків стихійних явищ та аварій; 

3) непередбачених витрат, пов'язаних з введенням законів; 

4) інших заходів. 

До сфери приватних фінансів відносяться фінанси суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, фінансовий ринок та страхування. 

Фінанси суб’єктів господарювання є самостійною ланкою національної фінансово-

кредитної системи з індивідуальним кругообігом коштів, що забезпечує покриття витрат 

виробництва продукції (робіт, послуг) і одержання прибутку16. Фінанси суб’єктів 

господарювання охоплюють фінансові відносини та рух грошових потоків на рівні 

приватних, державних і комунальних підприємств.  

Фінанси домогосподарств відображають відносини, пов’язані з формування, 

розподілом і використанням доходів населення.  

Фінансовий ринок є відокремленою ланкою фінансової системи на рівні забезпечення 

та охоплює сукупність економічних відносин, які пов’язані з купівлею та продажем 

фінансових інструментів17. В залежності від періоду використання цих інструментів 

фінансовий ринок поділяють на: 

                     
15 Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Положення про резервний фонд Кабінету Міністрів 

України» від 22 лютого 1996 року 
16 Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року 
17 Маслова С. О. Фінансовий ринок: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. / С. О. Маслова, О. А. Опалов — 2-ге вид., 

випр. — К.: Каравела, 2003. — С. 336. 



• ринок грошей (до одного року) – короткострокові позики та цінні папери 

(векселі, чеки); 

• ринок капіталу (більше одного року) – довгострокові позики та цінні папери 

(корпоративні облігації, акції). 

Специфічність цієї ланки полягає в тому, що вона приймає участь у русі грошових 

потоків через посередників – фінансово-кредитні установи. 

 

Страхування, що також представлене на рівні забезпечення фінансової системи, 

відображає економічні відносини з приводу організації страхового захисту за рахунок 

створення і використання страхового фонду з метою стабілізації економіки, розподілу 

ризиків, задоволення потреб страхувальників та власників, здійснення підприємницької 

діяльності, інвестування в економіку країни тимчасово вільних коштів 18.  

У фінансових системах розвинених країн фінансовий ринок та страхування є одними з 

ключових складових. В Україні ж дані ланки, хіба що окрім банківського сектору, знаходять 

у нерозвиненому стані, а отже мають значний потенціал для розвитку. Саме даний факт 

поступово підвищує зацікавленість науковців, практиків та пересічних громадян діяльністю 

страхових компаній, інвестиційних фондів тощо.  

 

3. Фінансова система України за організаційною структурою 

 

Фінансова система (за організаційною будовою) представляє собою сукупність 

фінансових органів і інструментів, що входять до системи управління фінансами. Така 

побудова пов’язана з тим, що рух грошових потоків не здійснюється об’єктивно сам по собі, 

а спрямовуються за певними правилами, тобто у відповідності до фінансового механізму, і 

керується управлінськими структурами. 

Організаційна будова фінансової системи кожної країни, має свої особливості, 

визначені історичним розвитком, станом розвитку економіки та нормативно-правовою 

базою. Фінансова система України за організаційною будовою представлена на рис. 5. 

Органи управління фінансами в Україні можуть бути згруповані наступним чином: 

 

І блок. Міністерство фінансів України та його відособлені та відокремлені 

підрозділи. Міністерство фінансів України є головним органом у системі центральних 

органів виконавчої влади із забезпечення реалізації єдиної державної фінансової, бюджетної, 

податкової, митної політики, політики у сфері державного внутрішнього фінансового 

контролю та здійснення контролю за її проведенням Державною податковою адміністрацією, 

Держмитслужбою, Головним контрольно-ревізійним управлінням, Державним 

казначейством 19.  

 

ІІ блок. Контрольно-регулюючі органи. Вищим органом державного фінансового 

контролю в Україні є Рахункова палата - постійно діючий органом контролю, який 

утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Рахункова палата 

здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави20. 

Аудитори (аудиторські фірми) є представниками недержавного фінансового контролю, що 

має важливе значення в ринкових умовах. 

 

ІІІ блок. Органи управління цільовими фондами (Пенсійний фонд України, фонди 

загальнодержавного обов’язкового соціального страхування). Діяльність цільових фондів 

                     
18 Александрова М. М. Страхування: Навч.-метод. посібник. — К.: ЦУЛ, 2002. — 208 с. 
19 Положення про Міністерство фінансів України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 

грудня 2006 р. N 1837  
20 Закон України «Про Рахункову палату» N 315/96-ВР від 11 липня 1996 року  



має важливе соціально-економічне значення для держави. Більш детальний огляд їх 

діяльності наведений у наступних лекціях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Фінансова система України за організаційною будовою 

 

Фінансові інститути (комерційні банки, страхові компанії, інші фінансові 

посередники) безпосередньо задіяні в розподілі та перерозподілі валового внутрішнього 

продукту для забезпечення розвитку економіки в цілому.  

Існує складний взаємозв’язок органів управління, фінансових інститутів з окремими 

сферами і ланками фінансової системи. Основна увага зосереджена на сфері державних 

фінансів і її головній ланці – бюджеті, тому що саме у цій сфері концентруються фінансові 

потоки.  

Розуміння багатогранності будови фінансової системи дозволяє визначити основні 

напрями її розвитку та проблеми, з якими вона може стикнутися. 
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Тести для самоперевірки 

1. Фінансову систему розглядають як: 

а) економічні (фінансові) відносини, що виокремлюють фонди фінансових ресурсів; 

б) сукупність фінансових інститутів та органів управління фінансами; 

в) сукупність виокремлених фондів фінансових ресурсів за певною ознакою; 

г) всі відповіді правильні. 

2. Виділяють такі типи фінансових систем: 

а) реальні та фінансові; 

б) оборотні та необоротні; 

в) активні та пасивні; 

г) реальні та чисті. 

3. Мікроекономічний рівень фінансової системи ... 

а) характеризує фінансові відносини групи країн або є світу в цілому; 

б) пов'язаний з фінансовими відносинами в межах певної держави; 

в) охоплює рівень суб’єктів господарювання та домогосподарств;  

г) всі відповіді правильні. 

4. Фінансовий ринок та страхування охоплюють: 

а) міжнародний рівень фінансової системи; 

б) макроекономічний рівень фінансової системи; 

в) мікроекономічний рівень фінансової системи; 

г) рівень забезпечення фінансової системи. 

5. До сфери публічних фінансів не належить: 

а) бюджет держави; 

б) позабюджетні фонди; 

в) державний (місцевий кредит); 

г) правильна відповідь відсутня. 

6. Головною функцією фінансової системи є: 

а) забезпечення задоволення потреб суб’єктів фінансових відносин; 

б) забезпечення політичної стабільності; 

в) культурне відродження нації; 

г) правильної відповіді немає. 

7. Діяльність державних підприємств відповідає: 

а) макроекономічному рівню; 

б) мікроекономічному рівню; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильна відповідь відсутня. 

8. Фінансова система за внутрішньою будовою складається з: 

а) фінансових інститутів; 

б) фінансових органів; 

в) всі відповіді прави льні; 

г) правильної відповіді немає. 

9. До фінансових інститутів не відносяться: 

а) комерційні банки; 

б) страхові компанії; 

в) фінансові посередники; 

г) правильна відповідь відсутня. 

10. Відносини, пов’язані з формування, розподілом і використанням доходів населення 

відображають ... 

а) резервні державні фонди; 



б) фінанси суб’єктів господарювання; 

в) фінанси домогосподарств; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ФІНАНСІВ 

 

 

 

 

 

 

1. Сутність управління фінансами 

2. Методи управління фінансами, їх характеристика 

3. Поняття фінансового контролю, його форми та види 

4. Методи фінансового контролю 

 

1. Сутність управління фінансами 

 

В умовах відсутності єдиного підходу до розуміння терміну «управління фінансами» 

найбільш узагальненим є визначення, сформоване Кірейцевим Г. Г. (рис. 1.)21.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Найбільш узагальнене визначення терміну «управління фінансами» 

(за Кірейцевим Г.Г.) 

Розуміння сутності управління фінансами неможливо без виокремлення його 

суб’єктів, об’єктів та мети (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
21 Александрова М.М., Кірейцев Г.Г., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит.: В 2-х частинах. 

Ч. ІІ.: Навчально-методичний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 200 с. 

Змістовний модуль 3. 

Тема 4. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ  

ТА ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 

УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСАМИ 

- це процес впливу на фінансові відносини і фінансові ресурси за 

допомогою спеціальних методів, спрямованих на реалізацію 

фінансової політики 

ОБ’ЄКТИ: 

- фінансові відносини у сфері грошового обміну;  

- централізовані  і децентралізовані фонди фінансових ресурсів; 

СУБ’ЄКТИ: 

господарський та фінансовий апарати системи органів управління в державі, галузі, на 

підприємстві 

МЕТА: 

- забезпечення необхідними 

фінансовими ресурсами;  

- підвищення ефективності фінансової 

діяльності. 



 

 

Рис. 2. Суб’єкт, об’єкт та мета управління фінансами 

 

Метою управління фінансами є забезпечення необхідними фінансовими ресурсами та 

підвищення ефективності фінансової діяльності. 

Предметом управління фінансами є регулювання фінансових потоків. При цьому 

об’єктом управління фінансами є фінансові відносини у сфері грошового обігу, 

централізовані та децентралізовані фонди фінансових ресурсів, що створюються і 

використовуються в усіх ланках фінансової системи держави. 

Суб’єктом управління фінансами є господарський та фінансовий апарати системи 

органів управління в державі, галузі, на підприємстві, тобто на всіх рівнях.  

Поняття “управління фінансами” пов’язують з управлінням на рівні держави чи 

галузі. На рівні підприємств різних організаційних форм та різних форм власності в сучасних 

умовах використовують поняття “фінансовий менеджмент”. Фінансовий менеджмент – це 

управління фінансами підприємства, направлене на досягнення його мети за допомогою 

певних методів. Головною метою фінансового менеджменту комерційних організацій є 

максимізація їх вартості (курсу корпоративних прав). 

Сутність управління фінансами проявляється в системі його функцій (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Функції управління фінансами 

 

Отже, управління фінансами відображає вплив на фінансові відносини та фінансові 

ресурси, є необхідним елементом реалізації фінансової політики, поєднує в собі, з однієї 

сторони, процес управління за допомогою методів та, з іншого, сукупність суб’єктів 

управління фінансами, здійснюється за рівнями економіки в державі. 

 

 

2. Методи управління фінансами, їх характеристика 

 

Методи управління фінансами – це сукупність способів та засобів впливу суб'єктів 

та об'єктів управління фінансами для досягнення визначеної мети. 

Вплив на фінансові відносини здійснюється за допомогою спеціальних методів (рис. 

4.) 

аналіз фінансових ресурсів і 

фінансових відносин 

взаємодія всіх органів 

управління всіх рівнів 

створення ефективних 

організаційних структур 

управління 

обґрунтування та  

прийняття оперативних 

фінансових рішень 

контроль за виконанням 

розроблених та прийнятих 

фінансових рішень 

прогнозування, планування, 

регулювання, стимулювання, 

координування, організація 

фінансових процесів 

ФУНКЦІЇ 

УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСИ 



Ключовим методом управління фінансами є фінансове прогнозування, тобто, 

спеціальне науково-фахове дослідження для визначення майбутнього фінансового стану. 

Фінансові прогнози формулюються на основі перенесення (екстраполяції) на майбутнє 

нинішнього фінансового стану, але з врахуванням закономірностей, динаміки, тенденцій 

його розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Методи управління фінансами 

 

Мета фінансового прогнозування – є визначення реально можливого обсягу 

фінансових ресурсів, джерел їх формування, напрямки їх використання на період, що 

прогнозується. Фінансові прогнози дозволяють органам фінансової системи намітити різні 

варіанти розвитку та удосконалення системи фінансів, форми та методи реалізації фінансової 

політики. 

Розрахунок прогнозних показників та визначення рівня фінансового становища в 

майбутньому здійснюється в декілька етапів (рис. 5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Етапи фінансового прогнозування 

 

На першому етапі на підставі аналізу показників попередніх періодів складається 

аналітичний баланс і визначаються вхідні дані для розрахунку необхідних показників, які 

розміщуються за рангом в залежності від ступеня їх вагомості. 

Другий етап полягає у виділенні факторів, які мають першочерговий вплив на 

відібрані показники, визначаються допустимі межі впливу цих факторів. 

Третій етап – вивчаються можливості виходу на розрахункові величини факторів. 
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На цих розрахунках базуються висновки про фінансовий стан (фінансові відносини), 

намічається стратегія дій та складається фінансовий план. 

Фінансове планування – це процес розробки порядку формування і використання 

фінансових ресурсів для досягнення поставленої мети. 

Фінансове планування можна розглядати як на міжнародному рівні (наприклад, 

планування діяльності таких міжнародних фінансових інститутів, як Міжнародний валютний 

фонд, Міжнародна фінансова корпорація), так і на макро- і мікроекономічному рівні – 

наприклад складання державного бюджету та фінансового плану певної компанії відповідно.  

Безумовно не слід забувати про фінансове планування на рівні домогосподарств 

(населення). Однак, воно рідко використовується нашими співвітчизниками в якості методу 

управління фінансами, і набуває значення лише в складних фінансових ситуаціях 

(наприклад, при погашенні валютного кредиту в умовах різкого коливання валютного 

курсу). 

Найважливішою передумовою ефективності функціонування будь-якого 

економічного інструменту, у тому числі й фінансового планування, є розробка науково 

обґрунтованих принципів та їх впровадження і використання у практичній діяльності. До 

основних принципів фінансового планування можна віднести принципи, наведені на рисунку 

6. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Принципи фінансового планування 

 

Принцип повноти означає, що розроблені плани (бюджети) та показники повинні 

охоплювати всі сфери та види діяльності.  

Принцип обґрунтованості полягає в необхідності орієнтації на існуючий фінансово-

економічний стан, на соціально-економічні задачі й потреби ринку.  

Принцип реальності ґрунтується на врахуванні всіх лімітів фінансових ресурсів, на 

основі раціональних норм і нормативів, на використанні прогресивних методів їх розробки.  

Принцип інтегрованості обумовлюється необхідністю тісного взаємозв’язку між 

різними видами планів (бюджетів) з тим, щоб виконання планів нижчого рівня найбільшою 

мірою сприяло виконанню планів вищого рівня. Реалізація цього принципу забезпечується 

тим, що кожний наступний план розробляється виходячи із завдань попереднього плану. 

Принцип гнучкості вимагає, щоб розроблена система планів мала можливість 

корегування при зміні фінансово-економічних умов у суспільстві. Необхідність реалізації 

цього принципу зумовлена постійними активними змінами зовнішнього середовища та 

потребою своєчасної адаптації планів до них.  

Принцип економічності полягає в тому, що витрати на планування (бюджетування) 

повинні раціонально співвідноситися з отриманими результатами. Виконання цього 

принципу важливе, якщо врахувати, що планування – це досить складний процес, який 

потребує додаткових витрат часу, ресурсів тощо. Реалізація даного принципу забезпечується 
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розробкою раціональних форм планів, виключенням дублюючої та не релевантної 

інформації, ефективної організації всього процесу. 

Фінансове регулювання – це діяльність, спрямована на зміну кількісних і якісних 

показників фінансових процесів в економіці через механізм надання або вилучення 

фінансових ресурсів22. 

Суб’єктами фінансового регулювання виступають державні структури, управлінські 

структури господарюючого суб’єкта, а об’єктами – доходи й видатки учасників суспільної 

системи. 

Система фінансового регулювання включає: 

1) підсистему державного регулювання; 

2) підсистему ринкового регулювання. 

Дані підсистеми доповнюють одна одну, формуючи таким чином цілісний метод 

управління фінансами. 

Фінансове стимулювання – це вплив на спонукальні дії суб’єктів фінансових 

відносин за допомогою важелів фінансового механізму та встановлення залежності 

винагороди від результатів діяльності. Наприклад, використання спеціальних податкових 

режим для стимулювання розвитку малого бізнесу або виплата премій працівникам у разі 

успішного виконання поставлених завдань. 

Сутність фінансового контролю як поняття зводиться до процесу вивчення, 

порівняння, виявлення, фіксації проблем змісту і відображення господарських операцій та 

вжиття заходів для їх розв’язання, усунення порушень, попередження в подальшому. 

Необхідно відмітити, що фінансовий контроль необхідно розглядати і як систему, якою є 

контролюючі суб’єкти, підконтрольні об’єкти та контрольні дії. 

Отже, управління фінансами представляє собою складний процес впливу на 

фінансово-господарську діяльність суб’єктів фінансових відносин, здійснюється за 

допомогою відповідних методів та у визначених цілях. 

 

3. Поняття фінансового контролю, його форми та види 

 

Поняття «фінансовий контроль» поєднує в собі категорії фінансів та контролю і 

визначається, з одного боку, як процес співставлення реальних фінансових відносин і 

показників з плановими, нормативними, законодавчими вимогами із застосуванням 

специфічних форм і методів його організації з метою прийняття певного фінансового 

рішення, тобто для управління. З іншого боку, фінансовий контроль здійснюється за 

допомогою системи контролюючих органів, які охоплюють всі сфери фінансових відносин. 

Система фінансового контролю представлена на рис. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Система фінансового контролю 

 

                     
22 Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Курс лекцій. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. 

М.М. Шигун. – Житомир: ПП “Рута”, 2004. – 352 с. 
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Суб’єкт контролю (контролюючий суб’єкт) – юридична чи фізична особа, яка 

спрямовує контрольні дії на власну діяльність або діяльність будь-якої особи, що 

перебувають в оточуючому господарському середовищі. 

Предмет контролю – конкретний вид діяльності (відповідні фінансово-господарські 

операції) об’єкта контролю, на які спрямовуються контрольні дії суб’єкта контролю, при 

цьому використовуються такі вартісні показники, як прибуток, доходи, рентабельність, 

собівартість, витрати тощо. 

Об’єкт контролю (підконтрольний об’єкт) – фізична чи юридична особа, на види 

діяльності якої спрямовуються контрольні дії 

Контрольні дії – операції порівняння, зіставлення показників діяльності об’єкта 

контролю з певними нормами, нормативами, що здійснюються суб’єктами контролю з метою 

виявлення та блокування відхилень від зазначених норм. 

Перед фінансовим контролем стоїть багато задач, основними серед яких є: 

• сприяння збалансованості між потребою у фінансових ресурсах і розмірами 

грошових фондів; 

• забезпечення своєчасності й повноти виконання фінансових зобов’язань перед 

суб’єктами фінансових відносин; 

• виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення фінансових ресурсів. 

Основними функціями фінансового контролю є: 

1) інформаційна (надання інформації про здійснені операції, фінансовий стан); 

2) профілактична (попередження порушень у фінансовій сфері); 

3) мобілізуюча (пошук невикористаних резервів підвищення ефективності 

діяльності). 

За формою проведення фінансовий контроль поділяється на (рис. 8): 

• обов'язковий фінансовий контроль проводиться зовнішніми контролюючими 

органами в залежності від сфери діяльності в межах законодавчої регламентації;  

• ініціативний – проводиться за бажанням суб'єкта фінансових відносин, як 

правило, здійснюється внутрішніми та зовнішніми аудиторськими службами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Форми фінансового контролю 

 

Види фінансового контролю визначають залежно від суб’єктів контролю, строків 

проведення та сфер діяльності (рис. 9.).  

Залежно від суб’єктів ініціювання та здійснення контролю виділяють: 

• державний фінансовий контроль – проводиться органами державної влади; 

головна мета – забезпечить інтереси держави і суспільства по надходженню доходів і при 

використанні державних коштів; поділяється, в свою чергу, на підвиди: загальний та 

спеціалізований (відомчий); 

• муніципальний фінансовий контроль – здійснюється керівниками, ревізійними 

комісіями, бухгалтерами місцевих рад, органами державної контрольно-ревізійної та 

податкової служби, аудиторськими фірмами, аудиторами; поділяється на підвиди: прямий та 

представницький; 

обов’язкова 

Форми фінансового 

контролю 

ініціативна 



• фінансовий контроль власника – здійснюється керівництвом відповідного 

об’єкта, тимчасовими контрольними групами, спостережною радою, ревізійними комісіями, 

внутрішніми аудиторами, аудиторськими фірмами тощо; поділяється на підвиди: 

безпосередній та опосередкований; 

• фінансовий контроль споживача (громадський контроль) – здійснюється 

відповідними комісіями, контролерами, ревізійними групами, споживачами; також 

поділяється на: безпосередній та опосередкований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Види фінансового контролю 

 

За терміном проведення фінансовий контроль поділяється на23: 

• попередній фінансовий контроль – проводиться до здійснення фінансових і 

господарських операцій, має велике значення для попередження порушень та економічних 

прорахунків; передбачає оцінку обґрунтованості фінансових програм, прогнозів, 

обґрунтованості розподілу ВВП, а на мікрорівні – обґрунтованості розподілу виручки й 

прибутку; 

• поточний (оперативний) фінансовий контроль – проводиться в момент 

здійснення фінансових операцій; попереджує можливі зловживання при отриманні і 

використанні коштів, сприяє дотриманню фінансової дисципліни і своєчасності проведення 

фінансових розрахунків; 

• наступний фінансовий контроль – проводиться шляхом аналізу й ревізії 

бухгалтерської і фінансової звітності, призначений для оцінки результатів господарської 

діяльності й оцінки ефективності фінансової стратегії. 

За сферами фінансової діяльності фінансовий контроль поділяється в залежності від 

напрямків фінансової політики: бюджетний; податковий; валютний; кредитний; 

страховий; інвестиційний; тощо. 

Отже, фінансовий контролю є одним із ключових методів управління фінансами.  

4. Методи фінансового контролю 

 

Для реалізації функцій фінансового контролю в Україні сформувався відповідний 

методичний підхід, який виражає загальні підходи до об’єкта контролю. В основі такого 

                     
23 Виговська Н.Г. Господарський контроль в Україні: теорія, методологія, організація: Монографія. - Житомир: 

ЖДТУ, 2008. - 532 с. 
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підходу лежить поєднання загальнонаукових і методичних прийомів пізнання, що дають 

можливість комплексно вивчити законність, достовірність, доцільність та економічну 

ефективність господарських та фінансових операцій і процесів на основі використання 

облікової, звітної, нормативної та іншої економічної інформації в поєднанні з дослідженням 

фактичного стану об’єкта контролю. 

Відповідно методикою фінансового контролю є сукупність методів, які дають змогу 

всебічно, повно та об’єктивно дослідити комплекс фінансово-господарських операцій 

господарюючого суб’єкта, установи, організації, незалежно від форми та часу їх здійснення з 

метою виявлення й усунення, а також попередження недоліків та порушень у використанні 

фінансових ресурсів. 

В загальному вигляді методи проведення фінансового контролю представлені на 

рисунку 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Методи фінансового контролю 

 

Перевірка - це обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської 

діяльності. 

Обстеження – це процес отримання якісних та кількісних показників щодо предмету 

контролю шляхом обмірів, спостережень, опитувань, інспекцій тощо 

Нагляд проводиться контролюючими органами за суб'єктами, що отримали ліцензію 

на певний вид фінансової діяльності (страхової, банківської) і передбачає контроль за 

дотриманням встановлених правил та нормативів, порушення яких викликає анулювання або 

припинення дії ліцензії; 

Економічний аналіз –детально вивчає оперативну або річну фінансову звітність з 

метою загальної оцінки результатів господарської діяльності, фінансового стану, 

обґрунтування можливостей їх ефективного використання; 

Ревізія – найбільш поширений метод проведення фінансового контролю; охоплює 

комплекс взаємозв’язаних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єкту; 

здійснюється за допомогою певних прийомів фактичного й документального контролю; в 

свою чергу поділяється на: повну, часткову, комплексну, тематичну, суцільну, вибіркову, 

комбіновану. 

Зазначені методи фінансового контролю відграють важливе значення в управлінні 

фінансами на всіх рівнях фінансової системи. 
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Тести для самоперевірки: 

1. Забезпечення необхідними фінансовими ресурсами є … 
а) метою управління фінансами; 

б) об’єктом управління фінансами; 

в) суб’єктом управління фінансами; 

г) всі відповіді правильні. 

2. До функцій управління фінансами не належить: 

а) аналіз фінансових ресурсів та фінансових відносин; 

б) обґрунтування та прийняття оперативних фінансових рішень; 

в) контроль за виконанням прийнятих фінансових рішень; 

г) правильна відповідь відсутня. 

3. Спеціальне науково-фахове дослідження для визначення майбутнього фінансового стану 

називається... 

а) фінансове планування; 
б) фінансове прогнозування; 

в) фінансове регулювання; 

г) правильна відповідь відсутня. 

4. Раціональне співвідношення між витрати на фінансове планування та отриманими результатами 

передбачено ... 

а) принципом гнучкості; 

б) принципом реальності; 

в) принципом економічності; 

г) принципом інтегрованості. 

5. Фінансове регулювання - це ... 

а) це процес розробки порядку формування і використання фінансових ресурсів для досягнення 
поставленої мети; 

б) це вплив на спонукальні дії суб’єктів фінансових відносин за допомогою важелів фінансового 

механізму та встановлення залежності винагороди від результатів діяльності; 

в) це діяльність, спрямована на зміну кількісних і якісних показників фінансових процесів; 

г) процесу вивчення, порівняння, виявлення, фіксації проблем змісту і відображення господарських 

операцій та вжиття заходів для їх розв’язання, усунення порушень, попередження в подальшому. 

6. Предметом фінансового контролю є … 

а) конкретний вид діяльності, на які спрямовуються контрольні дії суб’єкта контролю; 

б) фізична чи юридична особа, на види діяльності якої спрямовуються контрольні дії; 

в) операції порівняння, зіставлення показників діяльності об’єкта контролю з певними нормами, 

нормативами; 

г) правильна відповідь відсутня. 
7. У пошуку невикористаних резервів підвищення ефективності діяльності полягає ... 

а) інформаційна функція фінансового контролю; 

б) профілактична функція фінансового контролю; 

в) мобілізуюча функція фінансового контролю; 

г) соціальна функція фінансового контролю. 

8. До здійснення фінансових і господарських операцій проводиться ... 

а) попередній фінансовий контроль; 

б) поточний фінансовий контроль; 

в) наступний фінансовий контроль; 

г) правильні відповідь відсутня. 

9. Процес отримання якісних та кількісних показників щодо предмету контролю шляхом обмірів, 
спостережень, опитувань, інспекцій називається ... 

а) перевіркою; 

б) обстеженням; 

в) наглядом; 

г) економічним аналізом. 

10. Детальне вивчення фінансової звітності з метою загальної оцінки результатів господарської 

діяльності, фінансового стану здійснюється під час ... 

а) перевірки; 

б) обстеження; 

в) нагляду; 

г) економічного аналізу. 



 

 

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ФІНАНСІВ 

 

1. Сутність та функції публічних фінансів 

2. Склад та структура публічних фінансів 

3. Публічні доходи та витрати, їх характеристика 

4. Місцеві фінанси, їх складові. 

 

1. Сутність та функції публічних фінансів 

 

Публічні фінанси є ключовою сфер фінансової системи України, і характеризують 

відносини, пов’язані з формування, розподілом (перерозподілом) і використанням фондів 

фінансових ресурсів державою (загальнодержавні фінанси) та органами місцевого 

самоврядування (місцеві фінанси).  

Досить часто в економічній літературі місцеві фінанси розглядають як складову 

частину загальнодержавних або просто державних фінансів, що є некоректним, оскільки в 

умовах побудови демократичного суспільства органи місцевого самоврядування, обрані 

відповідною територіальною громадою, є відокремленими від органів державної влади. 

В російській економічній літературі дореволюційних часів терміни «публічні 

фінанси» та «державні фінанси» вживались як синоніми, за радянських часів 

загальновживаний закордоном термін «public finance» перекладався як «державні фінанси» 

для відповідності термінології у економічній та юридичній літературі24.Значний вплив 

російської, а згодом радянської економічної думки на погляди вітчизняних вчених пояснює 

таку невідповідність категорій і сьогодні.  

Тому вважаємо, що публічні фінанси є синонімом державних фінансів, які включають 

загальнодержавні та місцеві фінанси. 

Публічні фінанси, у їх широкому розумінні (тобто як загальнодержавні та місцеві 

фінанси) є багатозначним поняттям (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
24 Тропіна В.Б. До питання про публічні фінанси // Фінанс України, 2009. - № 12. - С. 28-34. 

Змістовний модуль 3. 

Тема 5. СФЕРА ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ:  

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ТА МІСЦЕВІ ФІНАНСИ 
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Рис. 1. Багатогранність сутності «публічних фінансів» 

Публічні фінанси постійно розвиваються залежно від змін середовища, 

пристосовуючи свою політику та її інструменти до нових обставин. На думку деяких вчених, 

це відбувається у відповідь на глобалізацію25. Вирішення деяких питання 

загальнопланетного масштабу (як то подолання світової фінансової кризи, глобальне 

потепління, тероризм) потребує значних зусиль, і не може бути вирішене окремими 

державами самостійно. 

Найбільш узагальнене визначення публічних фінансів як сфери фінансової системи 

наступне (рис. 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Визначення терміну «публічні фінанси» 

 

Публічні фінанси функціонують за допомогою фінансового механізму, що 

складається з публічного фінансового забезпечення та регулювання. 

Публічне фінансове забезпечення полягає у виділенні певної суми державних 

(муніципальних) фінансових ресурсів 

Здійснюється за допомогою відповідних фінансових інструментів: 

• державного фінансування – надання коштів з бюджетів всіх рівнів суб’єктам 

економічних відносин на безповоротній основі; 

• державного кредитування – надання коштів на принципах платності, 

строковості, поверненості, забезпеченості; 

• державного інвестування – вкладання коштів для отримання благ або 

збільшення статутних капіталів господарюючих суб’єктів з метою їх розвитку, а не 

споживання на основі тендерних умов; 

• самофінансування – відшкодування витрат державними установами, а також їх 

розвиток за рахунок власних джерел фінансування; 

• бюджетного асигнування – надання коштів з бюджету вищого рівня до 

бюджету нижчого рівня. 

Публічне фінансове регулювання здійснюється в межах пріоритету економічних 

інтересів суспільства при встановленні певних пропорцій розподілу й перерозподілу 

валового внутрішнього продукту. Фінансове регулювання здійснюється за допомогою 

наступних фінансових інструментів: 

• податків; 

• зборів; 

• інших обов’язкових платежів; 

• відсотків за державний кредит; 

• державних трансфертів; 

• пільг; 

• фінансових санкцій тощо. 

Сутність публічних фінансів знаходить своє відображення у функціях, основними з 

яких, на нашу думку, є: 

                     
25 Inge Kaul, Pedro Conceição «New Public Finance, The: Responding to Global Challenges» New 

York, Oxford University Press, 2006 
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1) створення відповідних фондів фінансових ресурсів, що належать державній та 

муніципальній владі; 

2) використання фондів фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні 

державної та муніципальної влади. 

Отже, публічні фінанси є складною економічною категорією, значення якої в 

суспільстві проявляється у її функціях. 

2. Склад та структура публічних фінансів 

 

Великий тлумачний словник сучасної української мови трактує склад (в одному з 

розумінь) як сукупність окремих частин, які утворюють ціле, а структуру як 

взаєморозміщення та устрій таких складових частин26. 

Таким чином, склад публічних фінансів можна представити у вигляді бюджету 

держави, позабюджетних державних фондів, державного (місцевого) кредиту, та резервних 

фондів. А структурно публічні фінанси складаються з загальнодержавних та місцевих 

фінансів. У країн, з федеративним устроєм, структура публічних фінансів, безперечно, буде 

доповнена фінансами членів федерації. 

Склад і структура публічних фінансів України наведені на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Склад та структура публічних фінансів України 

 

Рівні та ланки публічних фінансів України взаємообумовлені та пов’язані. Бюджет 

України складається з державного бюджету України, сформованого для фінансування 

виконання загальнодержавних функцій (оборона, державне управління) та місцевих 

бюджетів, створених відповідно для забезпечення виконання визначених функцій місцевого 

самоврядування, утворюючи таким чином бюджетну систему України.  

Позабюджетні фонди діють лише рівні загальнодержавних фінансів, оскільки 

створення таких фондів органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого 

                     
26 Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад і голов. ред. 

В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. - 1728 с. 
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ПБДФ – позабюджетні державні фонди; 
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самоврядування заборонено чинним законодавством27. Створення цільових фонди дозволено 

лише в якості складових спеціального фонду відповідного місцевого бюджету28. 

Державний та місцевий кредит охоплюють відносини на рівні загальнодержавних та 

місцевих фінансів. Значення цієї ланки публічних фінансів є досить актуальним в питаннях 

реалізації важливих соціально-економічних проектів (наприклад, будівництво автомобільних 

доріг в рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році). 

Резервні державні фонди - це грошові ресурси, що резервуються державою для 

використання у разі настання непередбачуваних подій та для здійснення спеціальних витрат. 

До резервних фондів держави відносять Резервний фонд Кабінету Міністрів України, 

державний матеріальний резерв та ін. 

Розглядаючи публічні фінанси у більш ширшому розумінні, тобто не лише як сферу 

фінансової системи України, до їх складу можна включити фінанси державних і 

комунальних підприємств, які виступають суб’єктами фінансових відносин за правом 

виробників ВВП, а не керуючої структури в суспільстві. 

Державні (комунальні) підприємства виокремлюються з поміж інших і утворюють, 

таким чином, державний (комунальний) сектор суб’єктів господарювання на 

мікроекономічному рівні фінансової системи. Цей сектор включає підприємства, що діють на 

основі державної (комунальної) власності, та частка держави чи муніципалітетів у 

статутному капіталі яких перевищує 50 %, чи дає останнім право вирішального впливу на 

діяльність компанії. До таких підприємств відноситься ПАТ «Державний ощадний банк 

України», «Турбоатом», «Львівський завод «Автонавантажувач». 

Отже, склад і структура публічних фінансів характеризують їх внутрішню структуру.  

 

3. Публічні доходи та витрати, їх характеристика 

 

Поняття «публічні фінанси» тісно зв’язано із категоріями публічні доходи, публічні 

видатки та публічні витрати. 

Публічні доходи – це сума коштів, що мобілізуються державними органами та 

органами місцевого самоврядування у відповідних фондах для забезпечення своєї діяльності. 

Утворюються за допомогою розподілу й перерозподілу ВВП, а також за рахунок 

використання національного багатства. Вони мають відповідну класифікацію. 

За рівнем влади публічні доходи поділяються на: 

• загальнодержавні доходи; 

• доходи органів місцевого самоврядування. 

За методами мобілізації публічні доходи бувають: 

• податкові; 

• неподаткові; 

• доходи від операцій з капіталом; 

• трансферти. 

За формами утворення доходи визначаються як: 

• обов’язкові платежі; 

• добровільні платежі. 

Існує декілька методів мобілізації публічних доходів, а саме: 

• методи, що забезпечують реальний дохід – податки, пряме вилучення, 

надходження від державного майна і угідь; 

• методи що забезпечують номінальний дохід – емісія грошей та цінних паперів. 

Відповідно до «Керівництва зі статистики публічних фінансів 2001 року» 

Міжнародного валютного фонду29 публічні доходи включають: 

                     
27 Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08 липня 2010 року 
28 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21 травня 1997 

року 



1) Податки (Taxes): податки на доходи, прибуток та приріст капіталу; податки на 

фонд заробітної плати та робочу силу; податки на майно; податки на товари та послуги; 

податки на міжнародну торгівлю та операції; інші податки; 

2) Внески та відрахування на соціальні заходи (Social contributions): внески та 

відрахування на соціальне забезпечення; інші внески та відрахування на соціальні заходи; 

3) Гранти (Grants): від урядів іноземних країн; від міжнародних організацій; від 

інших одиних сектору державного управління; 

4) Інші доходи (Other revenue): доходи від власності; продаж товарів та послуг; 

штрафи, пені та неустойки; решта та невизначені доходи.  

Публічні видатки - це витрачання коштів на здійснення програм та заходів 

пов’язаних з реалізацією функцій держави і мають невідплатний характер. Наприклад, 

видатки на утримання органів влади, забезпечення правопорядку та національної оборони. 

Публічні витрати є більш ширшим поняттям і включає публічні видатки та кошти, 

що спрямовані на погашення державного (місцевого) боргу та здійснення державних 

інвестицій (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Складові публічних витрат 

 

Кошти спрямовані на погашення місцевого та державного боргу і здійснення 

державних інвестицій мають компенсаційний характер (відсоток як плата за користування 

позиковим капіталом або дивіденд як плата за участь у власному капіталі).  

Слід зазначити, що поділ публічних витрат є умовним. Адже, видатки на освіту або 

фундаментальні наукові розробки мають частково компенсаційний характер і є своєрідними 

інвестиціями в людський капітал. Таким чином, питання співвідношення публічних витрат і 

видатків залишається дискусійним, а запропоноване нами трактування їх сутності 

єдиноправильним та беззаперечним. 

Аналогічно державним доходам державні видатки класифікуються ієрархічно та за 

певними ознаками.  

За рівнем влади публічні витрати поділяються на: 

• загальнодержавні витрати; 

• витрати органів місцевого самоврядування. 

За роллю у суспільному відтворенні розрізняють: 

                                                                    
29 Government Finance Statistics Manual 2001. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// 

www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/all.pdf 
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• поточні витрати, які є першочерговими; 

• витрати розвитку або капітальні витрати. 

За функціональним призначенням: 

• витрати на національну оборону та безпеку; 

• витрати на державне управління; 

• витрати на соціальних захист; 

• витрати на міжнародну діяльність; 

• витрати на екологію; 

• інші. 

Залежно від отримувачів коштів: 

• зовнішні (наприклад, надання коштів закордонним органам управління, 

міжнародним організаціям); 

• внутрішні (наприклад, дотації вітчизняного виробника) 

Відповідно до концепції, викладеної в «Керівництві зі статистики публічних фінансів 

2001 року» виділяють економічну і функціональну класифікацію публічних витрат. 

Згідно з економічною класифікацією витрати поділяються на: 

1) Оплата праці працівників (Compensation of employees): заробітна плата; внески 

і відрахування на соціальні заходи; 

2) Використання товарів та послуг (Use of goods and services); 

3) Придбання основного капіталу (Consumption of fixed capital); 

4) Відсотки (Interest); 

5) Субсидії (Subsidies): державним корпораціям; приватним компаніям; 

6) Гранти (Grants): урядам іноземних країн; міжнародним організаціям; іншим 

одиницям сектору державного управління; 

7) Соціальні виплати (Social benefits); 

8) Інші витрати (Other expense). 

За функціональною класифікацією витрати включать: 

1) Утримання державних служб загального призначення (General public services); 

2) Оборона (Defense); 

3) Суспільний порядок та безпека (Public order and safety); 

4) Економічні питання (Economic affairs); 

5) Захист навколишнього середовища (Environmental protection); 

6) Житлові та комунальні послуги (Housing and community amenities); 

7) Охорона здоров’я (Health); 

8) Відпочинок, культура та релігія (Recreation, culture, and religion); 

9) Освіта (Education);  

10) Соціальний захист (Social protection). 

Важливою вимогою до функціонування публічних фінансів є збалансування вихідних 

і вхідних потоків, тобто витрат та доходів. Збалансування здійснюється за допомогою 

фінансового механізму та обраної країною фінансової політики у наступних напрямках:  

• збільшення обсягів публічних доходів; 

• зменшення публічних видатків та витрат; 

• економія та цільове використання фінансових ресурсів. 

 

4. Місцеві фінанси, їх складові. 

 

Розбудова соціально-економічного успішного і відкритого суспільства є неможливою 

без розвитку місцевих фінансів. Забезпечення пропорційності розвитку всіх регіонів країни є 

запорукою соціальної стабільності та поступу. Одним із ключових елементів фінансової 

системи розвинених держав є місцеві фінанси (рис. 1.). 
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Рис. 5. Місцеві фінанси 

Нормами міжнародного права визначено право органів місцевого самоврядування на 

власні адекватні фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх 

повноважень30. Принаймні частина цих фінансових ресурсів має формуватись за рахунок 

місцевих податків та зборів. 

Відповідно до національного законодавства до основних повноважень органів 

місцевого самоврядування у фінансовій сфері належить31: 

1) складання проекту місцевого бюджету, його затвердження, забезпечення 

виконання та подання звітів про хід і результати виконання бюджету 

2) залучення коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання об’єктів 

інфраструктури; 

3) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.  

Основними складовими місцевих фінансів як складової сфери публічних фінансів є 

місцеві бюджети та місцевий кредит. 

Окрім цього, розглядаючи місцеві фінанси у широкому розумінні до їх складу варто 

включити фінанси комунальних підприємств, що представлені на мікроекономічному рівні 

фінансової системи (рис. 6.). 

Місцевий бюджет є фінансовою категорією, що відображає відносини пов’язані з 

формуванням, розподілом і використання фонду фінансових ресурсів, призначеного для 

фінансування органами місцевого самоврядування своїх функцій. Відповідно до Бюджетного 

кодексу України до місцевих бюджетів в Україні належать бюджет Автономної Республіки 

Крим, обласні, районні бюджети та бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, 

міст32. 

Місцевий кредит відображає кредитні відносини, в яких органи місцевої влади 

виступають в якості позичальника, гаранта або кредитор. До суб’єктів місцевого кредиту 

також належать юридичні та фізичні особи, держава, закордонні органи управління, іноземні 

комерційні банки, міжнародні організації. 

Найбільш поширеною формою місцевого кредиту є місцеві запозичення - операції з 

отримання кредитів (позик) на умовах повернення, платності та строковості з метою 

фінансування бюджету. Залежно від типу кредитора (власника боргового зобов’язання ) 

розрізняють зовнішні та внутрішні позики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
30 Європейська Хартія місцевого самоврядування 1985 р., ратифікована Верховною Радою 

України 15 липня 1997 року. 
31 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21 травня 1997 

року. 
32 Бюджетний кодекс України N 2456-VI від 8 липня 2010 року 
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Рис. 6. Складові місцевих фінансів 

Право на здійснення зовнішніх запозичень мають лише міські ради міст з чисельністю 

населення понад 500 000 жителів, при цьому запозичення шляхом отримання кредитів 

(позик) від міжнародних фінансових організацій можуть здійснювати всі міські ради. 

Законодавче обмеження державних позик та гарантій встановлено Бюджетним кодексом 

України. 

Оскільки місцеві зовнішні позики пов’язані з рухом грошових потоків на світовому 

рівні, то місцеві фінанси можуть розглядатись і на міжнародному рівні фінансової системи. 

Місцеві гарантії надаються для забезпечення повного або часткового виконання 

боргових зобов'язань суб'єктів господарювання комунального сектору економіки з метою 

розвитку комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій на 

умовах платності, строковості, майнового забезпечення та зустрічних гарантій. 

Розміщуючи тимчасово вільні коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом 

придбання державних цінних паперів, цінних паперів емітованих Автономною Республікою 

Крим, відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця 

поточного бюджетного періоду органи місцевої влади виступають у якості кредитора. Таким 

чином, проявляється сутність найменш розвиненої в порівняні з іншими  форма місцевого 

кредиту – місцеві кредитні інвестиції.  

Фінанси комунальних підприємств характеризують відносини пов’язані з 

формування, розподілом і використанням доходів і фондів фінансових ресурсів для 

забезпечення досягнення визначеного соціально-економічного ефекту. Діяльність 

комунальних підприємств (зокрема, таких КП «Житомиркомуненерго», 

«Житомирбудзамовник», «Управління автомобільних шляхів») має важливе значення для 

розвитку відповідних територій. 

Отже, існування і розвиток місцевих фінансів, що перебувають у тісному зв’язку з 

іншими елементами фінансової системи держави, є одним із ключових питань у соціально-

економічному розвитку суспільства в цілому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Тести для самоперевірки: 

1. Публічні (державні) фінанси – це … 

а) складова частина фінансової системи; 

б) сукупність форм і методів формування фондів, що зосереджені в руках держави; 

в) сукупність економічних відносин; 
г) всі відповіді правильні. 

2. Відшкодування витрат державними підприємствами, а також їх розвиток за рахунок власних джерел 

фінансування має назву: 

а) кредитування; 

б) інвестування; 

в) самофінансування; 

г) глобалізація. 

3. Зменшення суми платежів або відшкодування витрат, а також збереження необхідних розмірів 

видатків називається: 

а) фінансові пільги; 

б) фінансові санкції; 

в) фінансові трансферти; 
г) фінансові ресурси. 

4. Не входить до складу державних фінансів: 

а) бюджет держави; 

б) державний кредит; 

в) позабюджетні фонди; 

г) фінанси домогосподарств. 

5. Система економічних відносин, пов’язаних із формуванням і використанням доходів територіальних 

громад і місцевих органів влади з метою виконання делегованих та закріплених за ними функцій називається: 

а) загальнодержавні фінанси; 

б) місцеві фінанси; 

в) фінансові пільги; 
г) фінансові санкції. 

6. За формами стягування публічні (державні) доходи визначаються як: 

а) централізовані та децентралізовані; 

б) податкові, неподаткові, операції з капіталом, трансферти; 

в) обов’язкові і добровільні платежі; 

г) забезпечені та незабезпечені (бланкові). 

7. Основні міжнародні принципи та ознаки місцевого самоврядування викладені в: 

а) Європейській хартії про місцеве самоврядування; 

б) Маастрихтському договорі; 

в) Лісабонські угоді; 

г) Версальському мирному договорі. 

8. Грошові ресурси, що резервуються державою для використання у разі настання непередбачуваних 
подій та для здійснення спеціальних витрат – це … 

а) державні гарантії; 

б) державні кредити вітчизняним компаніям; 

в) резервні фонди держави; 

г) правильна відповідь відсутня. 

9. Рішення про прийняття бюджету міста Житомира приймається: 

а) Верховною Радою України; 

б) Кабінетом Міністрів України; 

в) Житомирською обласною радою; 

г) Житомирською міською радою. 

10. Місцеві фінанси включають: 
а) місцеві бюджети; 

б) фінанси комунального господарства; 

в) місцеві позики; 

г) всі відповіді правильні. 



 

 

МОДУЛЬ 2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

1. Сутність бюджету та державного бюджету, його моделі 

2. Принципи побудови та функції державного бюджету 

3. Бюджетна класифікація, її призначення 

 

1. Сутність бюджету та державного бюджету, його моделі 

 

Походження слова «бюджет» пов’язують з старофранцузьким «bougette» ( в перекладі 

«малий мішок») або, рідше, голландським «boge» (в перекладі «вигин, склепіння, житло»)33, 

що підкреслює його певний акумулюючий характер. Бюджет, будучи багатоаспектним 

поняттям використовується в різних сферах людської діяльності – міністерство фінансів 

розроблює проект державного б ю д ж е т у, рада директорів певного підприємства 

розглядають звіт про виконання б ю д ж е т у  компаній, враховуючи можливості сімейного б 

ю д ж е т у  батьки приймають рішення про доцільність отримання кредиту для здобуття 

вищої освіти своїми дітьми та ін. 

Сутність бюджету, що більшою мірою враховує основні його аспекти, представлено 

на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Підходи до розуміння сутності бюджету 

 

Бюджет: 

• за матеріальним змістом є фондом грошових коштів, сформованого з певною 

метою; 

• як економічна категорія відображає економічні відносини щодо формування і 

використання сформованого грошового фонду; 

• за юридичною природою є планом формування та використання фінансових 

ресурсів (доходів та витрат) протягом певного періоду. 

                     
33 Етимологічний словник української мови: В 7 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Редкол. О. 

С. Мельничук (головний ред.) та ін. — К.: Наук. думка, 1982. Т. 1: А — Г / Укл.: Р. В. Болдирєв та ін. — 1982. 

— 632 с. 

Змістовний модуль 4. 

Тема 6. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ,  

ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ В СУСПІЛЬСТВІ 
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категорія 



Також деякими вченими розглядається і політичний аспект бюджету як документу 

компромісу представників різних політичних сил34. На нашу думку, ця сторона сутності 

бюджету має розглядатись більше в якості предмету вивчення політичних наук.  

 

В теорії публічних фінансів можна виділити наступні види бюджетів (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Види бюджетів 

 

Центральні бюджети, що включають загальнодержавні та центральні для членів 

федерації бюджети, відображають відносини щодо формування і використання бюджету для 

фінансування заходів загальнодержавного (федерального) або регіонального 

(республіканського) масштабу.  

Місцеві бюджети є фінансовою базою здійснення заходів місцевого значення. До 

бюджетів базового рівня належать бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, 

міст, а до централізованих – обласні та районні бюджети. 

Державний (загальнодержавний) бюджет, поєднуючи в собі категорії «держави» та 

«бюджету», охоплює головним чином макроекономічний рівень економічних та юридичних 

відносин, хоча здійснює значний вплив і на інші рівні. Таким чином, визначення державного 

бюджету як економічної категорії (саме в цьому напрямі відбувається вивчення курсу 

«Фінанси») можна представити наступним чином (рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Державний бюджет як економічна категорія 

 

Джерелом наповнення державного бюджету є ВВП та національне багатство, тобто 

об’єкти фінансових відносин. 

Структура державного бюджету розглядають у горизонтальному і вертикальному 

розрізах35. Горизонтальна структура відображає видатки, кредитування, фінансування та 

                     
34 Павлюк К.В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України. Монографія. – К.: 

НДФІ, 2006. – 584 с. 
35 Управління державним бюджетом України : підручник / колектив авторів [заг. редакція М. Я. Азарова]. — К.: 

Зовнішня торгівля, 2010. — 816 с. 
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доходи бюджету, а вертикальна виділяє загальний та спеціальний фонд. Таким чином 

структура державного бюджету можна зобразити наступним чином (рис. 4). Подібна 

структури застосовується і щодо місцевих бюджетів. 

Складовими частинами спеціального фонду бюджету є : 

• доходи бюджету, які мають цільове спрямування 

• видатки бюджету, що здійснюються за рахунок конкретно визначених 

надходжень спеціального фонду бюджету  

• кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету з визначенням 

цільового спрямування та надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок 

конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджету) 

• фінансування спеціального фонду бюджету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Структура державного бюджету України 

 

Прикладом доходів спеціального фонду бюджету є власні надходження бюджетних 

установ – це кошти, отримані бюджетними установами як плата за надання послуг, 

виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески. 

Складовими частинами загального фонду бюджету є:  

• всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального 

фонду бюджету;  

• всі видатки бюджету, що здійснюються за рахунок надходжень загального 

фонду бюджету;  

• кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету без визначення 

цільового спрямування та надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок 

надходжень загального фонду бюджету);  

• фінансування загального фонду бюджету. 

Більшість вчених вважають, що державний бюджет вперше був сформований у 1781 

р., коли міністр фінансів Жак Неккер представив королю Франції Людовіку ХVІ звіт про 

стан фінансів нації36. Протягом значного історичного періоду існування державного 

бюджету залежно від моделі фінансових відносин в країни виділяють американську, 

західноєвропейську та скандинавську його моделі37 (рис. 5.). 

Незначний перерозподіл ВВП через державний бюджет для фінансування мінімально 

необхідного обсягу державних видатків (національна оборона, державне управління) є 

характерним для американської моделі. Скандинавська модель передбачає підвищення 

рівня бюджетної централізації ВВП, зумовленого збільшенням державних видатків для 

фінансування заходів соціального характеру (вища освіта, соціальний захист, охорона 

                     
36 Кириленко О.П. Фінанси: Навчальний посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Економічна 

думка,1998. – 296 с. 
37 Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. — 

К.: КНЕУ, 2004. — 864 с. 
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здоров’я). Західноєвропейська модель займає проміжне становище серед вище зазначених 

моделей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Моделі державного бюджету 

 

Таким чином, бюджет є багатоукладною категорією, що здійснює значний вплив на 

соціально-економічний розвиток. 

 

2. Принципи побудови та функції державного бюджету 

 

Побудова державного бюджету на основі обраної моделі здійснюється на основі 

певних принципів, ключовими з яких є наступні (рис. 6).  

Принцип повноти полягає у всебічному врахуванні фінансових потреб держави у 

бюджеті. 

Принцип правдивості передбачає реальність та об’єктивність інформації на основі 

якої складається, затверджується і виконується державний бюджет. 

Принцип єдності забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою 

системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, 

єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Основі принципи побудови державного бюджету 

Принцип гласності підкреслює необхідність оприлюднення інформації про хід 

розробки, прийняття, виконання державного бюджету і звітування про це. Інформацію щодо 

державного бюджету України можна знайти на офіційному сайті Верховної Ради України та 

Міністерства фінансів України. 

Сутність державного бюджету проявляється в його функціях (рис. 7).  
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Рис. 7. Основні функції державного бюджету 

 

За допомогою різноманітних інструментів (податки, збори, дотації) держава 

перерозподіляє ВВП та національне багатство, забезпечуючи таким чином, втручання в 

процеси суспільного відтворення з метою реалізації соціальної політики та досягнення 

економічної стабільності. 

 

 

3. Бюджетна класифікація, її призначення 

 

Бюджетна класифікація пов’язана з необхідністю ефективного управління бюджетом, 

а саме для: 

• складання і виконання державного та місцевих бюджетів; 

• звітування про їх виконання; 

• здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів влади; 

• проведення фінансового аналізу; 

• забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних 

показників 

Основі об’єкти бюджетної класифікації, вплив на які має велике значення в соціально-

економічному розвитку держави в цілому представлені на рис. 838. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Об’єкти бюджетної класифікації 

Доходи бюджету включають податкові, неподаткові та інші надходження на 

безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи 

трансферти, плату за адміністративні послуги, власні надходження бюджетних установ).  

Під видатками бюджету розуміють кошти, спрямовані на здійснення програм та 

заходів, передбачених відповідним бюджетом. Виділяють програмну, відомчу, 

функціональну та економічну класифікацію видатків.  

                     
38 Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / кол. авторів [заг. редакція, передмова Ф. О. 

Ярошенка]. - К.: Зовнішня торгівля; УДУФМТ,2010. - 592 с. 
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Кредитування бюджету полягає у наданні коштів з бюджету на умовах повернення, 

платності та строковості, внаслідок чого виникають зобов'язання перед бюджетом. 

Виділяють програмну, відомчу, функціональну класифікацію кредитування бюджету та 

класифікацію за типом позичальника.  

Фінансування бюджету – це надходження та витрати бюджету, пов'язані із зміною 

обсягу боргу, обсягів депозитів і цінних паперів, кошти від приватизації державного майна, 

зміна залишків бюджетних коштів, які використовуються для покриття дефіциту бюджету 

або визначення профіциту бюджету. Фінансування бюджету класифікується за типом 

кредитора та типом боргового зобов'язання. 

Джерелами фінансування бюджету є:  

1) кошти від державних (місцевих) внутрішніх та зовнішніх запозичень;  

2) кошти від приватизації державного майна;  

3) повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок 

продажу/пред'явлення цінних паперів;  

4) вільний залишок бюджетних коштів. 

Не можуть бути джерелом фінансування бюджету емісійні кошти Національного 

банку України. 

Загальна сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та непогашених 

кредитів складає державний борг, що класифікується аналогічно до фінансування бюджету. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України бюджетна класифікація є єдиним 

систематизованим згрупування доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету, 

боргу39.  

Суб’єктами бюджетної класифікації виступають органи державної влади, органи 

влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та інші розпорядники 

бюджетних коштів. 

Таким чином, існування бюджетної класифікації пов’язане з необхідністю 

ефективного управління бюджетом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
39 Бюджетний кодекс України N 2456-VI від 8 липня 2010 року 



Тести для самоперевірки: 

1. Бюджет розглядають як: 
а) економічну категорію; 

б) за матеріальним змістом; 

в) за юридичним характером ; 
г) всі відповіді правильні. 

2. До власних надходжень бюджетних установ не належить: 

а) плата за надання послуг; 

б) гранти та дарунки 
в) благодійні внески 

г) правильна відповідь відсутня. 

3. Державний бюджет взаємодіє з: 
а) фінансами суб’єктів господарювання; 

б) фінансами домогосподарств; 

в) позабюджетними державними фондами; 

г) всі відповіді правильні. 
4. До функцій державного бюджету відносять: 

а) перерозподільну; 

б) стабілізаційну; 
в) втручання держави в процесу суспільного відтворення; 

г) всі відповіді правильні. 

5. Перерозподільна функція державного бюджету полягає у: 
а) перерозподілі ВВП; 

б) фінансовому контролі; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильна відповідь відсутня. 
6. Бюджетний кодекс України прийнятий у: 

а) 1937 році; 

б) 1991 році; 
в) 2000 році; 

г) 2010 році. 

7. Закон, який затверджує повноваження органів державної влади здійснювати виконання 
Державного бюджету України протягом бюджетного періоду – це … 

а) Закон України «Про державний бюджет»; 

б) Закон України «Про фінанси в Україні»; 

в) Закон України «Про бюджетний період»; 
г) всі відповіді правильні. 

8. Мінімально необхідним рівнем бюджетної централізації ВВП характеризується … 

а) американська модель бюджету; 
б) західноєвропейська модель бюджету; 

в) східноєвропейська модель бюджету; 

г) скандинавська модель бюджету. 

9 Єдиним систематизованим згрупування доходів, видатків, кредитування, фінансування 
бюджету, боргу називається: 

а) бюджетна класифікація; 

б) бюджетний період; 
в) бюджетний процес; 

г) всі відповіді правильні. 

10. Не можуть бути джерелом фінансування бюджету:  
а) кошти від державних (місцевих) внутрішніх та зовнішніх запозичень; 

б) кошти від приватизації державного майна; 

в) емісійні кошти Національного банку України; 

г) правильна відповідь відсутня. 
 

 

 



МОДУЛЬ 2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

 

 

4. Поняття доходів державного бюджету, їх класифікація 

5. Поняття видатків державного бюджету, їх класифікація 

6. Показники, що характеризують стан бюджету (бюджетна рівновага, 

бюджетний профіцит, бюджетний дефіцит) 

 

1. Поняття доходів державного бюджету, їх класифікація 

 

Поняття доходів державного бюджету є одним із ключових у розумінні структури 

державного бюджету та його значення в суспільстві. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України доходами бюджету є податкові, 

неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено 

законодавством України (включаючи трансферти, плату за адміністративні послуги, власні 

надходження бюджетних установ)40.  

На нашу думку, трактування державного бюджету як економічної категорії наступне 

(рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Доходи державного бюджету як економічна категорія 

Слід зазначити, що не є доходами державного бюджету надмірно сплачені до 

бюджету суми податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету та 

бюджетного відшкодування.  

Вітчизняними вченими виділено низку вихідних принципів формування доходів 

бюджету: фіскальна та економічна ефективність, соціальна справедливість41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Принципи формування доходів бюджету 

 

                     
40 Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08 липня 2010 року 
41 Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. — 

К.: КНЕУ, 2004. — 864 с. 

Змістовний модуль 4 

Тема 7. ДОХОДИ ТА ВИДАТКИ  

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

ДОХОДИ 

ДЕРЖАВНОГО 

БЮДЖЕТУ 

- це економічна категорія, що характеризує економічні 

відносини пов’язані з формування централізованого 

фонду коштів (державного бюджету) державою, для 

фінансового забезпечення виконання своїх функцій 

фіскальна ефективність економічна ефективність соціальна справедливість 

Принципи формування доходів бюджету 



Принцип фіскальної ефективності передбачає визначення оптимального рівня 

перерозподілу ВВП та національного багатства для забезпечення державу достатнім обсягом 

фінансових ресурсів. 

Принцип економічної ефективності полягає у мінімізації витрат пов’язаних з 

адмініструванням податків та інших обов’язкових платежів.  

Принцип соціальної справедливості забезпечується через участь всіх членів 

суспільства у наповненні бюджету відповідно до розмірів їх доходів та майнового статку. 

Структура доходів державного бюджету представлена на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Структура доходів державного бюджету 

Головною складовою доходів державного бюджету є податкові надходження - 

визначені податковим законодавством загальнодержавні і місцеві податки та збори 

(обов’язкові платежі).  

До податкових надходжень доходів державного бюджету України належать42: 

1) податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 

вартості; 

2) податки на власність; 

3) збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів; 

4) внутрішні податки на товари та послуги; 

5) податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції; 

6) рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси; 

7) інші податки та збори. 

Більше детальний огляд податкової системи буде здійснено в наступних лекціях.  

Неподаткові надходження включають: 

1) доходи від власності та підприємницької діяльності (зокрема, відрахування 

коштів, отриманих від проведення державних грошових лотерей, плата за розміщення 

тимчасово вільних коштів бюджету); 

2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 

діяльності (наприклад, плата за ліцензії, державне мито); 

3) інші неподаткові надходження; 

4) власні надходження бюджетних установ. 

Доходи від операцій з капіталом охоплюють: 

                     
42 Наказ Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію» № 11 від 14 січня 2011 року 
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1) надходження від продажу основного капіталу (наприклад, кошти від реалізації 

скарбів, майна, одержаного державою, надходження коштів від Державного фонду 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння); 

2) надходження від реалізації державних запасів товарів; 

3) кошти від продажу землі і нематеріальних активів; 

4) податки на фінансові операції та операції з капіталом. 

Трансферти – це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або 

міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі. 

 

2. Поняття видатків державного бюджету, їх класифікація 

 

Видатки державного бюджету - це кошти, спрямовані на здійснення програм та 

заходів, передбачених державним бюджетом. До видатків бюджету не належать: 

• погашення боргу; 

• надання кредитів з бюджету; 

• розміщення бюджетних коштів на депозитах; 

• придбання цінних паперів; 

• повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів (обов'язкових 

платежів) та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування. 

Аналогічно до визначення доходів державного бюджету, дефініція видатків 

державного бюджету представлена на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Видатки державного бюджету як економічна категорія 

Слід розмежовувати поняття видатків та витрат державного бюджету, аналогічно до 

понять «публічних витрат» та «публічних видатків». Видатки державного бюджету є 

складовими витрат державного бюджету і мають невідплатний характер (наприклад, видатки 

на державне управління, національну оборону, соціальний захист, культуру і мистецтво, 

тощо). 

Бюджетна класифікація видатків представлена на рис. 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Бюджетна класифікація видатків 

Програмна класифікація видатків державного бюджету використовується у разі 

застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Програмна класифікація 

видатків формується Міністерством фінансів за пропозиціями, поданими головними 
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- це економічна категорія, що характеризує економічні 

відносини пов’язані з використанням централізованого фонду 

коштів (державного бюджету) державою, для реалізації програм 

та заходів, що не мають компенсаційного характеру 
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розпорядниками бюджетних коштів під час складання проекту закону про Державний 

бюджет України у бюджетних запитах. 

Відомча класифікація видатків бюджету побудована за ознакою головного 

розпорядника бюджетних коштів (бюджетних установ в особі їх керівників, які отримують 

повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень). 

Функціональна класифікація видатків здійснюється за функціями, з виконанням 

яких пов'язані видатки: 

1) загальнодержавні функції; 

2) оборона; 

3) громадський порядок, безпека та судова влада; 

4) економічна діяльність; 

5) охорона навколишнього природного середовища; 

6) житлово-комунальне господарство; 

7) охорона здоров'я; 

8) духовний та фізичний розвиток; 

9) освіта; 

10) соціальний захист та соціальне забезпечення  

За економічною класифікацією видатків бюджету видатки бюджету поділяються на 

поточні (видатки на товари і послуги, виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями, субсидії 

і поточні трансферти)та капітальні (придбання основного капіталу, створення державних 

запасів і резервів, придбання землі і нематеріальних активів, капітальні трансферти). 

 

 

3. Показники, що характеризують стан державного бюджету (бюджетна 

рівновага, бюджетний профіцит, бюджетний дефіцит) 

Співвідношення доходів та видатків державного бюджету має важливе значення для 

суспільства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Співвідношення видатків та доходів державного бюджету 

 

У разі перевищення видатків державного бюджету над його доходами (з 

урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів до 

бюджету) спостерігається дефіцит (рис. 6). У протилежному випадку бюджет є профіцитним. 

Затвердження бюджету з дефіцитом дозволяється у разі наявності обґрунтованих джерел 

фінансування бюджету. Профіцит бюджету же затверджується з метою погашення боргу.  

Бюджетна рівновага спостерігається у випадку балансу видатків державного 

бюджету з його доходами (з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та 
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поверненням кредитів до бюджету). Збалансованість бюджету як мета управління бюджетом 

визначена ст. 95 Конституції України. 

Досягнення збалансованості бюджету може бути здійснено за рахунок дестабілізації 

економіки. Залежно від пріоритетності завдань фінансової політики держави: 

збалансованість бюджету або стабілізація економіки виділяють концепцію збалансування 

бюджету на щорічній та на циклічній основах43. 

Концепція збалансування бюджету на щорічній основі головною метою 

функціонування публічних фінансів вважала щорічне збалансування бюджету. Дана 

концепція відповідає класичному типу фінансової політики.  

В умовах циклічного розвитку економіки (спад-депресія-пожвавлення-піднесення) 

концепція збалансування бюджету на щорічній основі в умовах спаду виробництва 

призводить до погіршення ситуації. Адже, скорочення обсягів ВВП, призводить до 

скорочення податкових надходжень, а з метою уникнення дефіциту держава підвищує 

податковий тиск і скорочує державні видатки, що, в свою чергу призводить не до збільшення 

обсягів ВВП (як основного об’єкта фінансових відносин), а навпаки до подальшого його 

скорочення. Збалансування бюджету протягом економічного циклу передбачається 

концепцією збалансування бюджету на циклічній основі. Дана концепція відповідає 

регулюючому типу фінансової політики.  

Дефіцит бюджету, що виник в період спаду та депресії, має бути покритим за рахунок 

профіциту під час пожвавлення та піднесення економіки. Недоліком даної концепції є 

можлива невідповідність термінів економічного циклу – після тривалого спаду і депресії 

відбувається швидке пожвавлення та піднесення. 

Таким чином, одночасне досягнення збалансованості бюджету та стабілізації 

економіки для фіскальної політики неможливе. В сучасних умовах пріоритетним напрямом є 

саме стабілізація економіки держави. 

Отже, головними причинами, що перешкоджають збалансуванню державного 

бюджету, та призводять до виникнення дефіциту, можна назвати: 

• циклічний розвиток економіки; 

• необхідність здійснення значних капіталовкладень для забезпечення 

структурної перебудови економіки; 

• надзвичайні події, фінансування яких не було передбачено відповідним 

бюджетом; 

• неадекватний обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення. 

Більшість вчених класифікують бюджетний дефіцит таким чином (рис. 7). 

За формою прояву виділяють відкритий (офіційно визнаний у законі про бюджет) та 

прихований бюджетний дефіцит.  

За причинами виникнення дефіцит бюджету може бути свідомим (зниження 

доходів бюджету для стимулювання економіки) та вимушеним (недостатність фінансових 

ресурсів для виконання державною своїх функцій).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Класифікація дефіциту бюджету 

                     
43 Савченко А. Г. Макроекономіка: Підручник. — К.: КНЕУ, 2005. — 441 
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За напрямами дефіцитного фінансування розрізняються активний (кошти 

спрямовуються для інвестування в економіку) та пасивний (використання коштів для 

фінансування поточних витрат) дефіцит. 

Відповідно до міжнародних стандартів (Маастрихтського договору) обмежено розмір 

дефіциту бюджету до 3 % від ВВП44. 

Отже, дефіцит державного бюджету є важливим інструментом здійснення фінансової 

політики України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
44 Treaty establishing the European Community [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту: http://eur-

lex.europa.eu/en/treaties/dat/11992E/tif/JOC_1992_224__1_EN_0001.pdf 



Тести для самоперевірки 

1. Доходи бюджету включають: 
а) податкові надходження; 

б) неподаткові надходження; 

в) доходи від операцій з капіталом; 
г) всі відповіді правильні. 

2. Доходи від власності та підприємницької діяльності є складовою … 

а) податкових надходжень; 

б) неподаткових надходжень; 
в) доходів від операцій з капіталом; 

г) правильна відповідь відсутня. 

3. Кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки 
Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній 

та безповоротній основі – це  

а) податкові надходження; 

б) неподаткові надходження; 
в) доходи від операцій з капіталом; 

г) правильна відповідь відсутня. 

4. За ознакою головного розпорядника бюджетних коштів виділяють:  
а) функціональну класифікацію; 

б) економічну класифікацію; 

в) відомчу класифікацію; 
г) програмна класифікація. 

5. Видатки поділяються на поточні та капітальні видатки за …. 

а) функціональною класифікацією; 

б) економічною класифікацією; 
в) відомчою класифікацією; 

г) програмною класифікацією. 

6. Участь всіх членів суспільства у наповненні бюджету відповідно до розмірів їх доходів 
передбачено: 

а) принципом соціальної справедливості; 

б) принципом економічної ефективності; 
в) принципом фіскальної ефективності; 

г) правильна відповідь відсутня. 

7. До видатків бюджету не належать: 

а) погашення боргу; 
б) надання кредитів з бюджету; 

в) повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів; 

г) всі відповіді правильні. 
8. Перевищення доходів бюджету над його видатками (з урахуванням різниці між наданням 

кредитів з бюджету та поверненням кредитів до бюджету)– це …. 

а) бюджетний дефіцит; 

б) бюджетний профіцит; 
в) бюджетне асигнування; 

г) бюджетна резолюція. 

9. Концепція збалансування бюджету на циклічній основі відповідає: 
а) класичному типу фінансової політики; 

б) регулюючому типу фінансової політики; 

в) планово-директивному типу фінансової політики; 
г) всі відповіді правильні. 

10. Активному дефіцит бюджету характерне: 

а) спрямування коштів на здійснення інвестицій в економіку; 

б) спрямування коштів на соціальний захист населення; 
в) спрямування коштів на культурний розвиток населення; 

г) всі відповіді правильні. 

 
 



МОДУЛЬ 2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ 
 

 

 

 

 

 

 

1. Поняття бюджетного бюджетної системи держави та бюджетного устрою 

2. Бюджетний устрій унітарної та федеративної держави 

3. Складові бюджетної системи України 

 

 

1. Поняття бюджетного бюджетної системи держави та бюджетного устрою 

 

Розгляду державного та місцевого бюджетів нами було приділено увагу в попередніх 

лекціях. Ці бюджети взаємодіють між собою утворюючи бюджету систему.  

Бюджетну систему розглядають45: 

• за формою прояву (державний та місцеві бюджети,);  

• за економічним змістом (модель міжбюджетних правовідносин) (рис. 1.). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Підходи до розуміння бюджетної системи 

 

В теоретичному плані бюджетну систему можна визначити так (рис. 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Бюджетна система 

 

Бюджетний устрій – це організація і принципи побудови бюджетної системи, її 

структури, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи46.  

Елементи бюджетного устрою представлені на рисунку 3. 

Правовою основою бюджетного устрою є бюджетне законодавство, основними 

складовими якого є: 

1) Конституція України;  

2) Бюджетний Кодекс України;  

3) закон про Державний бюджет України;  

4) рішення про місцевий бюджет.  

 

                     
45 Управління державним бюджетом України : підручник / колектив авторів [заг. редакція М. Я. Азарова]. — К.: 

Зовнішня торгівля, 2010. — 816 с. 
46 Закон України «Про бюджетну систему України» N 512-XII 5 грудня 1990 року (втратив чинність) 

Змістовний модуль 5 
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Рис. 3. Елементи бюджетного устрою 

 

Розмежування доходів і видатків передбачає визначення доходів та видатків для 

кожного виду бюджетів. 

Організація бюджетної системи визначає співвідношення між бюджетами. 

Міжбюджетні відносини (взаємовідносини між бюджетам) – це відносини між 

державою, членами федерації (для федеративних держав) та територіальними громадами 

щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для 

виконання функцій, передбачених законодавством. 

Основною формою реалізації міжбюджетних відносин є міжбюджетні трансферти, 

що спрямовані та збалансування фінансової спроможності бюджетів. 

Міжбюджетні трансферти поділяються на47: 

1) дотацію вирівнювання (міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної 

спроможності бюджету, який його отримує); 

2) субвенції (міжбюджетні  трансферти для використання на певну мету в 

порядку,  визначеному органом,  який прийняв  рішення про надання субвенції); 

3) кошти, що передаються до державного бюджету та місцевих бюджетів з 

інших місцевих бюджетів; 

4) додаткові дотації. 

Принципи побудови бюджетної системи відображають вихідні положення побудови 

бюджетної системи певної країни. Виділяють принципи структурної будови та взаємозв’язку 

різних видів бюджетів, що є проявом сутності бюджетної системи за формою прояву та 

економічним змістом відповідно (рис. 4). 

Принципи структурної будови включають принципи створення єдиного бюджету і 

регіонального бюджету, що є взаємопов’язаними і взаємовиключними, та принцип 

поєднання централізованих та децентралізованих ланок бюджетної системи.  

Використання принципів взаємозв’язку різних видів бюджетів: єдності та 

автономності бюджетів, що виключають один одного, дає змогу визначити оптимальний 

варіант взаємодії бюджетів. 

 

 

 

 

 

                     
47 Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08 липня 2010 року 
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Рис. 4. Принципи побудови бюджетної системи 

Оскільки побудова бюджетної системи здійснюється з урахування протилежних 

інтересів різних суб’єктів міжбюджетних відносин, в чистому вигляді жоден з принципів не 

використовується. 

 

2. Бюджетний устрій унітарної та федеративної держави 

 

Розвиток суспільства визначив такі основні форми державного устою – унітарну та 

федеративну державу. Відповідно бюджетна система унітарної держави (України, Польща, 

Республіка Білорусь) складається з двох рівнів: державного та місцевого бюджету, а у 

федеративній державні (США, Російська Федерація, Федеративна Республіка Німеччина) 

бюджетна система включає федеральний бюджет, бюджет членів федерації та місцеві 

бюджети, тобто є трирівневою. 

Світовий досвід бюджетного устрою дозволяє виділити однорівневі бюджетні 

системи. Історичними прикладами держав з однорівневою бюджетною системою є 

давньогрецькі міста-поліси. Розмежування державного та місцевого бюджету було 

недоцільним. На сьогодні однорівнева бюджетна система використовується карликовими 

країни. 

Поглиблення глобалізаційних процесів призвело до появи могутніх інтеграційних 

об’єднань на кшталт Європейського Союзу. Європейський союз має низку ознак, що 

частково дає можливість класифікувати його як державу, принаймні з фінансової точки зору.  

По-перше, наявність власних податків необхідних для утримання органів влади – це 

сільськогосподарські податки (agricultural duties), митні збори (customs duties), збір з 

продукції, що містить цукро та глюкозу (sugar and isoglucose levies)48; 

По-друге, наявність власного бюджету Європйського Союзу, що відрізняється від 

бюджетів міжнародних організацій (відсутні фіксовані членські внески), а від державних 

бюджетів (бюджет завжди має бути збалансованим, нежливим є вилучення коштів з 

приватного сектору для вирішення соціальних та економічних проблем).  

                     
48 European Union Public Finance - 4th Edition (2008). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ec.europa.eu/budget/library/publications/financial_pub/EU_pub_fin_en.pdf 
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По-третє, наявність власної вільноконвертованої валюти – євро (euro), та 

центрального банку ЄС – Європейського центрального банку (European Central Bank), що 

проводить монетарну (грошово-кредитну) політики та виконує відповідні функції  незалежно 

від національних центральних банків країн-учасниць ЄС49. 

Таким чином, складається наступна ситуація. Наприклад, Федеративна Республіка 

Німеччина, що має трирівневу бюджетну систему, входить до складу Європейського Союзу. 

Відповідно до цього бюджетна система ЄС є вже чотирирівненою (рис. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Види бюджетного устрою 

 

Про намір використати досвід Європейського Союзу заявляють багато об’єднань із 

різних регіонів. Наприклад 4 країни Персидської затоки (Саудівська Аравія, Бахрейн, Кувейт 

та Катар) прийняли рішення про введення в 2012-2015 році нової валюти – «халіджі» (від. 

арабського «затока»), статус якої підкріплений значними обсягами добутку енергоресурсів та 

відповідними обсягами зовнішньої торгівлі, що дасть їй змогу бути вільноконвертованою 

валютою50. А це є ключовим кроком до формування нового інтеграційного об’єднання.  

Проте, як демонструє приклад Союзної держави Російської Федерації та Білорусі, що 

також має чотирирівневу бюджетну систему, інтеграційні процеси знаходяться в великій 

залежності від політичних чинників. 

Таким чином, окрім традиційних дво- та трирівневих бюджетних систем, нами було 

виділено однорівневі та чотрирівневі бюджетні системи. 

 

3. Складові бюджетної системи України 

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України бюджетна система України є 

сукупністю державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням 

                     
49 The European Central Bank - History, role and functions" by Hanspeter K. Scheller (2nd revised edition: 2006). 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecb.int/pub/pdf/other/ecbhistoryrolefunctions2006en.pdf 
50 Вожжов Анатолий, Мария Коновалова «О формировании новой мировой валютной системы» // Банкаўскi 

веснiк, 2009 - № 25 (426),- с. 47-61. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nbrb.by/bv/narch/462/9.pdf 
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економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована 

нормами права.  

Структуру бюджетної системи України, в основі якої покладено адміністративно-

територіальний поділ зображено на рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Структура бюджетної системи України 

Для аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку держави 

використовується зведений бюджет, що включають показники відповідних бюджетів. 

Наприклад, зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, 

зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей, міст Києва 

та Севастополя, а зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники 

бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів та бюджетів міст 

республіканського Автономної Республіки Крим значення і т. д. 

Зведені бюджети не затверджуються у формі закону, проте мають важливе значення 

для управління бюджетною системою України. 

Бюджетна система ґрунтується на наступних принципах: 

1) принцип єдності бюджетної системи України - єдність бюджетної системи 

України забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним 

регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку 

виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності;  

2) принцип збалансованості - повноваження на здійснення витрат бюджету мають 

відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний бюджетний період;  

3) принцип самостійності - Державний бюджет України та місцеві бюджети є 

самостійними. Держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні 

зобов'язання органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого 

самоврядування. Органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого 
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самоврядування коштами відповідних місцевих бюджетів не несуть відповідальності за 

бюджетні зобов'язання одне одного, а також за бюджетні зобов'язання держави 

4) принцип повноти - до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження 

бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів 

органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування;  

5) принцип обґрунтованості - бюджет формується на реалістичних макропоказниках 

економічного і соціального розвитку України та розрахунках надходжень бюджету і витрат 

бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил;  

6) принцип ефективності та результативності - при складанні та виконанні 

бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих 

на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, 

шляхом забезпечення якісного надання послуг, гарантованих державою, Автономною 

Республікою Крим, місцевим самоврядуванням, при залученні мінімального обсягу 

бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного 

бюджетом обсягу коштів;  

7) принцип субсидіарності - розподіл видів видатків між державним бюджетом та 

місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами ґрунтується на необхідності 

максимально можливого наближення надання гарантованих послуг до їх безпосереднього 

споживача;  

8) принцип цільового використання бюджетних коштів - бюджетні кошти 

використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними 

асигнуваннями;  

9) принцип справедливості і неупередженості - бюджетна система України 

будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між 

громадянами і територіальними громадами;  

10) принцип публічності та прозорості - інформування громадськості з питань 

складання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а 

також контролю за виконанням державного бюджету та місцевих бюджетів. 

Таким чином, бюджетна система є системою різних видів бюджетів в державі та 

зв’язків між ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тести для самоперевірки: 

1. Бюджетна система України складається з: 

а) з державного бюджету та місцевих бюджетів; 

б) з федерального, регіональних та місцевих бюджетів. 

в) з єдиного державного бюджету, що містить відомості про фінансування місцевої влади; 

г) правильна відповідь відсутня. 

2. Принцип збалансованості бюджетної системи передбачає, що … 

а) Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними; 
б) повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на 

відповідний бюджетний період; 

в) бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави 

та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету 

г) бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу 

суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами 

3. Розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими 

бюджетами ґрунтується на необхідності максимально можливого наближення надання гарантованих послуг до 

їх безпосереднього споживача передбачено … 

а) принципом ефективності; 

б) принципом обґрунтованості; 

в) принципом субсидіарності; 
г) принципом повноти. 

4. Відповідність між повноваженнями на здійснення витрат бюджету і обсягу надходжень до бюджету 

на відповідний бюджетний період передбачено … 

а) принципом ефективності; 

б) принципом обґрунтованості; 

в) принципом субсидіарності; 

г) принцип збалансованості. 

5. Сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних 

відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права складають:  

а) бюджетну систему України; 

б) бюджетну систему Автономної Республіки Крим; 
в) бюджетну асоціацію України; 

г) бюджетну асоціацію Автономної Республіки Крим. 

6. В основі бюджетної системи України покладено: 

а) демографічну структуру держави; 

б) територіально-адміністративний поділ; 

в) економічну структуру країни; 

г) правильна відповідь відсутня. 

7. Бюджетний устрій федеративної держави є характерним для: 

а) Сполучених Штатів Америки; 

б) Федеративної Республіки Німеччини; 

в) Російської Федерації; 
г) всі відповіді правильні. 

8. Бюджетний устрій унітарної держави є характерним для: 

а) України; 

б) Російської Федерації; 

в) Федеративної Республіки Німеччини 

г) всі відповіді правильні. 

9. Зведений бюджет України включає показники: 

а) Державного бюджету України; 

б) зведеного бюджету Автономної Республіки Крим; 

в) зведених бюджетів областей, міст Києва та Севастополя; 

г) всі відповіді правильні. 

10. Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим належить до: 
а) федеральних бюджетів; 

б) державних бюджетів; 

в) місцевих бюджетів; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

 



МОДУЛЬ 3. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ, 

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ 

Змістовний модуль 6. Тема 9.  

СУТНІСТЬ І ВИДИ ПОДАТКІВ. 

1. Сутність податків і їх роль у системі доходів державного бюджету. 

2. Функції податків, принципи та елементи оподаткування. 

3. Класифікація податків та їх характеристика. 

 

1. Сутність податків і їх роль у системі доходів державного бюджету. 

 
За економічним змістом податки – це економічні відносин державою і 

платниками податків з метою створення загальнодержавного централізованого 

грошових коштів, необхідного для виконання державою її функцій. 

 
Рис. 1. Класифікація податкових платежів 

Функціонування державного бюджету відбувається за допомогою особливих 

економічних форм доходів і витрат, що відображають послідовні етапи перерозподілу 

вартості суспільного продукту, сконцентрованої в руках держави. Доходи і витрати 

бюджету – це об’єктивно обумовлені категорії, кожна з яких має особливе суспільне 

значення. Доходи являються фінансовою базою діяльності держави, а витрати 

забезпечують задоволення загальнодержавних потреб. 

За рахунок доходів формується фінансова база діяльності держави, тобто 

здійснюється наповнення бюджету, а за рахунок видатків – забезпечуються 

економічні та соціальні потреби всіх членів суспільства, міністерств, відомств, 

галузей, проводиться територіальний розподіл. 

Доходи Державного бюджету – це частина централізованих фінансових ресурсів 

держави, які визначені відповідними нормативними актами і потрібні для виконання 

її функції. Надходження до бюджету можуть формуватися на податковій і 

неподатковій основі, а також рахунок безвідплатних перерахувань в відповідності з 

бюджетним і податковим законодавством. 

Податкові доходи – це обов’язкові безповоротні платежі до бюджету. Всі інші 

надходження являються неподатковими. 

Доходна частина бюджету в основному формується за рахунок податкових 

надходжень – податків, зборів та обов’язкових платежів. Склад доходів державного 

Податкові платежі 

Податок – обов’язковий, 

безумовний платіж до 

відповідного бюджету, 

що справляється з 

платників податку (ст. 6 

ПКУ) 

Збір (плата, внесок) – обов’язковий платіж до відповідного 

бюджету, що справляється з платників з умовою отримання 

ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення 

на їх користь державними органами, органами місцевого 

самоврядування, іншими уповноваженими органами та 

особами юридично значимих дій (ст. 6 ПКУ) 



бюджету визначається Бюджетним кодексом України та законами про Державний 

бюджет на відповідний бюджетний рік. 

 
2. Функції податків, принципи та елементи оподаткування. 

 
Сутність податків як економічної категорії проявляється через реалізацію 

відповідних функцій. 

 
Рис. 2. Функції податків 

Загалом у сучасній фінансовій науці принципи оподаткування доцільно 

розподілити на класичні (визначені класиками економічної науки) та сучасні, які 

доповнюють попередні та виникли з розвитком фінансів в цілому й податків (рис. 3).  

Функції 

податків 
Основні Допоміжні 

Фіскальна функція податків проявляється в 

забезпеченні наповнення бюджетів всіх рівнів 

і відповідно джерел формування доходів 

держави. За допомогою цієї функції 

забезпечується : 

1) баланс між доходами та видатками 

держави; 

2) розподіл сум податкових надходжень 

між сферами бюджетної системи; 

3) стабілізація регіонального рівня 

соціального забезпечення громадян та їх 

соціальних гарантій 

Регулююча функція податків полягає у 

можливості держави через податковий 

механізм забезпечувати процес соціально-

економічних відносин. Вона реалізується 

через застосування податкових пільг та 

податкових ставок, через які держава регулює 

процес накопичення капіталу, рівень 

платоспроможності, темпи розширеного 

відтворення, захист малозабезпечених верств 

населення, перерозподіл доходів. Роль 

регулюючої функції пов’язана з економічними 

та соціальними процесами в суспільстві. 

Економічна 

Розподільча 

Контрольна 

Структуротвірна 

Соціальна 

Розподільчо-

соціальна 

Стимулююча 

(заохочувальна) 

Дестимулююча 

(обмежувальна) 

Накопичувальна 



 

Рис. 3. Класифікація принципів оподаткування 

Однак ПКУ визначає лише принципи податкового законодавства (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Принципи податкового законодавства  
Принцип  Характеристика принципу 

Загальність 

оподаткування 

Кожна особа зобов’язана сплачувати податки та збори, встановлені ПКУ, 

та законами з питань митної справи 

Рівність усіх платників 

перед Законом, 
недопущення проявів 

податкової дискримінації 

Забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно 

від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми 
власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, походження 

капіталу 

Невідворотність  Настання визначеної законом відповідальності у разі порушення 
податкового законодавства 

Презумпція 

правомірності 

У випадку неоднозначного трактування прав та обов’язків платника 

податків або контролюючих органів різними нормативно-правовими 

актами, можливе прийняття рішення як на користь платника, так і на 
користь контролюючого органу 

Фіскальна достатність Встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення 

збалансованості витрат бюджету з його надходженнями 

Соціальна справедливість Встановлення податків і зборів відповідно до платоспроможності 
платників податків 

Економічність 

оподаткування 

Встановлення податків і зборів, обсяг надходження від сплати яких до 

бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування 

Нейтральність 
оподаткування 

Встановлення податків і зборів у спосіб, який не впливає на збільшення 
або зменшення конкурентоздатності платника податків 

Стабільність  Зміни до будь-яких елементів податків і зборів не можуть вноситися 

пізніш, як за 6 місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому 

будуть діяти нові правила та ставки 

Рівномірність та 

зручність сплати 

Встановлення строків сплати податків і зборів, виходячи із необхідності 

забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для 

здійснення бюджетних витрат та зручності їх сплати платниками 

Єдиний підхід Визначення на законодавчому рівні усіх обов’язкових елементів податку 

 

Принципи оподаткування Класичні Сучасні  

Соціальної справедливості 

Точності Строковості 

Зручності  

Рівності  Прогресивності  

Здатності створювати доходи 

Платоспроможності  Обґрунтованості  

Вигоди  

Ефективності  Визначальної бази 

Адміністративної зручності Прозорості  

Універсальності  



 
Рис. 4. Елементи податку та їх сутність 

Платник податку – це фізична особа чи юридична особа (резидент або нерезидент 

України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти 

оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з 

ПКУ або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та 

зборів. 

ЕЛЕМЕНТИ ПОДАТКУ  
 

Об'єкт оподаткування – визначена в податковому законодавстві обставина 

суспільного чи господарського життя, сполучена з впливом на предмет податку, яка 

зумовлює чи передбачає появу у суб'єкта податку суспільного блага і виступає в 

якості юридичної підстави виникнення обов'язку сплати податку. Об'єктом 
оподаткування може бути вартість товарів (робіт, послуг), доход 

чи його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), 

використання природних ресурсів.  

База оподаткування – це конкретна (кількісна, фізична чи інша) 

характеристика певного об'єкта оподаткування.  

Ставка податку - це розмір податкових нарахувань відносно одиниці, взятої за основу 

виміру бази оподаткування, у процентах чи абсолютній сумі. 

Строк сплати податку — це законодавчо визначений проміжок часу, протягом якого 

платник чи інша зобов’язана особа вправі або зобов’язана самостійно сплатити визначену 

суму податку до державного або місцевих бюджетів. Строк сплати податку обчислюється 

роками, кварталами, місяцями, декадами, тижнями, днями або вказівкою на подію, що 

повинна настати або відбутися, і встановлюється для кожного податку окремо.  

Порядок сплати податку – це способи внесення платником податку або податковим 

агентом суми податку до відповідного бюджету. При сплаті податків платник повинен 

знати: - напрямок платежу (до державного або місцевого бюджету); - кошти сплати 

податку (у гривнях); - механізм платежу (у безготівковому або готівковому порядку, 

натуральному); - підставу платежу (сплата податку або збору); - особливості контролю за 

сплатою податку. 

Порядок обчислення податку – це  сукупність дій платника податків (податкового 

агента) або податкового органу з визначення суми податку, що підлягає сплаті до 

бюджетів або цільових фондів. 

Податковий період – це період, за який платник податку зобов'язаний проводити 

розрахунки податку та сплачувати його до бюджету. Це період, протягом якого 

формується податкова база та ведеться облік господарської діяльності. 

Строк і порядок подання звітності про обчислення та сплату податку 

Податкові пільги – це законодавчо закріплений перелік умов, за наявності яких платник 

податку зменшує податкові зобов’язання (податкова соціальна пільга, знижки, 

відрахування та ін.). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83)
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D1%87%D0%B0%D1%81)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0


 
Рис. 5. Методи встановлення податкових ставок 

Залежно від побудови податків розрізняють тверді й відсоткові ставки. Тверді 

ставки встановлюються в грошовому вираженні на одиницю об’єкта. Відсоткові 

виражають у визначених частках об’єкта обкладання. 

 
Рис. 6. Види відсоткових податкових ставок 

 

 
Рис. 7. Класифікація податкових пільг 

Методи встановлення податкових ставок 

Інтуїтивний – ґрунтується на побажаннях і передбаченнях тих, хто розробляє і 

затверджує податкові ставки 

Емпіричний – орієнтується здебільшого на фіскальну функцію податків. Полягає у 

визначенні податкових ставок на основі існуючого досвіду з оподаткування з 

урахуванням забезпеченості видатків держави і вплив кожного податку на фінансові 

ресурси платників. 

Економіко-математичне моделювання – ґрунтується на розробці математичної 

моделі, яка враховує всі інтереси держави і платника та визначальні фактори, що 

діють у процесі справляння податку 

прогресивні, тобто 

коли ріст ставок 

податків випереджає 

ріст доходів громадян 

країни;  
 

регресивні, коли 

податкові ставки 

зростають 

повільніше, ніж дохід 

громадян; 

Податкові пільги 

класифікують за такими ознаками: 
 

залежно від ступеня зниження податкових виплат: 

1) система пільг, що звільняє від оподаткування; 

2) система пільг, що знижує податкові суми; 
 

залежно від ступеня впливу на податковий процес: 
1) вилучення: 

за видами платників – повні та часткові; 

за термінами дії – постійні та тимчасові; 

за видами об’єкта – майнові та прибуткові; 

за видами діяльності; 

2) знижки: 

3) податкові кредити: 

- зниження ставки податків; 

- зниження оподатковуваної суми; 

- перенесення терміну сплати чи сплата податку частинами; 

- повернення раніше сплаченого податку; 

- зарахування раніше сплаченого податку. 

Види 

відсоткових 

податкових 

ставок  

пропорційні, коли податковий тягар 

однаковий для всіх верств населення. 



3. Класифікація податків та їх характеристика. 

 
Традиційно система податків поділяється на дві підсистеми.  

Прямі податки – безпосередньо пов’язані з результатами господарсько-

фінансової діяльності, оборотом капіталу, збільшенням вартості майна, ростом 

рентної складової. 

Непрямі податки – є надбавкою до ціни або визначаються залежно від розміру 

доданої вартості, обороту або продажу товарів, робіт, послуг. 

Для встановлення особливостей окремих видів оподаткування фінансова наука 

використовує різноманітні класифікаційні критерії та ознаки податкових платежів 

 

 
Рис. 8. Класифікація податків 
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Класифікаційна ознака 

За рівнем бюджетної системи 

За економічним змістом 

За формою оподаткування 

За суб’єктами оподаткування 

За базою оподаткування 

За джерелами сплати 

За системою ціноутворення 

Загальнодержавні; Місцеві 

Прямі; непрямі  

Пропорційні; Прогресивні; Змішані 

З юридичних осіб; З фізичних осіб; З 

фізичних осіб -СПД 

Майнові; Ресурсні; На споживання 

З індивідуального доходу; з виручки від 

продажу; з фінансового результату; з 

собівартості 

Відносяться на собівартість; 

Відраховуються з прибутку 

Вид податку 



МОДУЛЬ 3. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ, 

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ 

Змістовний модуль 6.  

Тема 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ. 

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ДЕРЖАВИ 
 

 

1. Теоретичні засади побудови податкової системи 

2. Загальнодержавні та місцеві податки в податковій системі України 

3. Зміст і цілі податкової політики держави 

4. Типи податкової політики 

5. Засоби реалізації податкової політики держави 

 

1. Теоретичні засади побудови податкової системи 

 
Податкова система в кожній країні є основою фінансової системи, яка забезпечує 

фінансову базу держави, та виступає головним знаряддям реалізації державної 

економічної політики.  

Необхідною умовою при формуванні податкової системи є врахування реальної 

соціально-економічної ситуації в країні. Податкова система кожної країни відображає 

її специфічні умови, такі як рівень розвитку економіки, внутрішню та зовнішню 

політику країни, рівень розвитку соціальної сфери, традицій народу, географічне 

положення країни, кліматичні умови та багато інших факторів. Тому, форми 

оподаткування однієї країни відрізняються від іншої. В світі немає країн з 

однаковими податковими системами та не існує ідеальної системи, оскільки 

суспільство постійно еволюціонує. Ось чому податкова система повинна бути 

мобільною та еластичною. 

Визначивши свою економічну політику, держава визначає напрямок розвитку, а 

також стратегію і тактику досягнення поставленої мети. Тому податкова система і 

податкова політика має чітку цілеспрямованість на вирішення конкретних завдань і 

проблем. 

Податкова система має  включати в себе такі податки, які б забезпечували 

стабільну фінансову базу держави, без якої держава не в змозі безперервно 

фінансувати свої видатки. 

 
Рис. 9. Умови реалізації наукового підходу до створення податкової системи 

Науковий підхід до створення 

податкової системи повинен 

передбачати: 

1. системність,  

2. встановлення визначальної 

бази даної системи,  

3. формування правової основи,  

4. формування принципів 

побудови податкової системи.  
 



Системність полягає в тому, що всі податки мають бути взаємопов'язані  між 

собою, доповнювати один одного, не суперечити один одному і системі в цілому.  

Системний підхід означає, що в податковій системі мають реалізовуватись всі 

функції податків – фіскальна  та регулююча.  

 

 

2. Загальнодержавні та місцеві податки в податковій системі України 

 
Податкову систему України складають загальнодержавні та місцеві податки і 

збори.  

 
Рис. 10. Сутність загальнодержавних і місцевих податків 

 

 
Рис. 11. Податкова система України 

 

Загальнодержавні податки і збори встановлюються Верховною Радою 

України і справляються на всій території України, а порядок їх зарахування 

до бюджету певного рівня визначається відповідно до чинного податкового 

законодавства – Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, та 

Закону України «Про Державний бюджет України» на відповідний 

бюджетний рік. 

Місцеві податки та збори встановлюються відповідно до переліку і в 

межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим кодексом України, 

рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є 

обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад. 
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Загальнодержавні податки і збори 

1) податок на прибуток підприємств;  

2) податок на доходи фізичних осіб; 

3) податок на додану вартість;  

4) акцизний податок;  

5) екологічний податок; 

6) рентна плата; 

7) мито;  

8) військовий збір 

Місцеві податки і збори 

1) єдиний податок;  

2) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;  

3) плата за землю (у складі податку на майно) 

4) туристичний збір;  

5) збір за місця для паркування транспортних засобів;  

6) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. 



3. Зміст і цілі податкової політики держави 

 
Податкова політика, як система здійснюваних державою заходів, повинна 

мати на меті забезпечення рівномірного задоволення інтересів як керівних класів 

суспільства, так і пересічних громадян. Тобто, за допомогою податкових 

інструментів, мають забезпечуватися як фіскальні цілі оподаткування, так і 

максимально уможливлюватися процеси стимулювання підприємницької діяльності, 

справедливості оподаткування, соціальної спрямованості. 

Як відомо, за допомогою податкової політики держава може, з одного боку, 

коригувати потоки ринкового переливу капіталу, а з іншого – ініціювати необхідні 

соціально-економічні зрушення шляхом формування фінансового забезпечення тих чи 

інших видатків бюджету. Треба лише так збалансувати інтереси всіх учасників 

перерозподільних відносин, щоб забезпечити максимальні податкові надходження при 

мінімальному негативному впливі фіску на економічну активність платників податків. 

 
Зміст і цілі податкової політики можуть змінюватися залежно від об’єктивних 

та суб’єктивних факторів та обумовлені соціально-політичним ладом суспільства. 

Виділяють фіскальну та економічну цілі податкової політики: 

 

 
Рис. 12. Цілі податкової політики держави 

 

 
4. Типи податкової політики 

 
Залежно від механізмів реалізації податкову політику держави поділяють на 

два типи – дискреційну і не дискреційну, а залежно від величини податкового тиску 

на виробників та споживачів ВВП її поділяють на три типи – стягування 

максимальних податків, помірну і високого рівня податкових стягувань з 

одночасним поверненням сплачених платежів через систему соціальних пільг і 

субсидій : 

Податкова політика держави – це діяльність держави у сфері 

встановлення, правового регламентування та організації справляння 

податків і податкових платежів у централізовані фонди грошових 

ресурсів. 

Цілі податкової політики Фіскальна  Економічна   

мобілізація частини створеного 

ВВП держави до 

централізованого державного 

фонду для фінансування витрат 

держави 

вплив на економіку через податковий механізм з 

метою проведення структурних змін суспільного 

відтворення, перерозподілу ВНД та ВВП, 

регулювання попиту та пропозиції, стимулювання 

підприємницької, інвестиційної та фінансової 

діяльності 



 
Рис. 13. Типи податкової політики держави 

 
5. Засоби реалізації податкової політики держави 

 
Формуючи свою податкову політику, держава, шляхом збільшення або 

скорочення маси податкових надходжень, зміни форм оподаткування та податкових 

ставок, тарифів, звільнення від оподаткування окремих галузей виробництва, 

територій, груп населення, може сприяти зростанню чи спаду господарської 

активності, створенню необхідної кон'юнктури на ринку, умов для розвитку 

пріоритетних галузей економіки, формуванню збалансованої соціальної політики. 

 
Рис. 14. Заходи з реалізації податкової політики держави 

При виборі певної податкової політики визначають відповідні податкові 

системи, кожна з яких має задовольняти інтереси держави та її громадян на 

відповідних етапах становлення та розвитку економіки країни. З метою задоволення 

інтересів держави та підтримання вітчизняного товаровиробника використовують 

певний вид податкових ставок та податкових пільг. 

Для податкової політики України сьогодні характерні такі форми податкових 

Типи 

податкової 

політики 

За механізмами 

реалізації 

За величиною 

податкового тягаря 

Дискреційна  

Уряд свідомо вносить зміни 

у доходи та витрати 

бюджету 

Стримуюча 

Діє у період 

переваги попиту 

над 

пропозицією 

Стимулююча 

Діє у період 

економічног

о спаду 

Недискреційна  

Саморегульована, ґрунтується 

на законах ринку 

Політика стягування максимальних 

податків  

Держава переслідує лише фіскальні 

цілі 

Помірна податкова політика  

Існує поєднання інтересів держави та 

виробників 

Високі ставки податків з виплатами 

соціальних допомог та субсидій 

Податкова політика держави включає такі обов’язкові заходи: 

- розробка стратегії та відповідної теорії розвитку податкової системи з проведенням 

всіх необхідних наукових розрахунків; 

- визначення напрямів, принципів та порядку оподаткування; 

- розробку заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей у економічній, 

політичній та соціальній сферах розвитку держави. 



пільг: 

1) встановлення неоподатковуваного мінімуму ; 

2) вилучення визначених складових об’єкта оподаткування; 

3) зменшення податкових ставок; 

4) звільнення від оподаткування певних категорій населення; 

5) використання податкових кредитів. 

Застосовуючи вказані вище форми у тому чи іншому співвідношенні, держава 

збільшує або зменшує податковий тягар, який лягає на плечі громадян країни. 

Величину податкового тягаря визначають на макро- та мікрорівнях. 

На макрорівні його визначають як відношення величини податкових 

надходжень бюджету держави (ПБ) до величини ВВП ,у відсотках. 

На мікрорівні (у межах підприємства) величину податкового тягаря можна 

визначати двома способами: 

перший спосіб - це відношення податкових виплат підприємства (ПВ) до 

балансового прибутку підприємства (БП), у відсотках; 

другий спосіб – це відношення податкових виплат підприємства до обсягу 

продажу (Пр), у відсотках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 3. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ, 

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ 
 

 

 

 

 

 

 

1. Сутність державного кредиту як економічної категорії, його форми та види 

(зовнішній та внутрішній) 

2. Державні позики, їх характеристика 

3. Державні гарантії, їх призначення 

4. Державний борг, його види та управління ним 

 

1. Сутність державного кредиту як економічної категорії, його форми та 

види 

 

Державний кредит є особливою ланкою фінансової системи України, оскільки не має 

ні відокремленого фонду, ні відособленого фонду управління. 

Серед дослідників питання сутності державного кредиту існує певна єдність 

поглядів (табл. 1.) 

 

Таблиця 1. Основні підходи до розуміння терміну «державний кредит» 
№ 

з/п 

Автори Визначення 

1 Мисляєва І.М. Державний кредит представляє собою сукупність економічних відносин, що 

виникають між державою, з однієї сторони, юридичними та фізичними 

особами з іншої, при яких держава виступає в якості позичальника, 

кредитора і гаранта51. 

2 Романенко О.Р. Державний кредит за своєю економічною сутністю - це сукупність 

економічних відносин між державою в особі органів влади й управління, з 

одного боку, і фізичними та юридичними особами - з іншого, за яких 

держава є позичальником, кредитором і гарантом52. 

3 Вдовенко Л.О., 

Сушко Н.М., Фаюра Н.Д. 

Відносини між державою та іншими економічними суб’єктами з приводу 

акумулювання додаткових грошових коштів на умовах добровільності, 

платності, строковості, в яких держава виступає як позичальник або гарант є 
державним кредитом53. 

4 Романовський М.В., 

Врубльовська О.В. 

Державний кредит в сучасних умовах – це сукупність фінансових відносин, 

в яких в якості однієї зі сторін виступає держава, а з іншої – фізичні та 

юридичні особи 54. 

5 Юхименко П.І., 

Федосов В.М., 

Державний кредит є сукупністю економічних відносин, що виникають, з 

одного боку, між державою, а з іншого — фізичними або юридичними 

                     
51 Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник. Изд. 2-е. перераб. и доп. — М: 

ИНФРА-М, 2007. – 360 с. 
52 Романенко О.Р. Фінанси: підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 312 с. 
53 Вдовенко Л. О., Сушко Н. М., Фаюра Н. Д. Фінанси: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 

152 с. 
54 Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / М.В. Романовский и др.; Под ред. М.В. Романовского, 

О.В. Врублевской. — М.: Юрайт-Издат, 2006. - 543 с. 

Змістовний модуль 7. Тема 11  

ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ ТА ДЕРЖАВНИЙ БОРГ 



Лазебник Л.Л. особами з приводу мобілізації додаткових фінансових ресурсів на кредитній 

основі, тобто на умовах поверненості, строковості та платності55. 

 

Найбільш узагальненим визначенням державного кредиту вважаємо дефініцію 

професора, доктора економічних наук Л.О. Дробозіною56 (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Визначення державного кредиту (за Л.О. Дробозіною) 

Відповідно до подано вище визначення виділяють такі форми державного кредиту 

(рис. 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Форми державного кредиту 

Найчастіше держава висапує в ролі позичальника залучаючи фінансові ресурси за 

допомогою державних позик, у випадку гарантування виконання зобов’язань суб’єктів 

господарювання держава надає державні гарантії, виступаючи гарантом. Також держава 

може виступати в якості кредитора, здійснюючі державні кредитні інвестиції. 

Остання форма використовується рідше ніж державні позики або гарантії. З метою 

досягнення позитивного соціально-економічного ефекту державні кредитні інвестиції не 

мають витісняти приватні, іншими словами кошти мають направлятись у непривабливі для 

приватних інвесторів сфери – інфраструктура, фундаментальні дослідження тощо. 

Головними особливостями кредитних відносин, за яких держава виступає кредитором є: 

• наявність значних фінансових ресурсів, зосереджених в руках держави; 

• можливість надання кредитів на пільгових умовах; 

• особливе нормативно-правове регулювання даних відносин. 

Пріоритетними напрями державних інвестицій вважаємо сільське господарство, 

аерокосмічна галузь, енергозберігаючі технології, наукомісткі високотехнологічні галузі 

економіки.  

Світовий досвід засвідчує важливість діяльності держави в якості кредитора, 

особливо в умовах подолання наслідків економічних криз. 

Залежно від юридичної приналежності інших учасників кредитних відносин 

виділяють два види державного кредиту: внутрішній (між державою, її громадянами та 

вітчизняними підприємствами) та зовнішній (між державою, закордонними органами 

                     
55 Юхименко П. І., Федосов В. М., Лазебник Л. Л. та ін. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. 

Федосова, С. І. Юрія. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 576 с. 
56 Финансы: Учебник для вузов/ Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. — М.: ЮНИТИ, 2001. — 527 с. 
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управління, міжнародними організаціями, зарубіжними компаніями та приватними 

особами). 

 

2. Державні позики, їх характеристика 

Відповідно до Бюджетного кодексу державні запозичення – це операції, пов'язані з 

отриманням державою кредитів (позик) на умовах повернення, платності та строковості з 

метою фінансування державного бюджету. Тобто, держава в таких відносинах виступає в 

якості позичальника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Класифікація державних позик 

Залежно від резидентності кредитора розрізняють зовнішні (іноземні держави, 

банки та міжнародні фінансові організації) та внутрішні (вітчизняні комерційні банки, 

компанії, населення). Залучення коштів від внутрішніх кредиторів відбувається у 

національній валюта, а від зовнішніх кредиторів - у іноземній валюті, що призводить до 

появи валютного ризику, який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних 

валют.  

За наявністю забезпечення виділяють забезпечені (забезпеченням виступає майно 

держави та доходи) та незабезпеченні (надійність позик визначається авторитетом держави 

як позичальника). 

За терміном погашення розрізняють короткострокові (до одного року), 

середньострокові (від одного до п’яти років) та довгострокові (більше п’яти років) позики. 

За правовим оформленням виділяють позики оформлені на основі угод та шляхом 

випуску цінних паперів. Основними видами державних цінних паперів є облігації 

внутрішніх та зовнішніх державних позик, казначейські зобов'язання. 

Важливим інструментом оцінки здатності держави виконати взяті на себе 

зобов’язання є кредитний рейтинг.  
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Кредитний рейтинг - це умовний вираз кредитоспроможності об'єкта 

рейтингування в цілому та/або його окремого боргового зобов'язання за відповідною 

школою57.  

Розрізняють міжнародну та національну шкалу кредитних рейтингів. Міжнародна 

шкала оцінює кредитоспроможність позичальника в порівнянні з іншими учасниками 

світового фінансового ринку, національна – лише в межах країни. 

На ринку міжнародних рейтингових послуг домінують три компанії - «Fitch Ratings» 

(Fitch), «Standard and Poor's» (S&P), «Moody's Investors Service» (Moody's). Міжнародна 

шкала кредитних рейтингів представлена в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Шкала кредитних рейтингів найбільших рейтингових агентств світу 58Чим вищий 

кредитний рейтинг держави, тим надійнішою вона вважається – відповідно плата за 

залучення ресурсів зменшується. За даними агентства «Standard and Poor's» станом на 

08.02.2011 найбільш надійними позичальниками є США, ФРН, Велика Британія (всі країни 

мають рейтинг на рівні ААА)59. 

Рейтинг держави як позичальника є завжди вищим за рейтинг інших вітчизняних 

позичальників (комерційних банків, страхових компаній, промислових підприємств). Це 

явище отримало назву «суверенної стелі» або sovereign ceiling60.  

                     
57 Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30.10.1996 
58 Офіційний сайт рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» (http://www.credit-rating.ua) 
59 Офіційний сайт рейтингового агентства «Standard and Poor's» http://www.standardandpoors.com 
60 Андрианова Людмила Николаевна. Рейтинг ценных бумаг (Основы теории и практика) : Дис. ... канд. экон. 

наук: 08.00.10 : Москва, 2002 188 c. 

S&P Moody’s Fitch Характеристика 

Інвестиційний рівень 

AAA Aaa AAA Найвищий рівень рейтингу. Фінансові зобов’язання будуть 

виконані за будь-яких фінансових та економічних обставин 

емітента 

AA Aa AA Висока ймовірність погашення фінансових зобов’язань. 
Кредитоспроможність несуттєво чутлива до економічних і 

фінансових змін 

A A A Імовірність погашення зобов’язань досить висока. Однак 

зобов’язання з таким рейтингом більшою мірою чутливі до 

економічних і фінансових змін, ніж рейтинги вищих рівнів 

BBB Baa BBB Ймовірність погашення зобов’язань досить висока, однак зміни 

економічних і фінансових умов емітента, швидше за все, 

похитнуть кредитоспроможність емітента 

Спекулятивний рівень 

BB Ba BB Ймовірність дефолту емітента істотно підвищується у разі зміни 

економічної ситуації. Однак у компанії є альтернативні джерела 

фінансування, тому зобов’язання, швидше за все, будуть 

погашені 

B B B Великий ризик дефолту. Фінансові зобов’язання в цей момент 

погашаються, однак запас міцності компанії обмежений 

CCC Caa CCC Можливий дефолт. Можливість погашення зобов’язань істотно 

залежить від сприятливого розвитку та економічних умов 

емітента 

CC Ca CC Можливий дефолт. Поточні зобов’язання, ймовірно, не будуть 

виплачені у повному обсязі 

C C C Висока ймовірність дефолту. Емітент, швидше за все, перебуває 

у стані дефолту. Ймовірність погашення боргів мінімальна 

D - D Дефолт емітента 



Таким чином, фінансова стійкість країни має важливе значення у залученні ресурсів 

для фінансування як державного, так і корпоративного сектору. 

 

3. Державні гарантії, їх призначення 

 

Діяльність держави як гаранта сприяє соціально-економічному розвитку України. 

Державна гарантія - спосіб забезпечення повного або часткового виконання 

державою боргових зобов'язань суб'єкта господарювання - резидента України перед 

кредитором (позикодавцем)61. 

Державні гарантії для забезпечення повного або часткового виконання боргових 

зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України може надавати Кабінет 

Міністрів України виключно у межах, визначених законом про Державний бюджет 

України. За дорученням Кабінету Міністрів України відповідні правочини вчиняє Міністр 

фінансів України. 

Гарантії надаються лише на наступних умовах платності, строковості, майнового 

забезпечення та зустрічних гарантій, отриманих від інших суб'єктів62 (рис. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Умови надання державних гарантій 

 

Принцип платності та строковості полягає у наданні державний гарантій за 

відповідну плату та на визначений строк відповідно. 

Принцип майнового забезпечення передбачає наявність у позичальника, гарантом 

якого виступає держава, застави.  

Предметом застави не можуть бути63:  

• культурні цінності, що є об'єктами права державної чи комунальної власності 

і занесені або підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного 

надбання;  

• пам'ятки культурної спадщини, занесені до Переліку пам'яток культурної 

спадщини, що не підлягають приватизації. 

• об'єкти державної власності, приватизація яких заборонена законодавчими 

актами, а також майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, 

що знаходяться у процесі корпоратизації. 

Принцип зустрічних гарантій полягає у наданні гарантій іншими суб’єктами 

господарювання, зокрема комерційними банками, які протягом трьох останніх років 

додержуються встановлених Національним банком України обов'язкових економічних 

нормативів. 

                     
61 Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку відображення операцій, пов'язаних з 

державним та гарантованим державою боргом, при плануванні та виконанні державного бюджету» № 42 від 

28 січня 2004 року 
62 Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08 липня 2010 року 
63 Закон України «Про заставу» № 2654-XII від 02.10.1992  
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Гарантії не надаються для забезпечення боргових зобов'язань суб'єктів 

господарювання, якщо джерелом їх повернення передбачаються кошти державного 

(місцевого) бюджету. 

Світовий досвід передбачає два способи надання державних гарантій64 (рис. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Способи надання державних гарантій 

Перший спосіб передбачає створення гарантійного фонду за участю держави та 

комерційних банків. Серед країн Східної Європи даний спосіб використовується у Польщі, 

Угорщині, Литві65. 

В України поки що використовується другий спосіб, що призводить до 

неефективного використання потенціалу державних гарантій. 

Таким чином, раціональне використання державних гарантій відіграє важливу роль у 

стимулюванні економічного розвитку держави. 

 

4. Державний борг, його види та управління ним 

 

Здійснення державних запозичень та надання державних гарантій призводить до 

появи державного та гарантованого державного боргу відповідно. 

Державний борг - загальна сума боргових зобов'язань держави з повернення 

отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок 

державного запозичення. 

Гарантований державою борг - загальна сума боргових зобов'язань суб'єктів 

господарювання - резидентів України щодо отриманих та непогашених на звітну дату 

кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями. 

Виділяють зовнішній та внутрішній борг66.  

Внутрішній борг включає: 

• заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів різних рівнів та 

державних фондів; 

• заборгованість перед банківськими установами; 

• заборгованість перед іншими органами управління; 

• внутрішня заборгованість, не віднесена до інших категорій; 

• коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та 

різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей. 

Зовнішній борг включає: 

• заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних організацій 

економічного розвитку; 

• заборгованість за позиками, одержаними від органів управління іноземних 

держав; 

                     
64 Управління державним бюджетом України : підручник / колектив авторів [заг. редакція М. Я. Азарова]. — 

К.: Зовнішня торгівля, 2010. — 816 с. 
65 Международный опыт создания и деятельности гарантийных фондов / Авт.-сост. Л.А. Истомина, М.Н. 

Калмыкова, С.В. Овсейко. - Мн.: Тесей, 2003 – 52 с. [Електронний ресурс]. –Режим 

доступу:http://un.by/pdf/book2.pdf  
66 Наказ Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію» № 11 від 14 січня 2011 року 

Способи надання 

державних гарантій 

створення 

гарантійних фондів 

забезпечення 

державних гарантій коштами бюджету 



• заборгованість за позиками, одержаними від іноземних комерційних банків; 

• заборгованість за позиками, одержаними від постачальників; 

• зовнішня заборгованість, не віднесена до інших категорій; 

• коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та 

різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей. 

Також розрізняють підтверджені та непідтверджені державні борги67. Якщо під 

першим розуміють документально підтверджений офіційний борг, то під останнім 

розуміють фінансові зобов’язання держави перед майбутніми поколіннями, зокрема в 

частині соціальних виплат. 

Виділяють капітальний (загальна сума заборгованості та відсотків) та поточний 

борг (сума заборгованості та відсотків, що підлягають сплаті в поточному році)68. 

Методи управління державним боргом представлені на рисунку 669. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Методи управління державним боргом 

Конверсія передбачає зміну доходності позик (найчастіше в бік зменшення 

відсотку). 

Консолідація полягає у зміні строків позики – як в бік зменшення строку (вигідно 

для кредитора), так і в бік збільшення строку (вигідно для позичальника). Під час 

відстрочки погашення відбувається перенесення строків виплати боргу та припинення 

сплати відсотків. 

Об’єднання кількох позик в одну називається уніфікацією. 

З метою скорочення державного боргу може здійснюватись обмін за регресивним 

співвідношення. Таким чином, відбувається часткові відмова держави від своїх 

зобов’язань. 

Поєднання в комплексі вище згаданих методів називається реструктуризацією. 

У разі відмови держави від виконання своїх зобов’язань відбувається анулювання 

державного боргу, що призводить до втрати довіри з боку кредиторів. 

                     
67 Бланкарт Шарль Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Пер. з нім. 

С.І. Терещенко та О.О. Терещенка; Передмова та наук. редагування В.М. Федосова. – К.: Либідь, 2000. -654 с. 
68 Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2002. — 

240 с. 
69 Юхименко П. І., Федосов В. М., Лазебник Л. Л. та ін. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. 

Федосова, С. І. Юрія. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 576 с. 
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Відповідно до Бюджетного кодексу України загальний обсяг державного боргу та 

гарантованого державою боргу не може перевищувати 60 відсотків річного номінального 

обсягу валового внутрішнього продукту України. Дане положення відповідає умовам 

Маастрихтського договору (Договору про утворення Європейського Союзу).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тести для самоперевірки: 
1. Державний кредит – це: 

а) економічні відносини, в яких держава виступає як кредитор; 

б) економічні відносини, в яких держава виступає як гарант; 

в) економічні відносини, в яких держава виступає як позичальник; 

г) всі відповіді правильні. 

2. Боргове зобов’язання держави, за яким у встановлені строки повертається борг і виплачується 

дохід у формі процента чи виграшу – це … 

а) акція; 

б) облігація; 
в) інвентаризація; 

г) фальсифікація; 

3. За резидентністю кредитора розрізняють: 

а) короткострокові, середньострокові, довгострокові позики; 

б) зовнішні та внутрішні позики; 

в) державні й місцеві позики; 

г) правильна відповідь відсутня. 

4. Головною особливістю кредитних відносин, за яких держава виступає кредитором є: 

а) наявність значних фінансових ресурсів, зосереджених в руках держави ; 

б) можливість надання кредитів на пільгових умовах; 

в) особливе нормативно-правове регулювання даних відносин; 
г) всі відповіді правильні. 

5. Умовний вираз кредитоспроможності держави як позичальника за відповідною школою 

називається … 

а) державна гарантія; 

б) державне запозичення; 

в) кредитний рейтинг; 

г) реструктуризація. 

6. Державні гарантії надаються лише на наступних умовах: 

а) платності, строковості, майнового забезпечення та зустрічних гарантій, отриманих від інших 

суб'єктів; 

б) плановості, безстроковості, майнового забезпечення та зустрічних гарантій, отриманих від інших 

суб'єктів; 
в) плановості, чіткості, немайнового забезпечення та зустрічних гарантій, отриманих від інших 

суб'єктів; 

г) платності, безстроковості, немайнового забезпечення та зустрічних гарантій, отриманих від інших 

суб'єктів. 

7. За терміном погашення розрізняють: 

а) короткострокові, середньострокові, довгострокові позики; 

б) зовнішні та внутрішні позики; 

в) державні й місцеві позики; 

г) забезпечені та незабезпечені позики. 

8. Відокремленим органом управління державний кредитом України є: 

а) Державне казначейство; 
б) Національний банк України; 

в) Державна боргова служба Україна при Міністерстві фінансів України; 

г) правильна відповідь відсутня. 

9. Зміна доходності державних позик називається: 

а) анулюванням державного боргу; 

б) реструктуризацією державного боргу; 

в) конверсією державного боргу; 

г) уніфікацією державного боргу. 

10. Загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу не може перевищувати … 

а) 40 відсотків річного номінального обсягу ВВП України; 

б) 50 відсотків річного номінального обсягу ВВП України; 

в) 60 відсотків річного номінального обсягу ВВП України; 
г) 100 відсотків річного номінального обсягу ВВП України. 

 

 

 



МОДУЛЬ 3. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ, 

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ 
 

 

 

 

 

 

 

1. Поняття соціального захисту, його система в Україні. 

2. Поняття державних цільових фондів, їх призначення, шляхи утворення, 

класифікація. 

3. Характеристика фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування 

 

 

1. Поняття соціального захисту, його система в Україні. 

 

У соціальноорієнтованій ринковій економіці створення ефективної системи 

соціального захисту громадян є головним завданням уряду.  

Відповідно до ст. 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний 

захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у 

старості та в інших випадках, передбачених законом. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Визначення соціального захисту70 

Троїста система соціального захисту представлена на рисунку 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Система соціального захисту 

Державні соціальні гарантії - встановлені законами мінімальні розміри оплати 

праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших 

видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, 

                     
70 Наказ державного комітету статистики України № 510 «Про затвердження Методологічних положень 

стандартного модульного опитування населення щодо ефективності програм соціальної допомоги» від 30 

грудня 2009 року 
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які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму71. До числа основних 

державних соціальних гарантій включаються:  

• мінімальний розмір заробітної плати;  

• мінімальний розмір пенсії за віком;  

• неоподатковуваний мінімум доходів громадян;  

• розміри державної соціальної допомоги та інших соціальних виплат. 

Основні державні соціальні гарантії, які є основним джерелом існування, не можуть 

бути нижчими від прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

Надання державних соціальних гарантій здійснюється за рахунок бюджетів усіх 

рівнів, коштів підприємств, установ і організацій та соціальних фондів на засадах 

адресності та цільового використання. 

Соціальне забезпечення є засобом перерозподілу ВВП та національного багатства, 

направленого на подолання соціальної нерівності. Під соціальним забезпеченням 

розуміють поєднання матеріального забезпечення та соціального обслуговування громадян, 

які перебувають у складних життєвих обставинах72. 

Соціальне страхування є джерелом матеріального забезпечення громадян у разі 

безробіття, захворювання, нещасного випадку, а також у старості. Соціальне страхування 

визначають як систему економічних відносин, за допомогою якої формуються і 

використовуються кошти фондів для матеріального забезпечення непрацездатних73. 

Залежно від суб’єктів, що організовують формування і використання таких фондів 

розрізняють приватне (комерційне) та державне страхування, залежно ж від юридичної 

необхідності – обов’язкове та добровільне. 

Найбільш поширеним в Україні є загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування (ЗДСС). Основними видами ЗДСС є: 

• страхування на випадок безробіття; 

• страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими похованням 

• медичне страхування; 

• страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності; 

• пенсійне страхування. 

Суб'єктами ЗДСС є застраховані громадяни, страхувальники і страховики. 

Об'єктом ЗДСС є страховий випадок, із настанням якого у застрахованої особи 

(члена її сім'ї, іншої особи) виникає право на отримання матеріального забезпечення та 

соціальних послуг. 

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування громадян України 

здійснюється за принципами74:  

1) законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового 

державного соціального страхування;  

2) обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору, 

та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно (, громадян - суб'єктів підприємницької 

діяльності;  

3) надання права отримання виплат за загальнообов'язковим державним 

соціальним страхуванням особам, зайнятим підприємницькою, творчою діяльністю тощо;  

                     
71 Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» № 2017-III від вiд 05 

жовтня 2000 року  
72 Герасимів Тарас Зеновійович Право соціального забезпечення України. (Загальна частина). - Дрогобич: 

Видавнича фірма «Відродження», 2004. - 240 с. 
73 Внукова Н.М., Кузьминчук Н.В. Соціальне страхування: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 352 с. 
74 Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування № 16/98-ВР від 14 

січня 1998 року 



4) обов'язковості фінансування страховими фондами витрат, пов'язаних із 

наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг, у обсягах, передбачених 

законами з окремих видів загальнообов'язкового соціального страхування;  

5) солідарності та субсидування;  

6) державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав;  

7) забезпечення рівня життя, не нижчого за прожитковий мінімум, встановлений 

законом, шляхом надання пенсій, інших видів соціальних виплат та допомоги, які є 

основним джерелом існування;  

8) цільового використання коштів загальнообов'язкового державного 

соціального страхування;  

9) паритетності представників усіх суб'єктів загальнообов'язкового державного 

соціального страхування в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним 

страхуванням. 

Таким чином система соціального захисту включає три основні елементи: соціальні 

гарантії, соціальне страхування та соціальне забезпечення. 

 

2. Поняття державних цільових фондів, їх призначення, шляхи утворення, 

класифікація 

 

Здійснення державною заходів, направлених на забезпечення соціального захисту її 

громадян, потребує значних фінансових ресурсів. Фінансування соціального захисту та 

інших важливих заходів соціально-економічного характеру в Україні відбувається за 

рахунок коштів державних цільових фондів. 

Найбільш доцільним вважаємо визначення професора Романенко О. Р. (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Визначення державного цільового фонду75 

Поява державних цільових фондів пов’язана з необхідністю самостійного 

фінансування важливих напрямів політики держави.  

Залежно від відношення до державного (місцевого) бюджету виділяють бюджетні та 

позабюджетні фонди. Діяльність бюджетних цільових фондів фінансується за рахунок 

відповідного бюджету (наприклад, фонд соціального захисту інвалідів). Позабюджетні 

фонди мають власні джерела надходжень, відміні від доходів бюджету (наприклад, 

Пенсійний фонд України). 

Залежно від терміну дії розрізняють постійні (наприклад, Фонд 

загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття) та 

тимчасові (наприклад, Фонд сприяння конверсії). 

За цільовим призначення державні цільові фонди поділяють на фонди соціального, 

економічного, науково-дослідного характеру та інші. 

За рівнем управління доцільно виділити загальнодержавні та регіональні фонди. В 

Україні регіональні державні цільові фонди є складовою частиною відповідного бюджету. 

 

 

 

                     
75 Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. — К.: ЦУЛ, 2004. — 321 с. 

ДЕРЖАВНИЙ 

ЦІЛЬОВИЙ ФОНД 

- це форма перерозподілу і використання фінансових 

ресурсів, що залучаються державою для фінансування 

деяких суспільних потреб. 



 

 

 

Класифікація державних цільових фондів наведена на рисунку 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Класифікація державних цільових фондів 

 

 

3. Характеристика фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування в Україні 

 

Огляд фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні 

доцільно розпочати з Пенсійного фонду, що відіграє важливу соціально-економічну роль на 

сучасному етапі розвитку нашої держави. 

Пенсійний фонд України (ПФУ) є центральним органом виконавчої влади, що 

здійснює76: 

1) керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування; 

2) провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; 

3) призначає пенсії та готує документи для їх виплати,  

4) забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, 

допомоги на поховання, інших соціальних виплат; 

5) здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду 

України.  

Діяльність ПФУ спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через 

Міністра соціальної політики України. 

Джерелами формування коштів ПФУ є:  

1) страхові внески;  

                     
76 Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» N 1058-ІV від 9 липня 2003 року  
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2) кошти державного бюджету та державних цільових фондів, що 

перераховуються до ПФУ у випадках, передбачених законодавством;  

3) благодійні внески юридичних та фізичних осіб;  

4) добровільні внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;  

5) банківські кредити;  

6) інші надходження відповідно до законодавства. 

Кошти Пенсійного фонду України спрямовуються на:  

1) фінансування виплати пенсій у солідарній системі загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування, допомоги на поховання та інших соціальних виплат, 

які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів ПФУ; 

2) оплату послуг з виплати та доставки пенсій; 

3) формування резерву коштів ПФУ;  

4) погашення банківських кредитів та відсотків за їх використання;  

5) створення та функціонування системи персоніфікованого обліку відомостей у 

системі обов'язкового державного пенсійного страхування;  

6) утримання центрального апарату та органів ПФУ, розвиток їх матеріально-

технічної бази;  

7) організацію роз'яснювальної роботи серед населення та здійснення інших 

заходів відповідно до завдань ПФУ. 

Наступним в системі фондів ЗДСС є Фонд соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності (ФССзТВП) - орган, що здійснює77: 

1) керівництво та управління ЗДСС у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими похованням;  

2) провадить акумуляцію страхових внесків та інших коштів, призначених для 

фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг та забезпечує їх надання; 

3) здійснює контроль за використанням цих коштів. 

Джерелами формування коштів ЗДСС у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими похованням є:  

1) страхові внески страхувальників-роботодавців і застрахованих осіб;  

2) благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;  

3) асигнування із Державного бюджету України;  

4) прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів ФССзТВП, в тому числі 

резерву страхових коштів ФССзТВП на депозитному рахунку; 

5) інші надходження відповідно до законодавства. 

Кошти ЗДСС у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими похованням, спрямовуються на:  

1) виплату застрахованим особам допомоги по тимчасовій непрацездатності, 

вагітності та пологах, на поховання;  

2) фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення 

застрахованих осіб і членів їх сімей, позашкільне обслуговування;  

3) утворення резерву страхових коштів у розрахунку не менш як на п'ять 

календарних днів для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб;  

4) забезпечення поточної діяльності та утримання органів ФССзТВП, розвиток 

його матеріально-технічної бази. 

Також важливе соціально-економічне значення має Фонд соціального страхування 

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 

(ФССвідНВ) та Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття (ФЗДССнаВБ). 

                     
77 Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими похованням» № 2240-III від 18 січня 2001 року 



ФССвідНВ – це некомерційна самоврядна організація, що має статус юридичної 

особи та здійснює ЗДСС громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на 

виробництві78. 

Перед ФССвідНВ поставлена наступні завдання: 

1) проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і 

небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, 

професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, 

викликаним умовами праці;  

2) відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від 

нещасних випадків або професійних захворювань;  

3) відшкодування шкоди, пов'язаної з втратою застрахованими особами 

заробітної плати або відповідної її частини під час виконання трудових обов'язків, надання 

їм соціальних послуг у зв'язку з ушкодженням здоров'я, а також у разі їх смерті здійснення 

страхових виплат непрацездатним членам їх сімей. 

Фінансування ФССвідНВ здійснюється за рахунок:  

1) внесків роботодавців: 

• для підприємств - з віднесенням на валові витрати виробництва; 

• для бюджетних установ та організацій - з асигнувань, виділених на їх 

утримання та забезпечення;  

2) капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації 

страхувальників;  

3) прибутку, одержаного від тимчасово вільних коштів ФССвідНВ на 

депозитних рахунках;  

4) коштів, що надійшли від стягнення штрафів і пені із страхувальників та їх 

посадових осіб; 

5) добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких не суперечить 

законодавству.  

Працівники не несуть ніяких витрат на ЗДСС громадян від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або 

загибелі застрахованих на виробництві. 

ФЗДССнаВБ є цільовим централізованим страховим фондом, що створюється для: 

1) управління страхуванням на випадок безробіття; 

2) акумуляції страхових внесків; 

3) контролю за використанням коштів; 

4) виплати забезпечення та надання соціальних послуг; 

5) здійснення інших функцій. 

Джерелами формування коштів ФССнаВБ є: 

1) страхові внески страхувальників - роботодавців, застрахованих осіб; 

2) асигнування державного бюджету;  

3) суми фінансових санкцій за порушення встановленого порядку сплати 

страхових внесків та використання коштів ФССнаВБ, недотримання законодавства про 

зайнятість населення, а також суми адміністративних штрафів, накладених відповідно до 

закону на посадових осіб та громадян за такі порушення;  

4) прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів ФССнаВБ;  

5) благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;  

6) інші надходження відповідно до законодавства України.  

                     
78 Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» N 1105-XIV від 23 

вересня 1999 року  



Кошти ФССнаВБ використовуються на:  

1) виплату забезпечення та надання соціальних послуг; 

2) відшкодування ПФУ витрат, пов'язаних із достроковим виходом на пенсію 

певних категорій осіб;  

3) фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності виконавчої 

дирекції ФССнаВБ та її робочих органів, управління ФССнаВБ, розвиток його матеріальної 

та інформаційної бази;  

4) створення резерву коштів ФССнаВБ. 

Фонд загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування в 

Україні поки що нестворений. 

Виплати та надання соціальних послуг, на які має право застрахована особа за ЗДСС, 

може бути припинено: 

1) якщо виплати призначено на підставі документів, що містять неправдиві 

відомості; 

2) якщо страховий випадок стався внаслідок дії особи, за яку настає кримінальна 

відповідальність; 

3) якщо страховий випадок стався внаслідок умисної дії особи; 

4) внаслідок невиконання застрахованою особою своїх обов'язків щодо ЗДСС. 

З метою оптимізації системи ЗДСС в Україні було введено єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування - консолідований страховий 

внесок на пенсійне страхування, страхування у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими похованням, медичне страхування, страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності, страхування на випадок безробіття, який в обов'язковому порядку 

сплачується страхувальниками з метою забезпечення реалізації прав застрахованих осіб на 

отримання страхових виплат (послуг) за соціальним страхуванням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тести для самоперевірки: 
1. Надання державних соціальних гарантій здійснюється за рахунок  

а) державного бюджету; 

б) місцевого бюджету; 
в) позабюджетних фондів; 

г) всі відповіді правильні. 

2. Соціальний захист передбачає:  
а) соціальні гарантії; 

б) соціальне забезпечення; 

в) соціальне страхування; 

г) всі відповіді правильні. 
3. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - це 

консолідований страховий внесок на … 

а) пенсійне страхування; 
б) страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності; 

в) страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; 

г) всі відповіді правильні. 

4. Формою перерозподілу і використання фінансових ресурсів, що залучаються державою 
для фінансування деяких суспільних потреб є … 

а) державний цільовий кредит; 

б) державний цільовий фонд; 
в) соціальна політика держави; 

г) соціальна культура. 

5. Залежно від рівня управління державні цільові фонди поділяють на: 
а) економічні та соціальні; 

б) загальнодержавні та регіональні; 

в) бюджетні та позабюджетні; 

г) внутрішні та зовнішні. 
6. До позабюджетних фондів не належить  

а) Пенсійний фонд України; 

б) Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; 
в) Фонд загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття; 

г) Фонд соціального захисту інвалідів. 

7. До постійних загальнодержавних цільових фондів України не належить: 
а) Пенсійний фонд України; 

б) Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; 

в) Фонд загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття; 

г) Фонд сприяння конверсії. 
8. Виплати та надання соціальних послуг, на які має право застрахована особа за 

загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, може бути припинено якщо: 

а) виплати призначено на підставі документів, що містять неправдиві відомості;  
б) страховий випадок стався внаслідок дії особи, за яку настає кримінальна відповідальність; 

в) страховий випадок стався внаслідок умисної дії особи; 

г) всі відповіді правильні. 

9. Об'єктом загальнообов'язкового державного соціального страхування є: 
а) застрахований; 

б) страховий випадок; 

в) Пенсійний фонд України; 
г) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

10. Суб'єктами загальнообов'язкового державного соціального страхування є: 

а) застраховані громадяни; 
б) страхувальники; 

в) страховики; 

г) всі відповіді правильні. 

 



МОДУЛЬ 3. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ, 

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ 
 

 

 

 

 

1. Сутність фінансів підприємств 

2. Фінансові ресурси підприємства  

3. Дохід підприємства, порядок його розподілу 

4. Активи підприємства 

 

1. Сутність фінансів підприємств 

 

Фінанси підприємств є невід’ємною складовою фінансової системи, і охоплюють 

фінансові відносини на мікроекономічному рівні (див. Лекція 3). 

Підприємства є самостійними суб’єктами господарювання, створеними для 

задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення 

виробничої, науково-дослідної, торговельної та іншої господарської діяльності. 

Підприємства є суб’єктами фінансових відносин, за правом виробників ВВП.  

Серед науковців існує певна єдність у тлумаченні «фінансів підприємств» (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Основні підходи до розуміння терміну «фінанси підприємств» 
№ 

з/п 

Автори Визначення 

1 Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств — це економічні відносини, що пов’язані з рухом 

грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів і 

грошових фондів суб’єктів господарювання в процесі відтворення79 

2 Кірейцев Г.Г. Фінанси підприємств – система грошових відносин, що виникають в процесі 

розподілу і перерозподілу виручки та прибутку господарюючого суб’єкта, з 
приводу утворення, розподілу і використання доходів і фінансових ресурсів з 

метою задоволення суспільних інтересів і потреб80 

3 Добросердова І.І., 

Самонова І.М., 

Попова Р.Г 

Фінанси підприємств (організацій) – це відносно самостійна сфера системи 

фінансів держави, що охоплює широке коло грошових відносин, пов’язаних з 

формуванням та використанням капіталу, доходів, грошових фондів в процесі 

кругообігу коштів підприємств81 

4 Заяц М.Е., 

Фисенко М.К., 

Бондарь Т.Є. 

Фінанси підприємств представляють собою систему грошових відносин, 

повязаних з формування і використанням грошових фондів та накопичень 

підприємств на загальнодержавні цілі, фінансування витрат самих 

підприємств, соціальні потреби та матеріальне стимулювання робітників82 

5 Дробозіна Л.О. Фінанси комерційних підприємств та організацій – це фінансові чи грошові 

відносини, що виникають під час підприємницької діяльності в процесі 

формування формування власного капіталу, цільових фондів грошових 

коштів, їх розподіл та використання83 

                     
79 Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., 

перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 460 с., іл. 
80 Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. д.е.н., проф. Г.Г. Кірейцева. – Житомир: 

ЖІТІ, 2002. – 272 с. 
81 Добросердова И.И., Самонова И.Н., Попова Р.Г. Финансы предприятий. 3-е изд. - СПб.: Питер, 2010. — 208 

с. 
82 Теория финансов: Учеб. Пособие / Н. Е. Заяц, М. К. Фисенко, Т. Е. Бондарь и др. – 2-е изд., стереотип. – 

Мн.: Выш. шк., 1998. – 368 с. 
83 Финансы: Учебник для вузов/ Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. — М.: ЮНИТИ, 2001. — 527 с. 

Змістовний модуль 8. Тема 13.  

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ, ОСНОВИ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ  



 

Найбільш узагальнюючим вважаємо визначення наведене в підручнику «Теорія 

фінансів» за редакцією проф. В. М. Федосова та С. І. Юрія (рис. 1) 84. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Найбільш узагальнююче визначення «фінансів підприємств» 

Що ж є об’єктом фінансових відносин на мікроекономічному рівні? Проводячи 

аналогію з об’єктами фінансових відносин на макроекономічному рівні, тобто ВВП та 

національним багатством, можна зробити висновок що об’єктом фінансів підприємств є 

доходи та активи підприємства.  

Суб’єктами фінансів підприємств є державні органи (Державна податкова служба, 

Національний банк України, Міністерство фінансів України, Державне казначейство), 

підприємства, кредитно-фінансові інститути (комерційні банки, страхові компаній, 

інвестиційні фонди), власники підприємства, його працівники, покупцями та 

постачальники продукції підприємства. 

Отже, до фінансів підприємств відносять наступні види економічних відносин 

підприємства: 

1) з власниками під час формування статутного капіталу, виплати 

дивідендів; 

2) із постачальниками та покупцями товарів (робіт, послуг) в 

процесі розрахунків та отримання первинних доходів відповідно; 

3) з іншими підприємствами та кредитно-фінансовими 

інститутами, з приводу інвестування, залучення фінансових ресурсів, 

страхування ризиків та отримання інших фінансових послуг; 

4) з державними органами під час формування і використання 

бюджету, позабюджетних фондів та ін.; 

5) з працівниками підприємства в процесі формування і 

використання фонду оплати праці, стимулювання працівників, здійснення 

заходів соціально-економічного характеру; 

6) пов’язані з формування, розподілом і використання фондів фінансових 

ресурсів в середині самого підприємства. 

 

2. Фінансові ресурси підприємства  

 

Матеріальним носієм фінансів підприємств є фінансові ресурси – кошти що 

знаходяться в розпорядженні підприємства для забезпечення розширеного відтворення. 

Більшість вчених поділяють фінансові ресурси підприємства на: 

1) власні (власний капітал, забезпечення наступних витрат і платежів); 

2) позичені (банківські кредити, інші фінансові зобов’язання); 

3) залучені (всі види кредиторської заборгованості, поточні зобов’язання за 

розрахунками). 

Виділяють наступні джерела формування фінансових ресурсів підприємства 

(рис.3)85. 

                     
84 Юхименко П. І., Федосов В. М., Лазебник Л. Л. та ін. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. 

Федосова, С. І. Юрія. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 576 с. 
85 Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., 

перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 460 с., іл. 

ФІНАНСИ 

ПІДПРИЄМСТВ  

- це система економічних відносин щодо формування, 

розподілу й ефективного використання фінансових 

ресурсів на усіх стадіях життєвого циклу 



Започатковуючи ведення бізнесу учасники підприємства формують статутний 

капітал (1); в процесі здійснення своєї діяльності підприємство отримує доходи (2); у 

випадку недостатності власних джерел підприємство позичає фінансові ресурси на 

фінансовому ринку (3); також підприємство може отримувати бюджетні дотації, страхові 

відшкодування та інші кошти в результаті перерозподілу грошових надходжень (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства 

Організація фінансів підприємств залежить від багатьох факторів, зокрема форми 

власності, організаційно-правової форми та напрямів діяльності.  

Виділяють наступні основні принципи організації фінансів підприємств (рис. 4)86: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Основні принципи організації фінансів підприємств 

• плановості проявляється у складанні фінансових планів (бюджетів) 

підприємства, що передбачає порядок формування і використання фінансових ресурсів; 

• фінансового співвідношення термінів забезпечує оптимізацію грошового 

обороту підприємства через мінімізацію часового розриву між отриманням і використанням 

грошових коштів; 

• гнучкості проявляється у можливості маневру у разі відхилення від 

запланованих показників; 

• раціональності забезпечує інвестування в проекти з найвищим рівнем 

доходності за мінімального ризику; 

• фінансової стійкості проявляється у здатності підтримувати прийнятний 

рівень платоспроможності та ліквідності активів. 

Для ефективного функціонування підприємства важливе значення має визначення 

оптимальної потреби у фінансових ресурсах, забезпечення структури, джерел їх 

формування та обґрунтованих напрямків їх використання.

                     
86 Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. д.е.н., проф. Г.Г. Кірейцева. – Житомир: 

ЖІТІ, 2002. – 272 с. 
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3. Дохід підприємства, порядок його розподілу 
 

В процесі здійснення своєї діяльності підприємство отримує доходи, що є ключовим 

джерелом фінансових ресурсів підприємства.  

Доходи – це надходження активів або зменшення зобов’язань підприємства, 

отриманих в результаті виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності 

підприємства. 

Порядок розподілу доходу підприємства представлено на рис. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Розподіл доходу підприємства 
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Первинними доходами підприємства є виручка від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг). Відповідно до чинного законодавства отримана підприємством виручка 

підлягає оподаткуванню, зокрема сплачується податок на додану вартість, акцизний збір. 

В процесі подальшого розподілу виручки відшкодовуються виробнича собівартість 

реалізованої продукції (робіт, послуг), собівартість реалізованих товарів.  

В процесі своєї діяльності підприємство отримує інші доходи та здійснює інші 

витрати, не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). Наприклад, здійснює 

капіталовкладення в інші підприємства, приймаючи учать в розподілі його прибутків та 

збитків, розміщує тимчасово вільні грошові кошти на депозитному рахунку в національній 

або іноземній валюті, залучає фінансові ресурси через банківські кредити чи шляхом емісії 

(випуску) цінних паперів. 

У разі отримання прибутку, сплачуються прямі податки (наприклад, податок на 

прибуток підприємств), після чого чистий прибуток використовується відповідно до рішень 

власників. Якщо ж підприємство зазнало збитків, прямі податки не сплачуються. 

Частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до 

частки їх участі у власному капіталі підприємства називається дивідендом. 

Окрім виплати дивідендів чистий прибуток може бути направлений на: 

1) сповнення резервного капіталу підприємства; 

2) поповнення статутного капіталу; 

3) покриття збитків, отриманих в минулих періодах, тощо. 

Отриманий прибуток або збиток є фінансовим результатом діяльності підприємства 

має важливе значення при оцінці доцільності участі в капіталі. 

Прибутковість роботи підприємства (рентабельність) характеризується величиною 

прибутку і рівнем рентабельності87. Рівень рентабельності обчислюється як відношення 

отриманого прибутку до власного капіталу, активів підприємства, до обороту від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг), до собівартості реалізованої продукції тощо. 

В закордонній теорії фінансового менеджменту виділяють наступні показники 

рентабельності, що дають змогу оцінити ефективність управлінських рішень компанії: 

рентабельність власного капіталу (return on common equty або ROE) та рентабельність 

активів(return on total assets або ROA)88: 

ROE = 
êàï³òàëâëàñíèé

ïðèáóòîê÷èñòèé
; 

ROA = 
àêòèâè

ïðèáóòîê÷èñòèé
. 

Зазначені вищі фінансові коефіцієнти відіграють важливе значення у визначенні 

ринкової вартості корпоративних прав, максимізація якої є головним завданням 

фінансового менеджменту. 

 

4. Активи підприємства 

 

Активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, 

використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у 

майбутньому89. 

                     
87 Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка) «Методичні рекомендації з аналізу і оцінки 

фінансового стану підприємств» 
88 Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt «Financial Management: Theory and Practice» (12th edition) Thomson 

Learning, 2008 – 1071 p. 
89 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» N 996-XIV від 16 липня 

1999 року  



Формування активів може відбуватись як за рахунок коштів власників, 

нерозподіленого прибутку, тобто власного капіталу, так і за рахунок зовнішніх джерел 

шляхом залучення позик тощо, тобто позикового капіталу. 

Класифікація активів підприємства наведена на рисунку 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Класифікація активів підприємства 

 

Залежно від строку використання активи поділяють на: 

• оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти (короткострокові 

високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових 

коштів і характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості), що не обмежені у 

використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом 

операційного циклу чи одного року; 

• необоротні активи - матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать 

підприємству та забезпечують його функціонування, строк корисної експлуатації яких 

становить більше одного року або операційного циклу, якщо він більший ніж рік. 

Для забезпечення фінансової стійкості підприємства його необоротні активи мають 

фінансуватись головним чином за рахунок довгострокових джерел фінансування (внески 

засновників, довгострокові позики), а для фінансування оборотних активів можуть бути 

використані і короткострокові джерела (короткострокові кредити). 

Виходячи з економічної сутності виділяють:  

• фінансові активи - кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право 

вимоги боргу, тобто активи номінальна вартість яких не відповідає реальній; 

• реальні активи –це реальне майно в матеріальній (будівлі, земельні ділянки) 

і нематеріальній (права, ноу — хау, ліцензії тощо) формах90. 

Наприклад, грошові кошти на поточному рахунку є оборотним і фінансовим 

активом, а верстат для виробництва кранів є необоротним і реальним активом. 

Класифікація активів дає змогу ефективніше ними управляти і досягати 

максимального результату з мінімальними втратами. 

 

 

 

 

 

 

                     
90 Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 254 с. 
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Тести для самоперевірки: 
1. До суб’єктів фінансів підприємств не належать: 

а) державні органи; 

б) кредитно-фінансові інститути; 
в) власники підприємства; 

г) правильна відповідь відсутня. 

2. Між підприємством і його власниками виникають відносини з приводу … 
а) з приводу отримання та повернення кредитів, сплати процентів за користування ними; 

б) з приводу виконання господарських договорів та зобов’язань, реалізації продукції;  

в) з приводу використання отриманого прибутку, нарахування та виплати дивідендів;  

г) всі відповіді правильні. 
3. Між підприємством і фінансово-кредитними установами виникають відносини з приводу.. 

а) з приводу інвестування, залучення фінансових ресурсів, страхування ризиків та 

отримання інших фінансових послуг; 
б) з приводу виконання господарських договорів та зобов’язань, реалізації продукції;  

в) з приводу використання отриманого прибутку, нарахування та виплати дивідендів;  

г) всі відповіді правильні. 

4. Кредити, отримані підприємством від комерційних банків є: 
а) власними фінансовими ресурсами; 

б) позиченими фінансовими ресурсами; 

в) залученими фінансовими ресурсами; 
г) правильна відповідь відсутня. 

5. Можливість маневру у разі відхилення від запланованих показників передбачено ... 

а) принципом плановості в організації фінансів підприємств; 
б) принципом гнучкості в організації фінансів підприємств; 

в) принципом раціональності в організації фінансів підприємств; 

г) принципом фінансової стійкості в організації фінансів підприємств. 

6. Надходження активів або зменшення зобов’язань підприємства, отриманих в результаті 
виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності підприємства називається ... 

а) доходами підприємства; 

б) витратами підприємства; 
в) видатками підприємства; 

г) правильна відповідь відсутня. 

7. Частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до 
частки їх участі у власному капіталі підприємства називається ... 

а) дивідендом; 

б) дотацією; 

в) депозитом; 
г) правильна відповідь відсутня. 

8. Рентабельність активів (ROA) розраховується як ... 

а) відношення виручки до активів; 
б) відношення чистого прибутку до активів; 

в) відношення виручки до власного капіталу; 

г) відношення чистого прибутку до виручки. 

9. Активи - це ... 
а) ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як 

очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому; 

б) ресурси, фінансування яких здійснюється за рахунок власного капіталу; 
в) ресурси, фінансування яких здійснюється за рахунок позикового капіталу; 

г) правильна відповідь відсутня. 

10. Короткострокові цінні папери, що знаходяться у власності підприємства є ... 
а) необоротними і реальними активами; 

б) необоротними і фінансовими активами; 

в) оборотними і реальними активами; 

г) оборотними і фінансовими активами. 



МОДУЛЬ 3. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ, 

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ 
 

 

 

 

 

 

1. Поняття страхового ризику, страхового захисту, страхового фонду. 

2. Економічна сутність страхування, його функції та принципи 

3. Класифікація у страхуванні, її критерії. 

4. Страховий ринок України, його основні суб’єкти 

 

1. Поняття ризику, страхового ризику та страхового захисту 

 

Ризик як економічна категорія виник з появою товарно-грошових відносин і 

відображає подію, яка може відбутися або ні. До того ж, для події, що відбулася, можливі 

три варіанти економічного результату. А саме: 

• позитивний (вигода, прибуток); 

• нульовий (результат не змінився); 

• від’ємний (збиток, втрата). 

Страховий ризик – це такий ризик, який піддається вимірюванню, оцінці з позиції 

ймовірності настання страхової події та кількісних характеристик можливого збитку. 

Основними критеріями страхового ризику є: 

• ризик має випадковий характер; 

• настання страхового випадку, як реалізація ризику, не повинно бути 

пов’язаним з волевиявленням страхувальника чи зацікавленої особи; 

• факт настання страхового випадку невідомий у часі та просторі; 

• страхова подія не повинна мати обсяги катастрофічного лиха; 

• наслідки реалізації ризику повинні бути об'єктивно виміряні й оцінені.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Причини організації страхового фонду 

 

Наявність ризику передбачає здійснення антиризикової діяльності в таких формах: 

1) компенсація збитків (наприклад, відшкодування частини вартості 

застрахованого автомобіля, що був викрадений); 

Змістовний модуль 8. Тема 14.  

СТРАХУВАННЯ ТА СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ 
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2) репресія або подолання (наприклад, відновлення постраждалих від 

стихійного лиха будинків); 

3) превенція або запобігання (наприклад, проведення профілактичних заходів, 

перевірка справності роботи механізмів). 

Антиризикова діяльність реалізується у страховому захисті за допомогою створення 

та використання страхових фондів 

Страховий захист визначають як економічні, перерозподільні відносини, що 

складаються у процесі запобігання, подолання й відшкодування збитків, завданих 

конкретним об’єктам91. 

Матеріальним втіленням економічної категорії страхового захисту є страховий 

фонд - сукупність виділених та зарезервованих запасів матеріальних благ, що призначенні 

для здійснення страхового захисту (не тільки компенсації, а й подолання наслідків 

реалізації страхового ризику). 

Формами страхового фонду є (рис. 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Форми страхового фонду 

 

1) централізований (резервний) страховий фонд – формується 

централізованим методом на рівні держави, територіально–адміністративної одиниці, його 

призначення – відшкодування збитків та усунення наслідків стихійного лиха, великих 

аварій, інших страхових подій шляхом перерозподілу загальнодержавних ресурсів, 

формується як в натуральній, так і в грошовій формі; 

2) фонд самострахування – формується децентралізованим методом на рівні 

господарюючого суб’єкта, його мета – долання тимчасових труднощів та відшкодування 

втрат в процесі виробництва при настанні страхового випадку шляхом цільового 

використання власних ресурсів, переважно формується у вигляді натуральних запасів 

суб'єкта, але може мати й грошову форму. 

3) страховий фонд страховика – формується децентралізованим методом за 

рахунок внесків страхувальників, його мета – організація страхового захисту у 

відповідності до встановлених правил та умов страхування шляхом виплати страхових сум 

страхувальникам при настанні страхового випадку, а також реалізація економічних 

інтересів страховика в отриманні прибутку.  

Мета страхового фонду – відновлення ситуації, її стабілізація, але не покращання. 

Тому, значення страхового фонду полягає ще й в тому, що в ньому реалізуються певні 

економічні відносини процесу виробництва, він є фактором стабілізації економіки, сприяє 

економічному прогресу суспільства у якості джерела інвестицій в економіку.  

 

                     
91 Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — 

К.: КНЕУ, 2002. — 599 с. 
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2. Економічна сутність страхування 

 

Категорія страхування, як правило, розглядається з низки позицій (рис. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Підходи до розуміння категорії страхування 

 

Відповідно до Закону України «Про страхування» страхування - це вид цивільно-

правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі 

настання певних подій, визначених договором страхування або чинним законодавством за 

рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними 

особами страхових платежів та доходів від розміщення коштів цих фондів92. 

Узагальнюючи погляди вчених та практиків страхування визначають так (рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Страхування як економічна категорія 

 

Категорія страхування має характерні ознаки, зокрема: 

• наявність розподільчих та перерозподільчих відносин; 

• існування страхового ризику, тобто страхуванню властивий вірогідний 

характер відносин; 

• формування страхового фонду за рахунок внесків його учасників; 

• поєднання індивідуальних та групових страхових інтересів; 

• солідарна відповідальність всіх страхувальників за втрати (страхові виплати 

відбуваються за рахунок внесків всіх учасників страхового фонду); 

• замкнута розкладка суми страхового збитку (перерозподіл збитків 

відбувається лише серед учасників страхового фонду); 

• перерозподіл збитку в просторі та часі; 

• повернення страхових платежів, що мобілізовані до страхового фонду; 

• самоокупність страхової діяльності та отримання прибутку страховиком. 

Головними суб’єктами страхових відносин є: 

                     
92 Закон України «Про страхування» N 86/96-ВР від 07 березня 1996 року 
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1) страховики (страхові компанії, страхові товариства) - фінансові установи, 

які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з 

додатковою відповідальністю з урахування законодавства з питань страхування, а також 

одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Учасників 

страховика повинно бути не менше трьох. 

2) перестраховики (цесіонарії) – страховики, який має статус страховика або 

перестраховика, та здійснюють страхування ризику виконання частини обов'язків інших 

страховиків (цедентів, перестрахувальників) перед страхувальниками. 

3) страхувальники - юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали зі 

страховиками договори страхування, або є страхувальниками в силу закону; 

4) застраховані особи – треті особи, на користь яких страхувальники уклали 

договір зі страховиком і які можуть набувати прав і обов’язків страхувальника відповідно 

до договору страхування; 

5) страхові посередники: 

• страхові (перестрахові) брокери - юридичні особи або фізичні особи, які 

зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності та 

здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у страхуванні (перестрахування) від 

свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу у страхуванні 

(перестрахуванні) як страхувальник (перестрахувальник); 

• страхові агенти - фізичні особи або юридичні особи, які діють від імені та за 

дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності, а саме: укладають 

договори страхування, одержують страхові платежі, виконують роботи, пов'язані із 

здійсненням страхових виплат та страхових відшкодувань. 

• андеррйтер - оцінювач страхових ризиків, що діє від імені страховика та має 

право брати на страхування запропоновані ризики, визначати тарифні ставки та умови 

договорів страхування на основі норм страхового права. 

• сюрвеєр - оцінювач страхових ризиків, що здійснює огляд майна, яке 

приймається на оцінку, визначає ймовірність реалізації страхового ризику. 

• аварійний комісар - оцінювач страхових збитків, який встановлює причини 

настання страхового випадку, характер та розмір збитків, як правило займається дорожньо-

транспортними пригодами. 

• аджастер - оцінювач страхових збитків, який діє від імені страховика при 

вирішення та врегулюванні заявлених претензій страхувальників. 

• диспашер - оцінювач страхових збитків у галузі морського права, який 

здійснює розрахунки при загальній аварії, розподіляє збитки між судном, вантажем та 

фрахтом. 

Обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) 

страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі виникає з настанням передбаченої 

законодавчо або в договорі страхування події, тобто з настанням страхового випадку. 

Предметом страхування виступає не страхова подія, а саме ризик, який може 

відбутися, а може й ні. Відповідно до Закону України «Про страхування» предметом 

договору страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать закону і пов'язані:  

• з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (особисте 

страхування);  

• з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове 

страхування);  

• з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, 

а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності). 

З метою страхового захисту своїх майнових інтересів фізичні та юридичні особи 

можуть створювати товариства взаємного страхування. 



Грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний 

провести виплату при настанні страхового випадку називається страховою сумою.  

Страховою виплатою є грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до 

умов договору страхування при настанні страхового випадку. Страхова виплата, яка 

здійснюється страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і 

страхування відповідальності при настанні страхового випадку називається страховим 

відшкодуванням.  

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, 

яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування 

У найбільш простішому вигляді відносини між страховиком, страхувальником та 

застрахованим представлені на рисунку 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Відносини страхувальник-страховик-застрахований 

 

Розглянемо приклад. Підприємство вирішує укласти договір добровільного 

медичного страхування своїх працівників під час відряджень і перераховує на користь 

страхової компанії обумовлений страховий платіж. У випадку раптового захворювання 

працівників під час службових відрядження, останні отримають страхову виплату.  

Підприємство виступає страхувальником, страхова компанія – страховиком, а 

працівники підприємства – застрахованими особами. 

 

3. Функції та принципи страхування 

 

В найбільш загальному вигляді можна визначити такі функції страхування (рис. 5). 

Ризикова функція полягає в переданні страховику відповідальності за наслідки 

ризику за певну плату.  

Функція заощадження коштів дозволяє накопичити страхувальнику за рахунок 

страхових внесків, що обумовлені договором страхування, певну страхову суму за умови 

відсутності страхового випадку за час дії такого договору.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Функції страхування 
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Інвестиційна функція передбачає вкладання тимчасово вільних коштів страховика в 

об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку на умовах 

диверсифікації, безпечності, зворотності, прибутковості, ліквідності. 

Функція створення та використання страхових фондів і резервів вирішує задачу 

накопичення страховиком певних економічних ресурсів (матеріальних та фінансових), які є 

достатніми для забезпечення покриття збитків страхувальника у разі настання страхового 

випадку, а також для формування капіталу з метою забезпечення прибутковості, 

платоспроможності й стійкості самого страховика 

Превентивна функція страхування забезпечує фінансування заходів для 

попередження настання страхової події, сприяє запобіганню великих втрат як 

страхувальника, так і страховика. 

Репресивна функція, як трансформована форма антиризикової діяльності, дозволяє 

долати наслідки настання страхових подій, що відбулися за час дії договору страхування. 

Компенсаційна функція відображає одну з найбільш капіталомістких форм 

антиризикової діяльності і передбачає відшкодування (компенсацію) збитків 

страхувальнику при настанні страхового випадку.  

Основні принципи страхування представлені на рис. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Основні принципи страхування 

Сумлінність передбачає обов’язковість виконання своїх зобов’язань сторонами 

страхових відносин, страхувальників – щодо своєчасності та повноти сплати страхових 

платежів, страховиків – відносно страхових відшкодувань та страхових виплат. 

Сума страхового відшкодування не може перевищувати розмір збитків та 

додаткових витрат на подолання страхового випадку і повинна знаходитись в межах 

страхової суми. Тобто страхування не може бути засобом збагачення 

Франшиза передбачає наявність визначеної договором страхування частини збитків, 

що не підлягають відшкодуванню страховиком, тобто є способом розподілу ризиків та 

рівня страхової відповідальності. Таким чином поєднується використання двох видів 

страхових фондів – страховика та самострахування, та підсилюється дія принципу 

страхового інтересу.  

Суброгація передбачає передачу права страховику на стягнення суми страхового 

відшкодування з винних осіб в межах здійснених страхових виплат.  

Контрибуція надає право страховику звертатися до інших страховиків, які несуть 

відповідальність перед одним і тим же страхувальником з пропозицією розділити витрати 

на відшкодування збитків одного й того ж об’єкта страхування. 
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4. Страховий ринок України 

 

З наявністю об’єктів страхування, що мають споживчу вартість та потреби у 

страхових послугах, а також суб’єктів зданих задовольнити ці потреби пов’язане 

функціонування страхового ринку.  

Страховий ринок є багатогранним поняттям: 

1) це сфера економічних відносин, де об'єктом купівлі-продажу є страховий 

захист; 

2) це форма організації економічних відносин у сфері грошового обігу по 

формуванню та використанню страхового фонду й інших фондів та ресурсів страховика за 

допомогою купівлі-продажу страхових продуктів; 

3) це сукупність страховиків, страхувальників, посередників, що приймають 

участь в реалізації відповідних послуг; 

4) це середовище, у якому функціонують страхові компанії; 

5) це механізм перерозподілу фінансових ресурсів страхувальників та 

страховиків. 

Страховий ринок прийнято поділяти на два сегменти: life (довгостроковий або 

накопичувальний) та non-life (ризиковий). Перший охоплює відносини пов’язанні зі 

страхуванням життя, другий – з іншими видами страхування. 

Структурно-логічна схема страхового ринку представлена на рисунку 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Структурно-логічна схема страхового ринку. 
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Страховики можуть утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації 

своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їх 

утворення не суперечить законодавству України, але ці об'єднання не можуть займатися 

страховою діяльністю. 

До основних функцій страхового ринку можна віднести: 

• організація страхового захисту за допомогою продажу страхових полісів; 

• акумулювання значних фінансових ресурсів з їх подальшим інвестуванням за 

певними напрямами; 

• забезпечення «зустрічі» страхувальника та страховика. 

З метою забезпечення майбутніх виплат страховики формують страхові резерви, які 

мають бути представлені активами таких категорій:  

1) грошові кошти на поточному рахунку; 

2) банківські вклади (депозити);  

3) нерухоме майно;  

4) акції, облігації, іпотечні сертифікати;  

5) цінні папери, що емітуються державою;  

6) банківські метали;  

7) інші активи визначені Законом України «Про страхування». 

Спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання 

страхового ринку є Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 

(Держфінпослуг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тести для самоперевірки: 
1. Ймовірність виникнення збитків, втрат або недоотримання прибутку порівняно з прогнозним варіантом 

називається … 
а) ризик; 
б) компенсація; 
в) превенція; 
г) репресія. 
2. Страхування – це … 
а) це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі 

настання певних подій, визначених договором страхування або чинним законодавством за рахунок грошових фондів, що 
формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів та доходів від розміщення коштів 
цих фондів; 

б) це двосторонні економічні відносини, які полягають у тому, що страхувальник, сплачуючи грошовий внесок, 
забезпечує собі (чи третій особі) у разі настання події, обумовленої договором або законом, суму виплати з боку 
страховика, який утримує певний обсяг відповідальності і для її забезпечення поповнює та ефективно розміщує резерви, 
вживає превентивні заходи, спрямовані на зменшення ризику, а при потребі перестраховує частину своєї відповідальності; 

в) це економічні відносини з приводу організації страхового захисту за допомогою використання і формування 
страхового фонду на основі замкнутої солідарної розкладки страхового збитку з метою здійснення антиризикової 

діяльності; 
г) всі відповіді правильні. 
3. Фінансування заходів для попередження настання страхової події, сприяє запобіганню великих витрат як 

страхувальника, так і страховика забезпечує: 
а) ризикова функція; 
б) компенсаційна функція; 
в) функція заощадження коштів; 
г) превентивна функція. 

4. Відповідно до чинного законодавства страхування поділяють на: 
а) особисте страхування, страхування майна та відповідальності; 
б) цивільне та військове; 
в) валове і чисте; 
г) капітальне та поточне. 
5. Частина збитку, що не підлягає відшкодуванню страховиком називається … 
а) франшиза; 
б) суброгація; 

в) контрибуція; 
г) диверсифікація. 
6. Передачу права страховику на стягнення суми страхового відшкодування з винних осіб в межах здійснених 

страхових виплат передбачає … 
а) принцип диверсифікації; 
б) принцип суброгації; 
в) принцип сумлінності; 
г) принцип раптовості. 

7. Право страховику звертатися до інших страховиків, які за попередніми полісами несуть відповідальність перед 
одним і тим же страхувальником з пропозицією розділити витрати на відшкодування збитків надано … 

а) принципом незалежності; 
б) принципом контрибуції; 
в) принципом диверсифікації; 
г) принципом суброгації. 
8. Другорядне розміщення ризику, коли перший страховик страхує виконання своїх зобов’язань або їх частину в 

другого страховика, тобто передає йому на страхування всі або частину ризиків за договорами страхування – це … 
а) перестрахування; 

б) франшиза; 
в) модернізація; 
г) амортизація. 
9. Посередник на ринку страхових послуг, що представляє інтереси страхувальника (клієнта страхової компанії) 

та діє від його імені називається: 
а) страховий агент; 
б) страховий брокер; 
в) страховий пул; 

г) страхове бюро. 
10. Страхова компанія не можу бути створена у формі: 
а) акціонерного товариства; 
б) товариства з додатковою відповідальністю; 
в) товариства з обмеженою відповідальністю; 
г) всі відповіді правильні. 

 

 



МОДУЛЬ 3. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНІ 

ФІНАНСИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Сутність фінансового ринку, його структура  

2. Цінні папери як основний інструмент фінансового ринку 

3. Державне регулювання фінансового ринку України 

 

1. Сутність фінансового ринку, його структура  

Серед науковців відсутній єдиний підхід до розуміння поняття «фінансовий ринок» 

(табл. 1). 

Таблиця 1. 

Основні підходи до розуміння терміну «фінансовий ринок» 
№ 

з/п 
Автори Визначення 

1 Бланк І.А. Фінансовий ринок є ринком, на якому об’єктом купівлі-продажу виступають 

різноманітні фінансові інструменти і фінансові послуги93 

2 Василик О.Д. Фінансовий ринок це механізм перерозподілу фінансових ресурсів між 

окремими суб'єктами підприємницької діяльності, державою і населенням, 

між учасниками бюджетного процесу, деякими міжнародними фінансовими 

інститутами94 

3 Габбард Р. Глен Фінансові ринки — місця, де торгують емітованими чи існуючими 
облігаціями, акціями, контрактами на купівлю іноземної валюти та іншими 

фінансовими інструментами95 

4 Маслова С.О., 

Опалов О.А. 

Фінансовий ринок є відокремленою ланкою фінансової системи на рівні 

забезпечення та охоплює сукупність економічних відносин, які пов’язані з 

купівлею та продажем фінансових інструментів96 

5 Опарін В.М. Фінансовий ринок — це сукупність обмінно-перерозподільних відносин, 

пов’язаних з процесами купівлі-продажу фінансових ресурсів, необхідних 

для здійснення виробничої та фінансової діяльності97 

6 Романенко О.Р. Фінансовий ринок - це сукупність економічних відносин, пов’язаних з 

розподілом фінансових ресурсів, купівлею-продажем тимчасово вільних 

грошових коштів та цінних паперів98 

7 Юрій С.І., 

Федосов В.М., 

Алексеєнко Л.М.  

Фінансовий ринок - це сукупність економічних відносин, які виникають між 

його учасниками при формуванні попиту і пропозиції на специфічні 

фінансові послуги, пов'язані з купівлею-продажем фінансових активів, які 

знаходяться у власності економічних суб'єктів національної, регіональної та 
світової економіки99 

                     
93 Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, 1999. - Т.1. - 592 с. 
94 Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС — 2000. — 416 с. 
95 Габбард, Р. Глен. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. 

Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ, 2004. — 889 с. 
96 Маслова С. О. Фінансовий ринок: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. / С. О. Маслова, О. А. Опалов — 2-ге 

вид., випр. — К.: Каравела, 2003. — С. 336. 
97 Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2002. — 

240 с. 
98 Романенко О.Р. Фінанси: підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 312 с. 
99 Фінанси: підручник. / [С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко та ін. ]; за ред. С. І. Юрія, В. М. 

Федосова. — К.: Знання, 2008. — 611 с. 

Змістовний модуль 9. Тема15.  

ФІНАНСОВИЙ РИНОК, 

ЙОГО МІСЦЕ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ  



Узагальнюючи вищезазначені погляди можна стверджувати таке (рис 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Визначення «фінансового ринку» 

 

Необхідною передумовою існування будь-якого ринку є наявність товару, покупців 

та продавців. Під «товаром» на фінансовому ринку можна розуміти фінансові ресурси та 

пов’язані з їх рухом фінансові інструменти та фінансові послуги.  

Фінансовими інструментами є цінні папери, строкові контракти (ф'ючерси), 

інструменти грошового обігу, відсоткові строкові контракти (форварди), строкові 

контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) в разі залежності ціни від відсоткової 

ставки, валютного курсу чи фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), 

опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових 

інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові та 

відсоткові опціони)100. 

До основних фінансовими послуг належать101: 

1) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх 

обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків; 

2) довірче управління фінансовими активами (грошовими коштами та цінними 

паперами); 

3) діяльність з обміну валют; 

4) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх 

повернення; 

5) фінансовий лізинг; 

6) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; 

7) надання гарантій та поручительств; 

8) переказ грошей; 

9) послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення; 

10) торгівля цінними паперами; 

11) факторинг (операція з переуступки першим кредитором прав вимоги боргу 

третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості 

такого боргу першому кредитору). 

Суб’єктами фінансово ринку є: 

1) «продавці» - заощаджувачі, що мають тимчасово вільні грошові кошти; 

2) «покупці» - позичальники або емітенти, яким необхідні грошові кошти для 

розширення діяльності та задоволення інших потреб. Емітентами є юридичні особи, 

органи державної влади, які від свого імені розміщують цінні папери та беруть на себе 

зобов'язання щодо них перед їх власниками; 

3) фінансові посередники, які опосередковують рух фінансових ресурсів між 

заощаджувачами та позичальниками, і поділяють на: 

• брокерів, що діють за дорученням і за рахунок клієнта або іншої особи; 

                     
100 Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» N 3480-ІV від 23 лютого 2006 року  
101 Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» N 2664-ІІІ 

12 липня 2001 року  
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РИНОК 

це економічні відносини, пов’язані з рухом фінансових 

ресурсів між суб’єктами фінансових відносин в процесі 

суспільного відтворення 



• дилерів, які діють від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу 

фінансових ресурсів. 

Фінансове посередництво здійснюється установами банків та іншими фінансово-

кредитними організаціями (страховими компаніями, інвестиційними фондами, лізинговими 

компаніями тощо). 

З метою досягнення певного соціально-економічного ефекту здійснюється державне 

регулювання фінансового ринку (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Суб’єкти фінансового ринку та їх роль 

 

Ключові функції фінансового ринку наведені на рисунку 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Ключові функції фінансового ринку 

 

Розподільча (перерозподільча) функція забезпечує ефективний розподіл 

(перерозподіл) фінансових ресурсів для забезпечення розширеного відтворення та 

оптимального задоволення потреб суб’єктів фінансових відносин. 

В процесі мобілізації тимчасово вільних коштів проявляється акумулююча функція.  

Ціноутворююча функція полягає у визначенні реальної ціни на певні види 

фінансових активів, яка враховує попит та пропозицію на них. 
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Контролююча функція дозволяє досягти максимально ефективного використання 

отриманих позичальниками (емітентами) коштів. 

Питання структуризації фінансового ринку досить часто розглядається у фінансові 

літературі. Проте найбільш вдалою вважаємо структуру фінансового ринку запропоновану 

професором Опаріним В.М.102 (рис. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Структура фінансового ринку за Опаріним В.М. 

 

Ринок грошей охоплює рух залучених фінансових ресурсів, залучених на 

тимчасовій основі (як правило до одного року). Платою за залучення таких фінансових 

ресурсів є відсоток. Для ринку капіталу характерним є тривале або постійне використання 

залучених ресурсів (більше одного року), в результаті чого заощаджувачі отримують 

відсоток або дивіденд. 

Відносини між заощаджувачем і позичальником (емітентом), оформлені на підставі 

кредитних угод характеризують кредитний ринок, у разі ж випуску (емісії) цінних паперів 

для забезпечення руху фінансових ресурсів має місце ринок цінних паперів. Основним 

фінансовим інструментом риноку довго- та середньострокових боргових зобов’язань є 

облігації підприємств, держави, а на фондовому ринку – акції. 

Залежно від кількості учасників ринку та встановленими правилами торгівлі 

фінансовий ринок поділяють на: 

1) біржовий ринок – ринок з обмеженим колом відомих учасників, для яких 

установлені правила допуску до торгівлі, правила здійснення біржових угод та процедури 

вирішення спірних питань. До таких бірж відноситься ПФТС, UX. 

2) позабіржовий ринок – ринок з необмеженою кількістю учасників, де правила 

здійснення угод та вирішення спірних питань регулюються чинним законодавством 

України. 

Також виділяють первинні та вторинні фінансові ринки – перший охоплює 

відносини, пов’язані з першим розміщенням цінних паперів або боргових зобов’язань, 

другий охоплює їх подальший обіг. 

 

 

 

 

 

                     
102 Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2002. — 

240 с. 
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2. Цінні папери як основний інструмент фінансового ринку 

 

Цінні папери – це документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що 

посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх 

розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх 

розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим 

особам. 

Виділяють такі групи цінних паперів (рис. 5): 

1) пайові цінні папери - цінні папери, які посвідчують участь їх власника у 

статутному капіталі і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та 

частини майна у разі ліквідації емітента. 

До пайових цінних паперів відносяться: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Групи цінних паперів відповідно до вітчизняного законодавства 

а) акції - це цінний папір, що засвідчує право власника на участь у власному капіталі 

підприємства); 

б) інвестиційний сертифікат - це цінний папір, який випускається компанією з 

управління активами пайового інвестиційного фонду та засвідчує право власності інвестора 

на частку в пайовому інвестиційному фонді.); 

в) сертифікат ФОН (фонду операцій з нерухомістю) - це цінний папір, що 

засвідчує право його власника на отримання доходу від інвестування в операції з 

нерухомістю); 

2) боргові цінні папери - цінні папери, що посвідчують відносини позики і 

передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до 

зобов'язання. 

До боргових цінних паперів відносяться: 

а) облігації підприємств – це цінні папери, що засвідчують внесення їх власниками 

грошових коштів і підтверджують зобов'язання відшкодувати їм номінальну вартість цих 

облігацій у передбачений строк з виплатою фіксованого процента) 

б) державні облігації України; 

в) облігації місцевих позик; 

г) казначейське зобов'язання України - державний цінний папір, що розміщується 

виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб, посвідчує факт заборгованості 

Державного бюджету України перед власником казначейського зобов'язання, дає власнику 

право на отримання грошового доходу; 

ґ) ощадні (депозитні) сертифікат - цінний папір, який підтверджує суму вкладу, 

внесеного у банк, і права вкладника на одержання зі спливом встановленого строку суми 

вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав; 
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д) вексель - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання 

векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу 

визначену суму власнику векселя; 

3) іпотечні цінні папери - цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним 

покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від 

емітента належних їм коштів. До іпотечних цінних паперів відносяться: 

а) іпотечні облігації; 

б) іпотечні сертифікати; 

в) заставні; 

4) приватизаційні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника на 

безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, 

державного житлового фонду, земельного фонду; 

5) похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з 

правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних 

паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів. 

До основних похідних цінних паперів (деривативів) відносять: 

а) форвардний контракт (форвард) - двосторонній контракт, який засвідчує 

зобов'язання придбати (продати) певний актив у визначений час та на визначених умовах у 

майбутньому з фіксацією ціни під час укладення контракту; 

б) ф'ючерсний контракт (ф'ючерс) - контракт, аналогічний до форвардного, але 

відбувається за стандартизованими умовами: здійснюється тільки на біржах, під їх 

контролем, форма та умови контрактів уніфіковані, і розрахунки щодо купівлі-продажу 

ф'ючерсних контрактів здійснюються через розрахункову палату біржі, яка гарантує 

своєчасність і повноту платежів; 

в) свопи – це строковий контракт на обмін (на певну дату в майбутньому) в разі 

залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу чи фондового індексу (відсоткові, 

курсові чи індексні свопи); 

г) опціон – це стандартний документ, який засвідчує право придбати (продати) цінні 

папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час 

укладення такого опціону або на час такого придбання за рішенням сторін контракту.. 

6) товаророзпорядчі цінні папери - цінні папери, які надають їхньому держателю 

право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах. 

 

3. Державне регулювання фінансового ринку України 

 

Єдиного органу державного регулювання фінансового ринку в Україні не має. 

Основні функції в цій сфері розподілені між Національним банком України (НБУ), 

Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР), Державною 

комісією з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Основні органи державного регулювання фінансового ринку,  

сфера їх компетенції 
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НБУ здійснює: 

• емісію грошей, виступаючи інструментом фінансових відносин; 

• регулювання грошового обігу в Україні; 

• організацію ефективного функціонування кредитної системи; 

• забезпечення проведення міжбанківських розрахунків; 

• обслуговування Уряду, виконуючи агентські послуги з розміщення 

державних цінних паперів, обслуговуючи державний борг; 

• організацію касового виконання бюджету; 

• проведення міжнародних розрахунків держави; 

• валютне регулювання і встановлення офіційного курсу валют чи валютних 

коридорів. 

Основними напрямами здійснення державного регулювання ринку цінних паперів, 

поставленими перед ДКЦПФР, є: 

• формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо 

розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних в Україні, сприяння 

адаптації національного ринку цінних паперів до міжнародних стандартів;  

• координація діяльності державних органів з питань функціонування в Україні 

ринку цінних паперів та їх похідних;  

• здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних 

паперів та їх похідних на території України, додержання законодавства у цій сфері;  

• захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і 

припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за 

порушення законодавства у межах своїх повноважень;  

• сприяння розвитку ринку цінних паперів;  

• узагальнення практики застосування законодавства України з питань випуску 

та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення. 

В умовах розвитку таких фінансових інститутів як страхові компанії, кредитні 

спілки, пайові інвестиційні фонди, недержавні пенсійні фонди важливу роль на 

фінансовому ринку відіграє Держфінпослуг.  

Основними завданнями Держфінпослуг є:  

• участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері надання 

фінансових послуг;  

• розроблення і реалізація стратегії розвитку ринків фінансових послуг та 

вирішення системних питань їх функціонування;  

• забезпечення розроблення та координації єдиної державної політики щодо 

функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування;  

• здійснення в межах своїх повноважень державного регулювання та нагляду за 

наданням фінансових послуг і дотриманням законодавства у відповідній сфері;  

• захист відповідно до законодавства прав споживачів фінансових послуг;  

• сприяння інтеграції ринків фінансових послуг в європейський та світовий 

ринки фінансових послуг. 

Таким чином, регулювання фінансового ринку відіграє ключову роль у забезпечені 

сталості функціонування всієї фінансової системи держави. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тести для самоперевірки: 

1. Об’єктом відносин на фінансовому ринку є: 

а) грошові кошти; 

б) цінні папери; 
в) фінансові послуги; 

г) всі відповіді правильні. 

2. Ринок грошей – це … 

а) ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-продажу фінансових інструментів і фінансових 

послуг із терміном обертання до одного року; 

б) ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-продажу фінансових інструментів і фінансових 

послуг із терміном обертання більше одного року; 

в) ринок страхових послуг; 

г) всі відповіді правильні. 

3. Юридична особа, чи уповноважений державою орган, який здійснює випуск цінних паперів в 

обіг - це … 

а) емітент; 
б) консалтинг; 

в) кліринг; 

г) індосамент. 

4. До фінансових посередників не належать: 

а) комерційні банки; 

б) пайові інвестиційні фонди; 

в) страхові компанії; 

г) правильна відповідь відсутня. 

5. Фінансова послуга, що полягає у переуступці першим кредитором прав вимоги боргу третьої 

особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому 

кредитору, називається … 
а) факторингом; 

б) фінансовим лізингом; 

в) страхуванням; 

г) правильна відповідь відсутня. 

6. Право продавати й купувати акції за визначеною ціною надає … 

а) облігація; 

б) вексель; 

в) опціон; 

г) правильної відповіді немає. 

7. Цінний папір, що засвідчує право власника на участь у власному капіталі підприємства – це  

а) облігація; 

б) опціон; 
в) вексель; 

г) акція. 

8. До боргових цінних паперів не відносяться ... 

а) державні облігації; 

б) векселі; 

в) ощадні (депозитні) сертифікати; 

г) інвестиційні сертифікати. 

9. Двосторонній контракт, який засвідчує зобов'язання придбати (продати) певний актив у 

визначений час та на визначених умовах у майбутньому з фіксацією ціни під час укладення контракту – це … 

а) акція; 

б) вексель; 
в) облігація; 

г) форвард. 

10. Здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх 

похідних на території України покладено на: 

а) Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг; 

б) Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку; 

в) Державну податкову службу; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 



МОДУЛЬ 3. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНІ 

ФІНАНСИ 
 

 

 

 

 

 

1. Поняття та складові міжнародних фінансів 

2. Характеристика міжнародні фінансові відносини 

3. Міжнародні фінансові інститути 

 

1. Поняття та складові міжнародних фінансів 

 

Об’єктом міжнародних фінансів є економічні відносини, пов’язані з міжнародним 

рухом грошових коштів. До традиційних суб’єктів фінансових відносин – держави, 

підприємств та населення, долучаються міжнародні організації (ООН, СНД).  

Узагальнюючи погляди вчених щодо економічної сутності міжнародних фінансів, за 

доцільне вважаємо таке трактування цієї категорії (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Визначення міжнародних фінансів 

 

Залежно від суб’єктів фінансових відносин на міжнародному рівні виділяють 

приватні та публічні фінанси (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Складові міжнародних фінансів 

 

Міжнародні приватні фінанси охоплюють рух фінансових ресурсів між 

підприємства, організаціями та громадянами різних країн, а міжнародні публічні 

фінанси – між міжнародними організаціями та державами. 

Юридичних осіб, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до 

законодавства певної країни, та фізичних осіб, які мають постійне місце проживання на 

території цієї країни називають резидентами. Відповідно до цього нерезидентами є: 

• фізичні особи, які мають постійне місце проживання за межами згаданої 

країни; 
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• юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності, які створені й 

діють відповідно до законодавства іноземної держави; 

• іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні 

представництва, міжнародні організації та їх філії, що мають імунітет і дипломатичні 

привілеї. 

З метою регулюючого впливу на міжнародні фінанси застосовується відповідна 

міжнародна фінансові політика, яка представляє собою сукупність економічних, 

правових та організаційних заходів різних форм, які використовують державні та фінансові 

установи, центральні банки, міжнародні валютно-кредитні організації в сфері міжнародних 

фінансових відносин. Вона є складовою економічної й зовнішньоекономічної політики, 

важливим інструментом розширення світогосподарських зв’язків. 

Напрями і форми міжнародної фінансової політики визначаються валютно-

економічним становищем країн, еволюцією світового господарства. Міжнародна фінансова 

політика залежно від її цілей і форм поділяється на поточну та довгострокову (структурну) 

(рис. 3.). 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Види міжнародної фінансової політики 

 

Поточна міжнародна фінансова політика – сукупність заходів, спрямованих на 

щоденне, оперативне регулювання валютного курсу, валютних операцій, діяльності 

валютних та фінансових ринків, у тому числі за допомогою дисконтної та дивізійної 

політики, зокрема валютної інтервенції, валютних обмежень, валютного субсидування та 

диверсифікації валютних резервів. Головним завданням поточної політики є забезпечення 

нормального функціонування міжнародних та національних механізмів світової валютно-

фінансової системи, підтримка рівноваги платіжних балансів. 

Довгострокова (структурна) політика охоплює досить тривалий період та 

передбачає довгострокові заходи структурного характеру щодо послідовної зміни валютно-

фінансового механізму. Головні методи довгострокової міжнародної фінансової політики – 

це міждержавні переговори та угоди, насамперед у межах Міжнародного валютного фонду 

та на регіональному рівні. Довгострокова (структурна) політика передбачає заходи, 

спрямовані на зміну ключових елементів валютно-фінансової системи, таких як порядок 

міжнародних розрахунків, режим валютних курсів і паритетів, використання золота і 

резервних валют, міжнародних платіжних засобів, функціональних завдань міжнародних та 

регіональних валютно-кредитних та банківських організацій. 

Об’єктивними факторами довгостроковими (структурної) політики є посилення 

економічної взаємозалежності національних господарств, зміни їх місця та ролі у 

світогосподарських відносинах, сталість інтересів їх суб’єктів. Довгострокова (структурна) 

валютна політика як сукупність заходів, спрямованих на здійснення тривалих структурних 

змін у світовій валютній системі, у свою чергу, впливає на поточну політику.  

 

2. Характеристика міжнародні фінансові відносини  

 

Можна виділити цілу низку грошових відносин, які формують систему міжнародних 

фінансових відносин. Це, зокрема, відносини: 

• між експортерами та імпортерами з приводу платежів за товари, надання та 

погашення кредитних зобов’язань; 
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• між вищезгаданими суб’єктами та банками щодо отримання та погашення 

кредитів, відкриття та обслуговування валютних рахунків, надання гарантій; 

• між усіма вищезгаданими суб’єктами та страховими організаціями з приводу 

страхуванні ризиків; 

• між усіма вищезгаданими суб’єктами та фізичними особами з приводу оплати 

праці, здійснення міжнародних переказів, сплати за товари і послуги, виконання договорів 

страхування та ін.; 

• між фізичними особами з приводу різноманітних міжнародних банківських, 

поштових і готівкових грошових переказів; 

• між вищезгаданими суб’єктами та державою з приводу сплати податків та 

виконання певних зобов’язань, котрі випливають з правил державного регулювання 

міжнародних фінансових відносин; 

• між урядами різних країн з приводу сплати (отримання) контрибуцій та 

репарацій, надання та погашення кредитів тощо; 

• між урядами країн і міжнародними організаціями з приводу грошових внесків 

у ці організації, отримання кредитів, субсидій тощо; 

• між міжнародними організаціями. 

Специфічною особливістю міжнародних фінансів є те, що їх аналіз охоплює 

відносини, які виникають в зв’язку з здійсненням зовнішньоекономічної діяльності, не 

тільки в національній грошовій одиниці, але й в іноземній валюті та міжнародних 

платіжних засобах. 

Рівень міжнародних фінансових відносин поділяється на (рис. 4.): 

1) регіональний рівень, що охоплює відносини між підприємствами, громадяни 

різних країн, між окремими державами та міжнародними організаціями; 

2) світовий рівень, який характеризує фінансові відносини на світовому рівні.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Рівні фінансових відносин та сфера міжнародних фінансів  

 

Специфічною особливістю міжнародних фінансів є те, що їх аналіз охоплює 

відносини, які виникають в зв’язку з здійсненням зовнішньоекономічної діяльності, не 

тільки в національній грошовій одиниці, але й в іноземній валюті та міжнародних 

платіжних засобах. 

Співвідношення національної грошової одиниці до грошової одиниці іншої країни 

називається валютним курсом. Залежно від методів встановлення виділяють плаваючий та 

фіксований валютний курс – для першого характерне курсоутворення на основі 

співвідношення між попитом та пропозицією валюти, для другого директивне визначення 

валютного курсу центральним банком. 
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Основними формами розрахунків з фірмами і корпораціями західних країн є 

акредитив, інкасо, банківський переказ, розрахунки чеками. Разом з тим в кожній із 

вказаних форм є декілька різновидів. 

Головним джерелом вхідних фінансових потоків до України є надходження від 

експорту та іноземні інвестицій, що сприяють збільшенню ВВП і зайнятості населення, 

зростанню курсу національної валюти (рис. 5). Висока імпортна залежність країни та відтік 

капіталу зумовлюють скорочення ВВП та зайнятості населення, в результаті чого 

знижується і курс національної валюти. 

Співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, 

і сумою здійснених нею платежів за кордон протягом певного періоду наводиться в 

платіжному балансі. До платіжного балансу входять розрахунки за зовнішньою торгівлею, 

послугами, неторговими операціями, доходи від капіталовкладень за кордоном, торгівлі 

ліцензіями, від фрахтування та обслуговування кораблів, туризму, утримання 

дипломатичних і торгових представництв за кордоном, грошові перекази окремих осіб, 

виплати іншим країнам за позики тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Фінансові потоки в України та від неї 

 

Платіжний баланс України - це статистичний звіт, який відображає результати 

зовнішньоекономічної діяльності держави за окремий проміжок часу та джерела її 

фінансування103. Основні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: 

рахунком поточних операцій і рахунком операцій з капіталом і фінансових операцій. 

Рахунок поточних операцій включає всі операції з реальними цінностями, які 

відбуваються між резидентами та нерезидентами, а також операції, пов’язані з безоплатним 

наданням або одержанням цінностей, які призначені для поточного використання. У 

структурі поточного рахунку виділяються чотири основні компоненти: товари, послуги, 

доходи та поточні трансферти. 

Рахунок операцій з капіталом охоплює всі операції, що включають одержання або 

оплату капітальних трансфертів (трансферти на інвестиційні цілі, прощення боргу, перекази 

мігрантів тощо), а також придбання або реалізацію нефінансових активів та прав власності, 

таких як, наприклад, торгові марки, патенти, авторські права, права на видобуток корисних 

копалин та інші. Обсяги операцій, що відображаються за цим рахунком в Україні, як і в 

більшості країн світу, є незначними 104. 

                     
103 Постанова НБУ «Про затвердження Доповнення N 16 до Правил організації фінансової та статистичної 

звітності банків України» N 433 від 01 вересня 1999 р. 
104 Методичний коментар до платіжного балансу України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/Balance/PB/commentary.htm 
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У фінансовому рахунку відображаються всі операції, в результаті яких відбувається 

перехід прав власності на зовнішні фінансові активи та вимоги країни, або, іншими 

словами, виникнення та погашення фінансових зобов’язань між резидентами та 

нерезидентами. 

Таким чином, для забезпечення соціально-економічного розвитку необхідно 

забезпечити підтримку конкурентоспроможних вітчизняних виробників та створити 

сприятливий інвестиційний клімат. 

 

3. Міжнародні фінансові інститути 

 

Міжнародні фінансові інститути — це економічні організації, створені на основі 

міждержавних угод для регулювання міжнародних фінансово-кредитних та валютних 

відносин105. 

Поява міжнародних фінансових інститутів була спричинена низкою подій у світовій 

економіці: 

• посиленням інтернаціоналізації господарського життя, агресивним розвитком 

ТНК і ТНБ, діяльність яких вийшла за межі національних економік; 

• розвитком міждержавних форм регулювання валютно-кредитних і фінансових 

зв'язків як складової регулювання міжнародних економічних відносин; 

• посиленням нестабільності світової економіки, у тому числі - валютної 

системи, світових ринків капіталів і золота. 

Загальними цілями діяльності міжнародних фінансових інститутів є такі: 

• стабілізація світового господарства й міжнародних фінансів на основі 

об’єднання зусиль світового співтовариства; 

• здійснення міждержавного валютного і кредитно-фінансового регулювання; 

• розробка і координація стратегії і тактики міжнародної валютної і кредитно-

фінансової політики. 

Міжнародні фінансові інститути поділяють на всесвітні та регіональні (рис. 6). 

Найстарішим міжнародним фінансовим інститутом, створеним ще у 1930 році є 

Банк міжнародних розрахунків (The Bank for International Settlements), що виступає106: 

• організатором обговорення та аналізу політики центральних банків в рамках 

міжнародного фінансового співробітництва; 

• центром економічних та монетарних досліджень; 

• агентом або довіреною особою з виконання міжнародних фінансових угод. 

До міжнародних фінансових організацій світового рівня також належать 

Міжнародний валютний фонд та Група Всесвітнього банку. 

У 1992 р. до членів МВФ були прийнятi країни колишнього СРСР, у т.ч. і Україна. 

Завдяки цьому фактично завершено процес глобалiзацiї економiчного простору 

міжнародних фінансів, яке ведеться цiєю важливою мiжнародною органiзацiєю. Сьогоднi її 

членами є практично всi (за невеликим винятком) країни свiту. 

Міжнародний валютний фонд (International Monetary Fund, IMF), створений у 1945 

р. після ратифікації Угоди, розробленої під час міжнародної валютно-фінансової 

конференції у Бреттон-Вудсі є міжурядовою фінансово-кредитною організацією із статусом 

спеціалізованої установи Організації Об’єднаних націй, цілями діяльності якої є107: 

                     
105 Міжнародні фінанси: Навч.посіб. / О.М.Мозговий, Т.Є.оболенська, Т.В.Мусієць та ін.; Заг.ред. д-ра 

екон.наук, проф.О.М.Мозгового. – К.:КНЕУ, 2005. – 504 с. 
106 The Bank for International Settlements Annual Report 2009/10. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2010e8.pdf 
107 Agreement of the International Monetary Fund. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/aa.pdf 



1) сприяння розвитку міжнародного валютного співробітництва в якості 

постійної установи, що забезпечує механізм для консультацій і співпраці над 

міжнародними валютними проблемами;  

2) сприяння розширенню і збалансованому зростанню міжнародної торгівлі, та 

досягнення і підтримка, таким чином, високого рівня зайнятості і реальних доходів, а також 

розвиток виробничих ресурсів усіх країн-членів, розглядаючи ці дії як першочергові цілі 

економічної політики; 

3) сприяння стабільності валют, підтримка упорядкованого валютного режиму 

серед країн-членів і уникнення використання девальвації валют з метою отримання 

переваги у конкуренції; 

4) надання допомоги у створенні багатосторонньої системи розрахунків за 

поточними операціями між країнами-членами, а також в усунення валютних обмежень, що 

перешкоджають зростанню світової торгівлі; 

5) надання впевненості країнам-членам шляхом тимчасового надання загальних 

ресурсів Фонду, забезпечуючи тим самим можливість виправлення диспропорцій у їхніх 

платіжних балансах без використання мір, які можуть завдати шкоди добробуту на 

національному або міжнародному рівні; 

6) скорочення тривалості та ступеня розбалансованості платіжних балансів 

країн-членів фонду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Міжнародні фінансові інститути 
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Головним напрямом діяльності Світового Банку (The World Bank) є подолання 

бідності та прискорення економічного зростання країн, що розвиваються108. До Групи 

Світового банку входять Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), 

Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК), 

Багатостороннє агентство з питань гарантування інвестицій (БАГІ) та Міжнародний центр з 

врегулюванню інвестиційних спорів (МЦВІС). 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (International Bank for 

Reconstruction and Development, IBRD) надає кредитні ресурси урядам країн з середнім 

рівнем доходу, а також урядам платоспроможних країн з низьким рівнем доходу. Ця 

фінансова установа сприяє сталому розвитку за рахунок надання позик, гарантій, 

інструментів управління ризиками і некредитних аналітичних та консультаційних послуг. 

Фінансова стійкість МБРР дозволяє йому залучати дешеві фінансові ресурси на ринках 

капіталу і надавати ці кошти позичальникам на вигідних для них умовах. 

Міжнародна асоціація розвитку (International Development Association, IDA) надає 

довгострокові безвідсоткові позики і гранти урядам найбідніших країн світу, позбавлених 

можливості здійснювати запозичення на ринкових умовах. Кредитні операції МАР 

фінансуються за рахунок внесків країн-донорів, перерахування чистого прибутку МБРР, 

грантів МФК та надходжень від погашення раніше наданих МАР кредитів. 

На підтримку приватного сектору направлена діяльність Міжнародної фінансової 

корпорації (International Finance Corporation, IFC), що надає позики, інвестиції шляхом 

дольової участі в капіталі, структуроване фінансування та продукти з управління ризиками, 

а також надає консультаційні послуги з метою стимулювання зростання приватного 

сектору в країнах, що розвиваються109. 

Багатостороннє агентство з питань гарантування інвестицій (Multilateral 

Investment Guarantee Agency, MIGA) надає послуги з страхування політичних ризиків та 

гарантії відшкодування збитків від некомерційних ризиків з метою сприяння здійсненню 

прямих іноземних інвестицій в країни, що розвиваються110. 

Створений відповідно до Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів 

між державами та іноземними особами Міжнародний центр з врегулюванню 

інвестиційних спорів (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID) 

надає можливості для примирення і арбітражу в міжнародних інвестиційних спорах111.  

ЄБРР або Європейський банк реконструкції та розвитку (European Bank for 

Reconstruction and Development, EBRD) належить до міжнародних фінансових інститутів 

регіонального рівня що спеціалізується на наданні підтримки інвестиційним проектам в 

країнах Центрально-Східної Європи, Центральної Азії. Вкладаючи кошти переважно у 

підприємства приватного сектора, чиї потреби не можуть бути в повній мірі задоволені за 

рахунок можливостей ринку, ЄБРР тим самим стимулює перехід до відкритої, 

демократичної ринковій економіці. 

З метою сприяння економічної інтеграції та розвитку національних економік країн 

Співдружності Незалежних Держав (СНД) у 1993 році було створено Міждержавний банк 

СНД, на який покладено такі завдання: 

1) створення механізму розрахунків для проведення транскордонних платежів в 

національних валютах; 

                     
108 THE World Bank Annual Report 2010. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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2) кредитування зовнішньоторговельних операцій країн СНД в національних 

валютах; 

3) участі у реалізації інвестиційних проектів, які мають міждержавне значення. 

Ключовими засновниками Міждержавного банку є Російська Федерація та Україна, 

частка яких у статутного капіталу банку складає 50,0% та 20,7 % відповідно112.  

Для забезпечення фінансової підтримки пріоритетних проектів у Чорноморському 

регіоні та у сфері захисту Чорного моря і довкілля у 1998 році було засновано 

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (The Black Sea Trade and Development Bank, 

BSTDB).  

У 1998 році було засновано Чорноморський банк торгівлі та розвитку (The Black 

Sea Trade and Development Bank, BSTDB), метою діяльності якого є забезпечення 

фінансової підтримки пріоритетних проектів у Чорноморському регіоні (енергетика, нафта і 

газ, транспорт, виробництво, фінансовий сектор, телекомунікації113) та у сфері захисту 

Чорного моря і довкілля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
112 Годовой отчет Межгосудраственного банка СНГ 2009. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.isbnk.org/files/year_report_2009.pdf 
113 The Black Sea Trade and Development Bank Annual Report 2009. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.bstdb.org/annualBSTDB_2009.pdf 



Тести для самоперевірки: 
1. Головним завданням поточної міжнародної фінансової політики не є: 

а) зміна ключових елементів валютно-фінансової системи; 

б) забезпечення нормального функціонування міжнародних та національних механізмів світової 

валютно-фінансової системи; 
в) підтримка рівноваги платіжних балансів; 

г) правильна відповідь відсутня. 

2. Рух фінансових ресурсів між підприємствами та громадянами різних країн охоплюють: 

а) міжнародні приватні фінанси; 

б) міжнародні публічні фінанси; 

в) міжнародні фіскальні фінанси; 

г) всі відповіді правильні. 

3. Співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, і сумою 

здійснених нею платежів за кордон протягом певного періоду називається  

а) бухгалтерським балансом; 

б) бюджетом держави; 

в) звітом про фінансові результати; 
г) платіжним балансом. 

4. Нерезиденти України – це … 

а) юридичні особи та суб'єкти господарської діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, 

представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність 

відповідно до законодавства іншої держави; 

б) фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають 

постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном; 

в) юридичні особи з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на 

підставі законодавства України; 

г) правильна відповідь відсутня. 

5. Виділяють такі вили валютних курсів: 
а) фіксовані та гнучкі; 

б) депозитні та кредитні; 

в) чисті та валові; 

г) приватні та банківські. 

6. У фінансовому рахунку платіжного балансу відображаються: 

а) операції, в результаті яких відбувається перехід прав власності на зовнішні фінансові активи та 

вимоги країни 

б) операції, що включають одержання або оплату капітальних трансфертів;  

в) операції, що включають придбання або реалізацію нефінансових активів та прав власності; 

г) всі відповіді правильні. 

7. Метою діяльності міжнародних фінансових інститутів є: 

а) стабілізація світового господарства й міжнародних фінансів на основі об’єднання зусиль світового 
співтовариства; 

б) здійснення міждержавного валютного і кредитно-фінансового регулювання; 

в) розробка і координація стратегії і тактики міжнародної валютної і кредитно-фінансової політики; 

г) всі відповіді правильні. 

8. Регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги при дефіциті 

платіжного балансу шляхом надання коротко- і середньострокових кредитів в іноземній валюті здійснює 

спеціалізована установа ООН, що називається: 

а) Міжнародна фінансова корпорація; 

б) Міжнародний банк реконструкції та розвитку; 

в) Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій; 

г) Міжнародний валютний фонд. 
9. До Групи Світового банку не входить: 

а) Міжнародна фінансова корпорація; 

б) Міжнародний банк реконструкції та розвитку; 

в) Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій; 

г) Міжнародний валютний фонд. 

10. Підтримка приватного сектору є ключовим напряжмо діяльності … 

а) Міжнародної фінансової корпорації; 

б) Міжнародного банку реконструкції та розвитку; 

в) Міжнародної асоціації розвитку; 

г) правильна відповідь відсутня. 
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