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ВСТУП

Теоретичний курс «Фінанси» — одна із спеціальних базових
дисциплін підготовки бакалаврів з економіки.

В умовах ринкових відносин фінанси використовуються дер-
жавою як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя
суспільства. Практично всі економічні інструменти господарю-
вання (ціноутворення, оплата праці, комерційні розрахунки, інве-
стиційна діяльність, кредитування, бухгалтерський облік тощо)
пов’язані з фінансами. Тому курс «Фінанси» має міжгалузевий
характер. Він вивчається студентами після ознайомлення із зага-
льнотеоретичними економічними дисциплінами, такими як «Ос-
нови економічної теорії», «Історія економічних учень», «Еко-
номічна історія», «Економіка підприємства» та ін., що дає змогу
закріпити вже набуті знання і поглибити професійну підготовку
фахівців економічного профілю.

Засвоєння теоретичних засад фінансових відносин створює ту
основу, на якій базується вивчення прикладних фінансових дис-
циплін, які розкривають конкретні питання організації фінансів у
різних ланках фінансової системи.

Мета курсу — вивчення сукупності фінансових відносин, які
виражають розподіл і перерозподіл вартості валового внутріш-
нього продукту на макро- і мікрорівнях.

Знання цих питань необхідні майбутньому спеціалісту, щоб
об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в су-
спільстві, розуміти сутність і тенденції розвитку фінансових відно-
син та їх особливості у сфері державних фінансів і фінансів госпо-
дарських одиниць, уміти розробляти й вирішувати актуальні пи-
тання теорії і практики розбудови фінансової політики держави.

Вивчення теоретичних основ фінансових відносин дає змогу до-
сить швидко опанувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці.

Завдання курсу — дати правильне розуміння закономірностей у
сфері фінансових відносин держави, суб’єктів підприємницької дія-
льності та населення і розкрити шляхи використання цих закономі-
рностей у практиці фінансової роботи; показати можливі напрями
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впливу фінансів на суспільний прогрес і роль фінансів в економіч-
ній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин;
визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фі-
нансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

Програма курсу передбачає послідовне вивчення теоретичних
основ функціонування фінансів в умовах ринку, принципів і кон-
кретних форм організації фінансових відносин у різних сферах
життєдіяльності суспільства, теоретичне обґрунтування практики
функціонування фінансового механізму у процесі формування та
використання централізованих і децентралізованих фондів фі-
нансових ресурсів суспільного призначення.

Курс починається із загальної характеристики науки про фі-
нанси, сутності та економічної природи фінансових відносин, їх
місця і ролі в суспільних процесах. Цим питанням присвячені те-
ми «Сутність фінансів, їх функції та роль», «Фінансова політика і
фінансовий механізм».

Основою функціонування фінансової системи є фінанси гос-
подарських суб’єктів. У даній темі розглядаються теоретичні за-
сади організації фінансових відносин на підприємствах держав-
ної і недержавної форм власності, сутність і специфіка фінансів
некомерційних установ і організацій.

Механізм формування і використання централізованих фінан-
сових ресурсів держави розкривається у темах: «Державні фінан-
си», «Державні цільові фонди», «Податки і податкова система»,
«Бюджет і бюджетна система», «Доходи й видатки державного
бюджету», «Місцеві фінанси».

Програма курсу передбачає також вивчення питань страхової діяль-
ності, функціонування фінансового ринку та міжнародних фінансів.

Навчально-методичний посібник підготовлений авторським ко-
лективом у складі: О. Р. Романенко, канд. екон. наук, доц. (типова
програма курсу, мета і завдання вивчення дисципліни, методичні
вказівки до вивчення тем з виділенням ключових понять і термінів,
плани семінарських занять, завдання поточного та підсумкового ко-
нтролю, перелік питань для підготовки до іспиту, список літерату-
ри); С. Я. Огородник, д-р екон. наук, проф. (запитання для перевірки
знань за темами курсу, питання для дискусій, теми рефератів та ре-
комендації щодо їх оформлення і захисту); М. С. Зязюн, ст. викла-
дач (термінологічний словник); А. А. Славкова, ст. викладач (схеми
до вивчення тем курсу, тематика курсових і контрольних робіт з ме-
тодичними вказівками щодо їх виконання, організація та проведен-
ня поточного і підсумкового контролю знань студентів, критерії
оцінювання знань студентів при підсумковому контролі).
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ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Сутність фінансів, їх функції і роль

Предмет науки про фінанси. Фінанси — специфічна форма
суспільних відносин. Об’єктивні передумови виникнення і роз-
витку фінансів. Фінанси як економічна, вартісна, розподільна, іс-
торична категорія. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне при-
значення. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових
відносин.

Фінансові категорії як форма наукового пізнання сутності фі-
нансових відносин. Прості і складні фінансові категорії. Взаємо-
зв’язок фінансів з іншими економічними категоріями.

Функції фінансів як виявлення суттєвих ознак, властивостей і
суспільного призначення фінансів. Розподільна функція, її зміст.
Об’єкти і суб’єкти розподілу і перерозподілу вартості суспільного
продукту. Контрольна функція. Фінансова інформація та її роль у
реалізації контрольної функції. Взаємозв’язок розподільної і конт-
рольної функцій. Дискусійні питання щодо функцій фінансів.

Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва. Фінан-
сове забезпечення відтворювального процесу. Форми фінансово-
го забезпечення.

Фінансове регулювання і фінансове стимулювання економіч-
них і соціальних процесів. Підвищення ролі фінансів в умовах
переходу до ринкових відносин.

Тема 2. Фінансова система

Поняття фінансової системи і теоретичні основи її побудови.
Структура фінансової системи. Сфери та ланки фінансових від-
носин, їх характеристика. Взаємовідносини між окремими сфе-
рами та ланками фінансової системи.

Правові та організаційні основи фінансової системи. Держав-
не регулювання фінансових відносин. Функції Президента, зако-

1
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нодавчих і виконавчих органів державної влади щодо загального
управління фінансовими потоками. Оперативне управління фі-
нансовою системою. Управлінські функції Міністерства фінансів
і його регіональних управлінь і відділів, Контрольно-ревізійної
служби, Державної податкової адміністрації, Державного казна-
чейства, Рахункової палати, Пенсійного фонду, Національного
банку України, Міжбанківської валютної біржі, Державної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку. Розмежування функцій
між управлінськими фінансовими установами.

Роль фінансової системи держави у забезпеченні умов еконо-
мічного зростання.

Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм

Фінансова політика — складова економічної і соціальної полі-
тики держави. Складові фінансової політики. Завдання і принци-
пи фінансової політики. Стратегія і тактика фінансової політики.

Фінансова політика в умовах фінансової кризи. Стабілізація
фінансового стану в Україні та шляхи її забезпечення.

Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації
фінансових відносин. Взаємодія фінансового механізму з госпо-
дарським механізмом і фінансовою політикою. Складові елемен-
ти фінансового механізму.

Фінансове планування і прогнозування: суть, принципи, мето-
ди, завдання. Система фінансових планів, їх характеристика. Зве-
дене фінансове планування. Баланс фінансових ресурсів і витрат
держави.

Фінансовий контроль. Зміст фінансового контролю, його при-
значення. Види, форми і методи фінансового контролю. Фінансо-
вий аудит як незалежний фінансовий контроль. Суб’єкти фінан-
сового контролю в Україні, їх функції.

Фінансові норми і нормативи; фінансові ліміти і резерви; фі-
нансові стимули і санкції. Їх використання для активізації еконо-
мічного зростання й підвищення суспільного добробуту.

Тема 4. Фінанси господарських суб’єктів

Сутність фінансів господарських суб’єктів і принципи їх ор-
ганізації. Грошові надходження від діяльності підприємств, їх
склад і економічна характеристика. Валовий і чистий дохід. Зага-
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льний і чистий прибуток. Класифікація доходів і видатків. Фінан-
сові ресурси. Власні і залучені грошові кошти.

Особливості фінансів підприємств різних організаційно-пра-
вових форм. Джерела формування і напрямки використання фі-
нансових ресурсів комерційних підприємств державної і недер-
жавної форм власності. Взаємовідносини підприємницьких
структур із бюджетом і цільовими державними фондами. Вплив
галузевих факторів на організацію фінансів підприємств.

Фінанси бюджетних установ. Кошторисне фінансування, його
зміст і принципи. Неприбуткова діяльність громадських форму-
вань і доброчинних фондів.

Управління процесами формування і використання фінансо-
вих ресурсів господарських суб’єктів. Розроблення балансів гро-
шових потоків і прогнозування фінансових результатів.

Тема 5. Державні фінанси

Поняття публічного фінансового господарства і державних
фінансів. Склад і структура державних фінансів, характеристика
їх грошових потоків.

Державні доходи і державні витрати — основоположні кате-
горії державних фінансів. Фінансові ресурси держави. Джерела
формування державних доходів, фактори їх зростання. Державні
витрати на задоволення суспільних благ і послуг.

Система державних фінансів за їх ієрархічним рівнем — зага-
льнодержавні і місцеві фінанси.

Державні фінанси як інструмент регулювання економіки. Кейн-
сіанська бюджетна політика стабілізації економіки і стимулювання
економічного зростання. Зміна економічних доктрин «економіки
попиту» на «економіку пропонування» та її вплив на фінансові
методи державного регулювання економічних процесів.

Проблеми державних фінансів у період ринкової трансформа-
ції економіки. Криза державних фінансів і шляхи фінансової ста-
білізації. Менеджмент державних фінансів.

Тема 6. Податки і податкова система

Сутність і функції податків. Класифікація податків, її ознаки.
Види податків. Прямі податки. Непрямі податки. Елементи сис-
теми оподаткування. Теоретичні питання перекладання податків
та ухилення від їх сплати.
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Податкова система: поняття, основи побудови. Становлення
та розвиток податкової системи України. Податковий кодекс
України, його значення для формування і функціонування науко-
во-обґрунтованої і стабільної податкової системи держави.

Тема 7. Бюджет і бюджетна система

Бюджет як економічна і правова категорія. Місце і значення
бюджету в загальній системі фінансових відносин. Розподільна і
контрольна функція бюджету. Бюджетний механізм фінансового
регулювання і посилення його конструктивного впливу на реалі-
зацію стратегії економічного і соціального розвитку України.

Бюджетна система: поняття і принципи побудови. Критерії
розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи.
Міжбюджетні відносини. Регулювання міжбюджетних відносин.
Міжбюджетні трансферти. Види міжбюджетних трансфертів. Фі-
нансові нормативи бюджетної забезпеченості та їх використання
для визначення розподілу міжбюджетних трансфертів. Порядок
надання міжбюджетних трансфертів.

Бюджетний процес. Поняття бюджетного процесу і його складо-
ві етапи. Організаційні засади бюджетного планування. Порядок
складання, розгляду і затвердження проектів державного і місцевих
бюджетів. Виконання бюджетів за доходами і видатками. Секвестр
бюджету. Захищені статті видатків бюджету.

Казначейська система виконання державного і місцевих бю-
джетів.

Бюджетні права державних органів законодавчої і виконавчої
влади.

Тема 8. Доходи і видатки державного бюджету

Економічна сутність доходів і видатків бюджету. Форми їх
прояву і матеріальне втілення. Загальний і спеціальний фонди
державного бюджету. Класифікація бюджетних доходів. Джерела
формування бюджетних доходів. Форми і методи мобілізації
грошових коштів у бюджет.

Податкові і неподаткові надходження, їх склад і структура.
Офіційні трансферти.

Видатки державного бюджету, їх класифікація. Основні на-
прямки використання бюджетних коштів. Поточні та капітальні



11

видатки. Витрати державного бюджету на соціальний захист на-
селення. Склад і структура витрат державного бюджету в соціа-
льно-культурній сфері. Фінансування науки. Витрати державного
бюджету на фінансову підтримку економіки. Витрати на оборону
і державне управління.

Бюджетне фінансування. Форми бюджетного фінансування.
Бюджетний дефіцит. Поняття і причини виникнення. Стійкий

і тимчасовий бюджетний дефіцит. Методи розрахунку бюджет-
ного дефіциту. Проблеми скорочення і можливі джерела покрит-
тя бюджетного дефіциту.

Тема 9. Місцеві фінанси

Сутність місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні полі-
тики зміцнення економічної самостійності адміністративно-тери-
торіальних формувань.

Фінансові ресурси місцевих державних адміністрацій та орга-
нів місцевого самоврядування. Склад доходів місцевих бюджетів.
Закріплені доходи. Роль місцевих податків і зборів у формуванні
доходів місцевих бюджетів. Загальний і спеціальний фонди міс-
цевих бюджетів.

Видатки місцевих бюджетів. Обов’язкові видатки і видатки на
реалізацію делегованих центральною владою повноважень. Соці-
альна напрямленість видаткової частини місцевих бюджетів. Фі-
нансування місцевого господарства.

Бюджет розвитку місцевих бюджетів. Позички місцевим бю-
джетам. Обслуговування боргу місцевих рад.

Зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування
в Україні.

Тема 10. Державні цільові фонди

Необхідність створення та призначення державних цільових
фондів. Принципи їх організації.

Загальнодержавні соціальні фонди та їх значення для забезпе-
чення системи соціального страхування. Пенсійний фонд. Фонд
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття. Фонд соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві. Фонд України соціального
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захисту інвалідів. Джерела формування доходів і напрямки вида-
тків. Управління коштами загальнодержавних цільових фондів.

Інші фонди цільового призначення в Україні. Порядок їх фор-
мування і використання.

Цільові фонди місцевих органів влади.

Тема 11. Державний кредит і державний борг

Економічна сутність державного кредиту, його роль у форму-
ванні додаткових фінансових ресурсів держави і покритті бюджет-
ного дефіциту. Відмінність державного кредиту від банківського.

Види державного кредиту. Внутрішній і зовнішній державний
кредит. Розвиток міжнародного й умовного державного кредиту.

Форми внутрішнього державного кредиту. Державні позики,
їх види. Класифікація державних внутрішніх позик. Обернення
частини вкладів населення у державний кредит. Залучення кош-
тів загальнодержавного позикового фонду. Казначейські позики.
Гарантовані позики як форма умовного державного кредиту.

Форми зовнішнього державного кредиту. Державні зовнішні
позики. Позики міжнародних фінансових організацій. Міжурядо-
ві позики, зовнішні банківські кредити, їх значення у фінансовій
підтримці України.

Державний борг. Види державного боргу. Структура держав-
ного боргу, механізм його формування.

Боргова залежність держави. Її критичний рівень. Вплив дер-
жавного боргу на фінансовий стан держави.

Управління державним боргом і його обслуговування.

Тема 12. Страхування і страховий ринок

Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні
безперервності суспільного виробництва. Особливості фінансо-
вих відносин у сфері страхування. Функції страхування.

Суб’єкти страхових відносин: страховик, страхувальник, за-
страхований отримувач.

Форми і методи страхового захисту. Система страхових фондів.
Класифікація страхування за об’єктами і за ознакою ризику.

Принципи обов’язкового і добровільного страхування.
Страхування майна юридичних і фізичних осіб, його види і

форми.
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Страхування кредитних і фінансових ризиків. Економічна не-
обхідність, значення і види. Умови страхування кредитних і фі-
нансових ризиків.

Особисте страхування, його сутність і значення в забезпеченні
соціального захисту громадян. Види особистого обов’язкового і
добровільного страхування.

Перестрахування. Необхідність і роль перестрахування в за-
безпеченні сталості страхових операцій.

Доходи і витрати страховика. Страхові платежі як основне
джерело доходів страховика. Витрати на виплату страхового
відшкодування і страхових сум, відрахування в запасні і резерв-
ні фонди.

Фінансові результати страхових операцій, їх рентабельність.
Прибуток страхових організацій, його розподіл і використання.

Страховий ринок. Поняття страхового ринку і його організа-
ційна структура. Учасники страхового ринку. Організаційні фор-
ми існування страхових компаній.

Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні. Ліцен-
зування страхової діяльності.

Формування і розвиток страхового ринку в Україні.

Тема 13. Фінансовий ринок

Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації і розподі-
лі фінансових ресурсів. Економічні передумови функціонування
фінансового ринку в Україні. Суб’єкти фінансового ринку.

Структура фінансового ринку. Грошовий ринок. Ринок
кредитних ресурсів. Фондовий ринок як найважливіший сег-
мент фінансового ринку. Первинний і вторинний фондовий
ринок, їх призначення. Біржовий і позабіржовий ринок цін-
них паперів.

Види цінних паперів, які можуть випускатись і обертатися в
Україні. Основні характеристики цінних паперів.

Правове регулювання фондового ринку. Державний контроль
за випуском і обігом цінних паперів.

Фондова біржа: правове становище, організація і порядок ро-
боти. Функції фондової біржі. Порядок допуску цінних паперів
до обігу на фондових біржах.

Ринок фінансових послуг, його роль у функціонуванні еконо-
мічної системи. Види фінансових послуг.

Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.



14

Тема 14. Міжнародні фінанси

Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів. Світові
фінансові потоки: валютні, кредитні, фінансові ринки. Міжнаро-
дна фінансова інтеграція та її вплив на фінансові інтереси країн і
регіонів.

Фінансова діяльність міжнародних організацій. Фінанси Ор-
ганізації Об’єднаних Націй і Європейського Союзу.

Міжнародні фінансові інституції: Міжнародний валютний
фонд, Група Світового банку (Міжнародний банк реконструкції
та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінан-
сова корпорація, Агентство з гарантування багатосторонніх інве-
стицій). Банк міжнародних розрахунків. Європейський Інвести-
ційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку. Їх
завдання, сфери діяльності, формування капіталів та ресурсів.

Співпраця України з міжнародними фінансовими інституціями.
Проблеми гармонізації фінансів України відповідно до критеріїв і
стандартів Європейського співтовариства. Міжнародний фінан-
совий ринок: міжнародний ринок грошей (валютний ринок),
міжнародний ринок кредитних ресурсів, міжнародний ринок цін-
них паперів.
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2.1. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ

Ключові терміни: фінанси; фінансові категорії; фінан-
сові ресурси; фінансові фонди; функції фінансів; фінан-
сове забезпечення; фінансове регулювання; фінансове
стимулювання.

Курс «Фінанси» — теоретична дисципліна, яка вивчає загаль-
нотеоретичні засади фінансових відносин.

Предметом науки про фінанси є сукупність фінансових від-
носин на різних рівнях економічної системи: загальнодержавному
(макрорівень), регіональному (рівень адміністративно-територіаль-
них одиниць) і на рівні окремих суб’єктів господарювання (мік-
рорівень). Окремо виділяються міжнародні фінанси.

Понятійний апарат фінансової науки охоплює загальноеконо-
мічні та фінансові категорії, які в абстрактно-теоретичній формі
характеризують різні сторони реальної фінансової дійсності. Че-
рез використання фінансових категорій як інструмента наукового
пізнання досягається більш глибоке розкриття сутності фінансів,
їх специфіки і особливостей функціонування.

Фінансові категорії мають історичний характер і виступають
формою теоретичного мислення, наукової абстракції, яка є зрізом
реального економічного життя. З появою держави з’явились такі
фінансові категорії, як податки і державний кредит. Податок —
це найпростіша «фінансова клітинка» державних фінансів, в якій
сфокусовані основні сутнісні ознаки і властивості фінансів. Це
методологічно важливе положення вперше було висунуто й об-
ґрунтовано проф. В. М. Суторміною.

З розвитком держави і товарно-грошового господарства фор-
мувались групи складніших категорій — державні доходи і дер-
жавні видатки, які, у свою чергу, утворюють категорію держав-
ного бюджету, а всі разом вони складають найбільш загальну
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абстракцію фінансової науки — категорію фінансів. Система фі-
нансових категорій характеризується чіткою ієрархічністю і су-
підрядністю елементів, що забезпечує її цілісність. При цьому
поява нових фінансових категорій, зокрема, таких як фінанси
підприємств, фінансовий ринок, страхування тощо, їх функціо-
нування і еволюція обумовлені розвитком усієї системи фінансо-
вих категорій.

Фінанси — продукт наявності держави і товарно-грошових
відносин.

Фінанси1 виникли в умовах регулярного товарно-грошового обі-
гу у зв’язку з розвитком держави і потреби у фінансових ресурсах.

У докапіталістичних формаціях більша частина потреб держа-
ви задовольнялась через установлення різного роду натуральних
зборів, податей, повинностей, а грошове господарство було лише
в армії.

Основними витратами рабовласницьких і феодальних держав
були витрати на ведення війн, утримання монаршого двору, дер-
жавного апарату, будівництво суспільних споруд (храмів, кана-
лів, зрошувальних систем, доріг, водопроводів). Основними до-
ходами були надходження від державного майна (доменів) і
регалій (монопольного права монарха на окремі промисли і тор-
гівлю певними товарами), військова здобич, данина з покорених
народів, натуральні і грошові збори, мито, позики.

З розпадом феодалізму і поступовим розвитком у його надрах
капіталістичного способу виробництва все більшого значення
стали набувати грошові доходи і витрати держави, а частка нату-
ральних зборів скорочувалась.

На ранніх стадіях розвитку держави не існувало розподілу між
ресурсами держави і ресурсами її глави: монархи розпоряджа-
лись коштами держави як своєю власністю. Тільки з відділенням
державної казни від власності монарха (ХVI—XVII ст.) виника-
ють поняття:

• державні фінанси;
• державний бюджет;
• державний кредит.

1 Термін «фінанси» походить від латинського «finis», тобто кінець. У середньовіччі
це слово вживали для позначення строку сплати, а потім і для визначення документів,
що свідчили про погашення боргу, якими завершувалась угода. Пізніше терміном «фі-
нанси» стали позначати будь-який примусовий платіж на користь держави.

Існує й інша точка зору, згідно з якою авторство терміна «фінанси» належить фран-
цузькому вченому Ж. Бодену, який у 1577 р. опублікував свою працю «Шість книг про
республіку». Із старофранцузької мови «finer» (платити, оплачувати) цей термін перей-
шов в усі мови світу.
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Фінанси, як і ціна, кредит, заробітна плата, існують об’єктивно
як продукт економічного розвитку суспільства.

До початку ХVІІІ ст. під фінансами розуміли державне публіч-
не господарство або господарство будь-якого державного утво-
рення нижчого рівня, наприклад: земство, міська община тощо.
Отже, фінанси пов’язували з переданням частини доходу грома-
дянина в розпорядження монарха, короля або іншого правителя
на його утримання та інші витрати державного значення.

У ХVІІІ ст. трактування поняття фінансів як державного гос-
подарства набуло подальшого розвитку. Державні утворення різ-
ного рівня стали називатися союзами публічного змісту, а фінан-
си — формами та методами добування коштів і їх витрачання
цими союзами під час виконання покладених на них функцій.
Найбільш вагомими для теорії фінансів були дослідження таких
авторів кінця ХІХ ст., як В. Лєбєдєв, І. Янжул, С. Вітте, І. Озеров.
Саме І. Озеров визначив фінанси як сукупність відносин, що ви-
никають під час добування союзами публічного змісту матеріа-
льних засобів.

З часом, крім державного господарства, до складу фінансів
почали включати фінанси сфери виробництва, виконання робіт і
надання послуг. Виникають фінансові ринки, набуває розвитку
державний кредит та інші фінансові інститути.

Найвищого розквіту фінанси досягли у ХХ ст., коли функції
держави набагато розширилися і вдосконалилися, а товарно-
грошові відносини посіли головне місце в економічних системах.
Значний розвиток отримали місцеві (регіональні) фінанси, поза-
бюджетні спеціальні фінансові фонди, фінанси підприємницьких
структур.

Оскільки виникнення фінансів пов’язано, по-перше, з розвит-
ком товарно-грошових відносин і, по-друге, з посиленням ролі
держави, розширенням її функцій, то причиною появи фінансів
можна вважати потреби суб’єктів господарювання і держави у
фінансових ресурсах, які забезпечують їх діяльність.

Висхідним положенням для розкриття сутності фінансів є ро-
зуміння того, що фінанси — це одна з конкретних історичних
форм економічних відносин, функціонування яких пов’язане з
об’єктивною необхідністю розподілу і перерозподілу вартості
валового внутрішнього продукту. У процесі розподілу форму-
ються та використовуються грошові фонди, призначені для задо-
волення суспільних інтересів та потреб.

Однак система суспільних інтересів і потреб досить різнома-
нітна й охоплює загальнодержавні, галузеві, відомчі, корпорати-
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вні, колективні, групові, регіональні, місцеві та особисті інтереси.
До цього переліку слід додати ще й міжнародні та міждержавні.
Зважаючи на обмеженість фінансових ресурсів і на протистояння
інтересів один одному, доволі складно досягти оптимального
співвідношення в їх задоволенні у процесі вартісного розподілу.
Задоволення інтересів одних за рахунок ущемлення інших загро-
жує суспільству негативними наслідками, пов’язаними з суто
етичними міркуваннями, соціальним невдоволенням, економіч-
ними негараздами, і навіть політичними потрясіннями. Тому як
на макро-, так і на мікрорівнях слід якнайбільше уваги приділяти
мотивації нарощування обсягів виробництва і реалізації продук-
ції, робіт та послуг, обсягів фінансових ресурсів, а в ширшому
розумінні — валового внутрішнього продукту та національного
доходу держави, що може бути забезпечено через розвиток наці-
онального підприємництва, створення нових підприємств, розв’я-
зання платіжної кризи, збільшення кількості робочих місць та
збільшення доходів і купівельної спроможності населення.

У сучасній економічній і фінансовій літературі фінанси визна-
чають як систему економічних відносин, що виникають з приво-
ду розподілу і перерозподілу вартості валового внутрішнього
продукту, а в певних умовах і національного багатства, з метою
формування фінансових ресурсів у суб’єктів господарювання і
держави і використання їх на розширене відтворення та задово-
лення інших суспільних інтересів і потреб.

Оскільки використання фінансових ресурсів відбувається в
основному через фонди цільового призначення, існує також ви-
значення фінансів як економічної категорії, що відображає
створення, розподіл і використання фондів фінансових ресурсів
для задоволення потреб господарської діяльності, надання різ-
номанітних послуг населенню з боку держави, забезпечення ви-
конання державою її функцій (див.: Василик О. Д. Теорія фінан-
сів: Підручник. — К.: НІОС, 2000. — С. 7). Або фінанси
трактуються як економічні відносини, пов’язані з формуванням,
розподілом і використанням централізованих і децентралізова-
них фондів грошових коштів з метою виконання функцій і за-
вдань держави і забезпечення умов розширеного відтворення
(див.: Финансы: Учебник / Под ред. Л. А. Дробозиной. — М.:
ЮНИТИ, 1999. — С. 13). Під централізованими фінансами розу-
міють економічні відносини, пов’язані з формуванням і викорис-
танням фондів грошових коштів держави, що акумулюються в
державній бюджетній системі і урядових позабюджетних фондах,
під децентралізованими фінансами — грошові відносини, що
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опосередковують кругообіг грошових фондів підприємств. Отже,
як випливає з наведених визначень, фінансовими будуть ті гро-
шові відносини, які опосередковують відносини розподілу і пе-
рерозподілу вартості ВВП.

Разом з тим існує думка, що «фінанси — сукупність грошових
відносин, пов’язаних з формуванням, мобілізацією і розміщенням
фінансових ресурсів та з обміном, розподілом і перерозподілом ва-
ртості створеного на основі їх використання валового внутріш-
нього продукту, а за певних умов і національного багатства» (див.:
Опарін В. М. Фінанси. (Загальна теорія): Навч. посібник. — К.,
2001. — С. 5). Тут до фінансових відносин включаються не тільки
відносини розподілу, а й відносини обміну, маючи на увазі, що фі-
нанси завжди пов’язані з реальним рухом вартості, який відбуваєть-
ся на таких стадіях відтворювального процесу, як розподіл і обмін.

Зарубіжна фінансова наука трактує фінанси досить розшире-
но, не обмежуючись здебільшого будь-якими рамками. Де існу-
ють товар і гроші — там мають місце фінанси.

Зауважимо, що наведені визначення економічної сутності фі-
нансів не вичерпують усього розмаїття концептуальних підходів
та міркувань із цього питання. Про розбіжність позицій можна
судити хоча б із такого короткого їх переліку.

1. Фінанси — це застосування різноманітних прийомів та ме-
тодів для досягнення максимального достатку фірми або загаль-
ної вартості капіталу, вкладеного в справу.

2. Фінанси — система грошових відносин з приводу руху фон-
дів коштів.

3. Фінанси є системою імперативних грошових відносин.
4. Фінанси — це планомірний рух фінансових фондів, що ви-

ражають відносини з приводу необхідного, обов’язкового вилу-
чення вартості та їхнього використання в суспільних інтересах.

Перше визначення у наведеному переліку акцентує увагу на
фінансах фірми, ігноруючи інші структурні підрозділи економіч-
ної системи. Крім того, наведене визначення стосується не стіль-
ки фінансів підприємства, скільки управління їхніми фінансами
(фінансового менеджменту).

У другому визначенні дещо звужується сфера дослідження — по-
за увагою залишається безфондова форма руху фінансових ресурсів.

Третій та четвертий підходи перетворюють фінанси з еконо-
мічної категорії на явище, яке організовується державою, тобто
фактично викреслюють фінанси мікрорівня. Отже, фінанси є
складним багатоплановим суспільним явищем, яке характеризу-
ється різними сутнісними ознаками та формами прояву.
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Важливою ознакою фінансів є їх грошовий характер. У по-
всякденному житті ми часто вживаємо слово «фінанси», маючи
на увазі гроші. Справді, фінанси завжди мають грошову форму
вираження. Гроші є обов’язковою умовою існування фінансів.
У цьому зв’язку неправомірно відносити до фінансів натуральні
відносини, які мали місце в епоху рабовласництва і феодалізму.
Наявність фінансових відносин завжди супроводжується реаль-
ним рухом грошових коштів. Немає грошей — не може бути і фі-
нансів. Тому часто вживається таке визначення, як фінансово-
грошові відносини. Але це не дає підстав для ототожнення кате-
горій «фінанси» і «гроші». За своїм місцем у товарному виробни-
цтві й обігу гроші — це специфічний товар, що має властивість
обмінюватися на будь-який інший товар, тобто є загальним екві-
валентом. Гроші мають своє призначення в економічному житті
суспільства, що виражено в їхніх функціях.

Гроші — це поняття більш загальне. Можна мати гроші і вод-
ночас не мати жодного стосунку до фінансів, і навпаки, при від-
сутності грошей, лише володіючи майном, майновими правами,
правами інтелектуальної власності, оцінивши їхню вартість, мож-
на здійснювати інвестування, бути співзасновником фірми, тобто
мати стосунок до фінансово-господарської діяльності фірми.

Функціонування фінансів базується на таких функціях грошей
як засіб платежу, засіб нагромадження, світові гроші.

Розподіл і перерозподіл вартості за допомогою фінансів обо-
в’язково супроводжується рухом грошових коштів, які набува-
ють специфічної форми фінансових ресурсів. Вони формуються у
суб’єктів господарювання і держави за рахунок різних грошових
доходів, відрахувань і надходжень, а використовуються на роз-
ширене відтворення виробництва, матеріальне стимулювання пра-
цюючих, задоволення соціальних та інших потреб суспільства.

Матеріальними носіями фінансових відносин виступають фі-
нансові ресурси.

Фінансові ресурси самі по собі не визначають сутності фінан-
сів, не розкривають їх внутрішнього змісту і суспільного призна-
чення. Фінансова наука вивчає не фінансові ресурси як такі, а
економічні відносини, що виникають у процесі їх формування,
розподілу і використання.

Однією з важливих ознак фінансів як економічної категорії є
розподільний характер фінансових відносин. Учасниками таких
відносин у межах національної держави є держава, підприємства,
установи, організації, громадяни. Фінансові операції також мо-
жуть відбуватися між державами, національною державою та
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міжнародними фінансовими інституціями, між вітчизняними
підприємствами та інофірмами.

Сферою виникнення фінансових відносин є процеси первин-
ного розподілу вартості суспільного продукту, тобто коли ця вар-
тість розподіляється на зарплату, прибуток тощо і формуються
грошові доходи. Виокремлення у складі виручки від реалізації
продукції прибутку, відрахувань на соціальне страхування, амор-
тизаційних відрахувань відбувається за допомогою фінансів і ві-
дображає процес розподілу вартості відповідно до цільових при-
значень кожної її частини.

Подальший перерозподіл вартості між суб’єктами господарю-
вання (вилучення частини прибутку на користь держави, сплата
податків громадянами тощо) і конкретизація цільового її викори-
стання (направлення прибутку на фінансування капітальних
вкладень, економічне стимулювання, виплату дивідендів та ін.)
теж відбувається на основі фінансів.

З огляду на те, що економіка передбачає існування різномані-
тних форм власності, а фонди коштів перебувають у власності
або розпорядженні суб’єктів господарської діяльності, зазначимо,
що фінансові відносини можуть супроводжуватися зміною влас-
ника чи розпорядника коштів, зміною форм власності, а можуть
і не зазнавати подібних змін. Так, сплата податків державі озна-
чає передання коштів у розпорядження держави (супроводжуєть-
ся зміною власника, розпорядника), форма власності при цьому
може залишатися незмінною (сплата податків державними під-
приємствами) або змінюватися (сплата тих самих податків дер-
жаві, але недержавними підприємствами). А, наприклад, розподіл
чистого прибутку підприємства на внутрішні його потреби не су-
проводжується зміною ні власника, ні форми власності.

Як уже зазначалося, фінансові відносини супроводжуються
реальним рухом грошових коштів, що має місце в процесі розпо-
ділу й обміну. Але характер руху вартості (в її грошовій формі)
на цих стадіях відтворювального процесу різний. У процесі роз-
поділу рух вартості в грошовій формі відбувається відособлено
від руху товарів і характеризується її відчуженням (переходом
від одних власників до інших) або цільовим відособленням кожної
частини вартості (в межах одного власника).

Під час обміну вартість у грошовій формі обмінюється на товар-
ну форму, тобто відбуваються акти купівлі-продажу. Вартість не
відчужується, а лише змінює свою форму — з грошової на товарну.
Отже, на стадії розподілу має місце односторонній (без зустрічного
еквівалента) рух грошової форми вартості, а під час обміну — дво-
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сторонній (зустрічний) рух вартостей, одна з яких перебуває у гро-
шовій формі, а інша — в товарній. На наш погляд, обмінні операції
обслуговуються такими категоріями, як гроші і ціна.

Фінанси мають більш широкий діапазон розподілу, ніж ціна. Во-
ни забезпечують не лише первинний розподіл вартості валового
внутрішнього продукту на рівні виробничої структури, а й подаль-
ший перерозподіл через бюджетну систему. На цьому етапі ціни
можуть регулюватися за допомогою дотацій і виплат із бюджету рі-
зниці в цінах (дотації вугільній промисловості, дотації на комуналь-
ні послуги, потреби електротранспорту, на окремі види ліків).

У розподільних процесах поряд з фінансами та ціною беруть
участь також заробітна плата і кредит. У практиці господарюван-
ня доцільне комплексне використання усіх цих економічних ка-
тегорій з урахуванням відмінностей кожної з них.

Прояв сутності фінансів у реальній практичній діяльності
розглядається через характеристику функцій, які притаманні
даній категорії.

Вивчаючи функції фінансів, необхідно усвідомити, що функ-
ції завжди похідні від сутності, яку вони виражають, і показують
як, у який спосіб реалізується суспільне призначення даної еко-
номічної категорії. Оскільки специфічне суспільне призначення
фінансів — забезпечити розподіл і перерозподіл вартості вало-
вого внутрішнього продукту, вираженої в грошовій формі, між
різними суб’єктами господарювання і напрямами цільового вико-
ристання, сутність фінансів проявляється насамперед через
розподільну функцію. Фінанси за допомогою розподільної функції
обслуговують різні етапи розподілу (первинний розподіл і пере-
розподіл вартості суспільного продукту), різні сфери суспільного
життя — сферу матеріального виробництва, сферу обміну і
споживання. Фінансовому розподілу притаманні різні види роз-
поділу: внутрішньогосподарський, внутрішньогалузевий, міжга-
лузевий, міжтериторіальний.

Об’єктами дії розподільної функції фінансів є вартість вало-
вого внутрішнього продукту, а також частина національного ба-
гатства, яка набуває грошової форми (у разі перерозподілу рані-
ше накопиченого виробничого потенціалу, покриття збитків від
стихійного лиха тощо).

Суб’єктами за фінансового методу розподілу ВВП є юридичні
і фізичні особи, в розпорядженні яких формуються фінансові ре-
сурси, а також держава.

Розподільна функція фінансів реалізується в процесі первин-
ного розподілу і перерозподілу вартості ВВП.
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Первинний розподіл — це розподіл доданої вартості й форму-
вання первинних доходів суб’єктів, які беруть участь у створенні
ВВП. Первинними доходами на цій стадії є: у фізичних осіб — за-
робітна плата, у юридичних осіб — прибуток, у держави — прибу-
ток державного сектору, що централізується в бюджеті, надходжен-
ня від державних послуг, ресурсів, угідь, а також непрямі податки.

Перерозподіл полягає у створенні й використанні централізова-
них фондів. За рівнем централізації вони поділяються на загальноде-
ржавні, регіональні, відомчі й корпоративні. Загальнодержавні
включають державний бюджет і фонди цільового призначення, регі-
ональні — місцеві бюджети і позабюджетні фонди органів місцевого
самоврядування. Відомчі — це фонди, що створюють міністерства і
відомства. Корпоративні фонди передбачають централізацію частини
доходів структурних підрозділів у корпоративних об’єднань.

Провідну роль у перерозподільному процесі відіграє держава.
У процесі перерозподілу на загальнодержавному рівні можна ви-
ділити окремі стадії перерозподілу. Спочатку відбувається мобі-
лізація і формування загальнодержавних фондів (державного бю-
джету і цільових загальнодержавних позабюджетних фондів),
потім стадія використання цих фондів — направлення коштів на
розвиток пріоритетних галузей народного господарства, соціаль-
но-культурні заходи, управління, оборону, виплату пенсій тощо.
Звідси виникають відносини вторинного перерозподілу.

Кінцевим результатом перерозподільного циклу є те, що одна
частина перерозподілених грошових ресурсів через механізм бю-
джетного фінансування знову переходить у сферу матеріально-
го виробництва, щоб почати новий цикл первинного розподілу з
наступним перерозподілом, інша частина перерозподілених гро-
шових ресурсів переходить у сферу споживання (освіта, охорона
здоров’я, культура, оборона, держуправління тощо).

Таким чином, беручи активну участь у розподілі і перерозпо-
ділі створеної вартості фінанси сприяють трансформації пропор-
цій, що виникли під час її первинного розподілу, в пропорції кін-
цевого використання.

Поряд з розподільною фінанси виконують контрольну функ-
цію, сутність якої проявляється в контролі за розподілом ВВП
між відповідними грошовими фондами і каналами розподілу та
їх цільовим використанням.

Основу контрольної функції фінансів становить рух фінансових
ресурсів, який відбувається у фондовій і нефондовій формах. Через
кількісний вираз фінансових ресурсів фінанси здатні кількісно відо-
бражати вартісні пропорції, що формуються в суспільстві, і контро-
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лювати їх. Саме завдяки контрольній функції фінансів суспільство
контролює повноту і своєчасність забезпечення фінансовими ресур-
сами різних суб’єктів господарювання, включаючи державу, еко-
номне й ефективне використання коштів. Головною контрольною
пропорцією є пропорції між фондами нагромадження і споживання.

Контрольна функція діє не ізольовано, вона тісно пов’язана з
розподільною. У практичній діяльності контрольна функція про-
являється у фінансовому контролі.

Деякі економісти стверджують, що фінансам притаманні й інші
функції: оперативна, регулювальна, стимулювальна, перерозподі-
льна, відтворювальна, формування грошових фондів, використан-
ня грошових фондів, стабілізаційна функція, а також виробнича.

Не применшуючи значення таких підходів, можна стверджу-
вати, що фінанси держави відіграють важливу роль у розшире-
ному відтворенні саме завдяки розподільній функції.

Фінанси, породжені розподільним процесом, тобто економіч-
ними відносинами, пов’язані з розподілом і перерозподілом вар-
тості суспільного продукту, використовуються на всіх стадіях
його руху: виробництва, розподілу, обміну і споживання.

Фінанси об’єктивно необхідні, оскільки зумовлені потребами
суспільного розвитку, їх функціонування дає змогу сформувати у
розпорядженні суб’єктів господарювання і держави необхідні фі-
нансові ресурси.

Фінанси, як ніяка інша економічна категорія (ціна, кредит, за-
робітна плата тощо) дають змогу пристосувати (трансформувати)
потреби виробництва до потреб споживання. Без фінансів немо-
жливо забезпечувати індивідуальний і суспільний кругообіг ви-
робничих фондів на розширеній основі, регулювати галузеву і
територіальну структуру економіки, стимулювати підвищення
ефективності виробництва і задовольняти інші суспільні потреби.

Виникнення фінансових відносин, як і їх відмирання, є об’єк-
тивними процесами, що не пов’язані з діяльністю держави. Дер-
жава може лише впливати на .розвиток фінансових відносин:
вводити чи відміняти конкретні види платежів, змінювати фор-
ми використання фінансових ресурсів і т. п.

У повсякденній господарській діяльності важлива не сама по
собі категорія фінансів, а конкретні форми прояву фінансових
відносин, види яких установлюються державою. Визначаючи ор-
ганізаційні форми прояву категорії фінансів, держава використо-
вує останні як активний інструмент управління економікою. Без
фінансів неможливо забезпечити індивідуальний кругообіг виро-
бничих фондів на розширеній основі, запроваджувати науково-
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технічні досягнення, стимулювати інвестиційну діяльність, регу-
лювати структурну перебудову економіки.

Як економічний інструмент господарювання фінанси здатні
кількісно і якісно впливати на суспільне виробництво. Кількісний
вплив характеризується обсягом і пропонуванням мобілізованих,
розподілених і використаних фінансових ресурсів.

Якісний вплив виявляється в інтересах учасників відтворюва-
льного процесу через форми організації фінансових відносин (у
який спосіб формуються фінансові ресурси, в яких формах і на
яких умовах відбувається їх рух і використання). Саме через які-
сний вплив відбувається перетворення фінансів в економічний
стимул розвитку суспільного виробництва.

Можна виділити три головні напрями фінансового впливу на
процеси суспільного розвитку:

1) фінансове забезпечення потреб розширеного відтворення;
2) фінансове регулювання економічних і соціальних процесів;
3) фінансове стимулювання.
Фінансове забезпечення відтворювального процесу — це по-

криття затрат за рахунок фінансових ресурсів, акумульованих
суб’єктами господарювання і державою.

В умовах економічної і фінансової самостійності суб’єкти гос-
подарювання формують джерела розширеного відтворення за ра-
хунок власних фінансових ресурсів, залучених на акціонерній ос-
нові або на пайових засадах грошових коштів інших підприємств,
використання банківських кредитів, бюджетних асигнувань та ін.
Додатковими джерелами фінансового забезпечення можуть бути
кошти, мобілізовані на ринку цінних паперів, іноземні інвестиції.

Фінансове забезпечення розширеного відтворення може
здійснюватись у таких формах:

• бюджетне фінансування як надання коштів з бюджету на
безповоротних засадах;

• кредитування — це надання коштів на принципах повер-
нення, платності, строковості і забезпеченості;

• самофінансування передбачає відшкодування видатків суб’єк-
тів господарювання з основної діяльності та її розвитку за раху-
нок власних джерел. Принцип самофінансування допускає залу-
чення кредитних ресурсів;

• оренда (лізинг) — це передання майна у користування за пев-
ну плату і на певний строк;

• інвестування — процес вкладення грошей у ті чи інші
об’єкти з розрахунком на збільшення їх вартості, а також отри-
мання додаткового доходу.
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Фінансове регулювання економічних і соціальних процесів відбу-
вається насамперед через перерозподіл частини доходів підприємств
і організацій, а також населення і спрямування цих коштів у бюджети
та державні цільові фонди для задоволення державних потреб.

Є багато цікавих прикладів державного регулювання економі-
ки через систему оподаткування. Так, у Швеції в роки піднесення
стягувався особливий податок на інвестиції з метою стримуван-
ня їх зростання, в періоди економічних спадів він знижувався або
скасовувався для заохочення надходжень капіталів. У цій країні
застосовувалася також система інвестиційних резервів: монопо-
ліям дозволялося до 40 % комерційних доходів відкладати в інвес-
тиційні резерви, які не підлягали оподаткуванню. У періоди спа-
дів ці резерви залучалися для розширення капіталовкладень. Щоб
прискорити концентрацію капіталу в США у процесі злиття ком-
паній, новостворена компанія звільнялася від податків протягом
року, якщо хоч би одна з об’єднаних компаній була збитковою.
У Франції для компаній, які злилися чи реорганізувалися, надавало-
ся відстрочення на сплату податків, деякі види акцій звільнялися
від оподаткування. Свого часу в багатьох країнах широкого роз-
витку набула система протекціонізму — через установлення ви-
соких митних податків на імпорт держави підтримувалися високі
ціни на внутрішньому ринку, розвивався демпінг як один із засо-
бів економічної боротьби за переділ ринків.

Конкретними формами здійснення розподілу і перерозподілу
створеної вартості є фінансові важелі, до яких відносять пода-
тки, обов’язкові збори, норми амортизаційних відрахувань, нор-
ми витрачання коштів у бюджетних установах, орендна плата,
процент за кредит, дотації, субсидії, субвенції, штрафи, пеня,
премії та ін. Особливістю фінансових важелів є те, що вони ґру-
нтуються на врахуванні економічних інтересів держави, підпри-
ємств, організацій, населення.

У складі фінансових стимулів розвитку виробництва і під-
вищення його ефективності можна виділити:

• бюджетні стимули;
• ефективне інвестування фінансових ресурсів;
• фінансові пільги і санкції.
За образним виразом нобелівського лауреата В. Леонтьєва,

щоб народногосподарський корабель набрав швидкості й не збив-
ся з курсу, потрібні вітрила приватного підприємництва і корми-
ло загальнонаціональної економічної стратегії. Не випадково в
країнах з розвиненою ринковою економікою державне фінансове
регулювання широко використовується у господарській практиці.
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Структурно-логічні схеми
до теми 1 «Суть фінансів, їх функції і роль»

Державний
бюджет
України

Фінансові
ресурси

населення

Централізовані
фінансові ресурси

Фінансові ресурси
підприємства

Амортизаційні
відрахування

Оборотні
кошти

Бюджетні
асигнування

Кредити

Прибуток

Надходження
з державних

цільових фондів

Інші

Державні
цільові фонди

Пенсійний
фонд

Фонд соціального
страхування

з тимчасової втрати
працездатності

Фонд соціального
страхування

на випадок безробіття

Фонд соціального
страхування

від нещасних випадків
на виробництві

Інші фонди

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

Децентралізовані
фінансові ресурси

Схема 1.1. Склад фінансових ресурсів
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Схема 1.2. Взаємозв’язок фінансових ресурсів із вартісною структурою внутрішнього валового продукту
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Тема 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА

Ключові терміни: фінансова система, фінансовий апа-
рат, сфери фінансових відносин, ланки фінансових від-
носин, фінанси суб’єктів господарювання, державні фі-
нанси, страхові фонди, фінансовий ринок, міжнародні
фінанси.

У періодичній літературі фінансова система іноді ототожню-
ється з фінансовим апаратом. Необхідно розрізняти ці поняття,
оскільки правильне визначення фінансової системи сприяє роз-
будові ефективної фінансової політики, націленої на економічне
зростання та фінансову стабілізацію.

За єдиної сутності фінансових відносин існують певні особли-
вості в створенні та використанні фінансових ресурсів, які зосе-
реджені в розпорядженні держави, підприємницьких структур,
певних фінансових інституцій для фінансового забезпечення їх-
ньої діяльності. Оскільки концентрація фінансових ресурсів про-
водиться у відповідних грошових фондах, фінансова система ви-
значається як сукупність окремих її ланок, що мають особливості
в створенні та використанні фондів фінансових ресурсів, які зосе-
реджені в розпорядженні держави, нефінансового сектору економі-
ки, певних фінансових інституцій, домогосподарств для фінансо-
вого забезпечення економічних і соціальних потреб суспільства в
цілому, окремих верств населення, господарських структур,
окремих громадян (див.: Василик О. Д. Теорія фінансів: Підруч-
ник. — К.: НІОС, 2000. — С. 22).

За внутрішньою будовою фінансова система являє собою су-
купність відносно відособлених взаємозв’язаних сфер і ланок фі-
нансових відносин, які відображають специфічні форми й методи
розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту (див.:
Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. — К.:
КНЕУ, 2001. — С. 27—28). Сфера характеризує узагальнену за
певною ознакою сукупність фінансових відносин. В основу виді-
лення сфер покладено рівень економічної системи:

• рівень мікроекономіки — фінанси суб’єктів господарювання;
• рівень макроекономіки — державні фінанси;
• рівень світового господарства — міжнародні фінанси;
• забезпечуюча сфера — фінансовий ринок.
Ланка фінансової системи є відособленою частиною фінансо-

вих відносин. Її виокремлення проводиться за ознакою наявності
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або відособленого фонду фінансових ресурсів, або специфічних
форм і методів фінансових відносин.

Західна фінансова наука трактує поняття фінансової системи
більш звужено. Зокрема, Зві Боді та Роберт К. Мертон (Нобелів-
ський лауреат з економіки 1997 р.) у підручнику з курсу фінансів,
що вивчається при підготовці спеціалістів за програмою МВА,
зазначають, що «фінансова система включає ринки, посередни-
ків, фірми, що надають фінансові послуги, та інші інституції,
з допомогою яких домогосподарства, приватні компанії та урядові
організації реалізують фінансові рішення, які вони приймають»
(цит. за: Финансы: Учеб. пособие / Пер. с англ. — М.: Вильямс,
2000. — С. 62).

Фінансові системи держав можуть відрізнятися за своєю стру-
ктурою, оскільки вони є відображенням існуючої моделі еконо-
міки, але у всіх у них є загальна ознака — це різноманітні фонди
фінансових ресурсів, які різняться методами мобілізації і напря-
мами використання. Нині у світі налічується понад 20 різних мо-
делей фінансових систем окремих держав.

Структура фінансової системи динамічна. У державах із пере-
хідною економікою фінансові системи характеризуються тим, що
окремі їхні ланки перебувають на стадії формування. Це насам-
перед фінансовий ринок, страхові фонди і страховий ринок, дер-
жавний кредит, місцеві фінанси.

Базовою ланкою фінансової системи є фінанси підприємниць-
ких структур, до якої належать фінанси як виробничої, так і не-
виробничої сфер. Вони обслуговують створення валового внут-
рішнього продукту — основного джерела фінансових ресурсів.
Нині підприємницькі структури володіють 25—30 % всіх фінан-
сових ресурсів держави.

Фінанси виробничої сфери залежно від форми власності поділя-
ються на державні, акціонерні, колективні, індивідуальні, орендні,
спільні тощо, а залежно від виду діяльності суб’єкта господарю-
вання — на фінанси машинобудування, будівництва, сільського
господарства, транспорту тощо.

Фінанси соціальної сфери, яка поділяється на фінанси освіти,
охорони здоров’я, культури, оборони й інших підрозділів, харак-
теризуються особливостями створення й використання фондів та
фінансових ресурсів, зокрема наявністю поряд із власними дже-
релами бюджетного фінансування.

Провідне місце належить підприємствам державної форми
власності, хоча із розвитком ринкових відносин питома вага під-
приємств недержавної форми власності зростатиме.
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У процесі своєї діяльності підприємства вступають у взаємо-
відносини з іншими суб’єктами господарювання, з фізичними
особами, з різними ланками фінансової системи. Фінанси підпри-
ємницьких структур пов’язані з розподільними і перерозподіль-
ними відносинами, які можна об’єднати у три групи: внутрішні,
внутрішньокорпоративні й зовнішні.

Державні фінанси охоплюють: державний та місцеві бюджети;
державні фонди цільового призначення; державний кредит;
фінанси підприємств і організацій державної форми власності.
У сфері державних фінансів грошові потоки відображають відно-
сини перерозподілу ВВП. Переважно це зовнішні відносини.
Провідне місце у державних фінансах належить бюджетам різних
рівнів, які об’єднуються в Україні у зведеному бюджеті держави.

Мобілізуючи доходи до бюджету, держава впливає на фінан-
сові можливості господарських структур і громадян, використо-
вуючи насамперед податковий механізм (за допомогою об’єктів
оподаткування, ставок податків і пільг в оподаткуванні), а також
створюючи сприятливий інвестиційний клімат для залучення зов-
нішніх джерел фінансування, зокрема, через надання привілеїв в ім-
порті, створення спеціальних економічних зон, технополісів тощо.

Із бюджету фінансуються операційні та інші витрати на
розвиток агропромислового комплексу, надаються дотації ву-
гільній промисловості, спрямовуються капіталовкладення в
об’єкти загальнодержавного значення, фінансуються науково-
технічні програми.

Державні фонди цільового призначення концентрують у своєму
розпорядженні майже чверть усіх фінансових ресурсів держави.
До них належать: Пенсійний фонд та інші соціальні фонди.

Така ланка фінансової системи, як державний кредит, покли-
кана мобілізувати фінансові ресурси для фінансування витрат із
бюджету, котрі не відшкодовуються його доходами. Кошти дер-
жавного кредиту, як правило, спрямовуються на покриття бю-
джетного дефіциту. Через державний кредит держава має змогу
впливати на інфляційні процеси в бік їх зменшення.

Фінансовий ринок як сфера фінансової системи включає ринок
грошей, кредитних ресурсів, цінних паперів і фінансових послуг.

Ринок грошей, або валютний ринок, — це створення фондів фі-
нансових ресурсів для здійснення зовнішньоторговельних операцій.

Ринок кредитних ресурсів є формою залучення тимчасово ві-
льних коштів на інвестиційні та інші потреби. Регулюється ринок
кредитних ресурсів за допомогою облікової ставки Національно-
го банку України.
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Ринок цінних паперів — це мобілізація коштів на потреби го-
сподарської діяльності через випуск і реалізацію цінних паперів,
які є гарантом повернення вкладених коштів і одержання доходу.
Операції з реалізації цінних паперів здійснюються на фондовому
ринку. Ринок фінансових послуг в Україні лише формується.

Важливу роль у фінансовій системі має відігравати така її
сфера, як страхування. У ній формуються фонди фінансових
ресурсів, основне призначення яких — покрити втрати економіки
та окремих громадян, що виникли з непередбачених причин.
Страхові фонди перебувають у розпорядженні страхових компа-
ній і можуть бути використані також як інвестиційний та кредит-
ний ресурси в економіці до настання страхового випадку.

Деякі економісти до складу фінансової системи включають
також фінанси домогосподарств (див.: Василик О. Д. Теорія фі-
нансів: Підручник. — К.: НІОС, 2000). До доходів домогосподарств
належать доходи від продажу власного капіталу, землі, продукції
підсобних господарств, доходи, одержані від здавання в оренду
майна, відсотки на капітал, вкладений у цінні папери, тощо.

До видатків домогосподарств належать витрати на придбання
споживчих товарів, оплату наданих послуг і виконаних робіт,
формування заощаджень, купівлю цінних паперів та інші витрати.

Домогосподарства тісно пов’язані з іншими ланками фінансо-
вої системи. Так, домогосподарства отримують кошти з бюджету
та від господарських структур у вигляді оплати праці та одер-
жання безоплатних послуг від держави. Зі свого боку, домогос-
подарства вносять платежі до бюджету та централізованих фон-
дів, беруть участь у формуванні і використанні страхових фондів,
є суб’єктами фінансового ринку.

Сфера міжнародних фінансів відображає перерозподільні від-
носини на світовому рівні. Міжнародні фінансові відносини ха-
рактеризують грошові потоки між суб’єктами різних країн: між
урядами, між підприємствами, громадянами й урядами. Міжна-
родні фінансові організації вступають у взаємовідносини з урядами
окремих країн з метою формування бюджету чи інших фондів цих
організацій. Отримані кошти використовуються на фінансування
централізованих заходів, проектів і програм, на фінансову допо-
могу окремим країнам, на утримання апарату цих організацій.
Оскільки окремі складові фінансової системи мають конкретне
функціональне призначення в обслуговуванні відтворювальних
процесів в економіці, можна стверджувати, що кожна ланка фі-
нансової системи є самостійним елементом, проте ця самостій-
ність відносна в середині єдиного цілого. Так, наприклад, недолі-
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ки в організації фінансової діяльності підприємницьких структур,
їх збитковість зменшують надходження до бюджетної системи,
централізованих цільових фондів, страхових фондів. Це звужує
фінансові можливості держави, зумовлюючи дефіцит бюджету.
Наявність дефіциту бюджету може призвести до зростання ін-
фляції або державного боргу, що негативно позначиться на дія-
льності всіх учасників фінансового ринку.

Розлад фінансової системи може спричинити фінансову кризу
в державі.

На поверхні явищ фінансова криза проявляється у зростанні бю-
джетного дефіциту, державного боргу, інфляції. Як наслідок — зна-
чне зниження платоспроможності підприємницьких структур, жит-
тєвого рівня населення, соціальне розшарування в суспільстві.

Основними напрямками подолання фінансової кризи може бу-
ти зокрема: запровадження жорсткого режиму економії щодо ви-
трачання бюджетних коштів, передусім на управління, оборону,
фінансування збиткових і низькорентабельних виробництв, різні
види дотацій; визначення доцільності фінансування деяких соці-
альних витрат; зменшення обсягів фінансових запозичень, на-
самперед зовнішніх; удосконалення інструментів залучення до
інвестиційної сфери особистих накопичень населення; забезпечення
фінансової підтримки малого бізнесу; оптимізація рівня подат-
кових вилучень до бюджету.

Ефективне функціонування кожної із складових фінансової
системи можливе за умов чіткого законодавчого урегулювання їх
взаємодії. Загальне керівництво фінансовою діяльністю в Украї-
ні, як і в будь-якій іншій державі, здійснюють органи державної
влади й управління. Разом з тим рух грошових коштів повинен
бути скоординованим через управління фінансовими потоками,
що забезпечується фінансовим апаратом.

Фінансовий апарат — це сукупність фінансових установ, на які
покладено управління фінансовою системою держави. До організа-
ційного складу фінансової системи України входять: Міністерство
фінансів, Державна податкова адміністрація, Державна контроль-
но-ревізійна служба, Державне казначейство, Рахункова палата,
Державна комісія з цінних паперів і Фондового ринку та ін.

Розподіл функцій в управлінні фінансами між органами дер-
жавної влади й управління:

Верховна Рада України, як єдиний орган законодавчої влади,
ухвалює закони, у тому числі з фінансових питань, затверджує
Державний бюджет України та вносить зміни до нього; здійснює
контроль за виконанням Державного бюджету України; приймає
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рішення щодо звіту про його виконання; визначає засади внутрі-
шньої і зовнішньої політики.

Президент України, як глава держави, створює у межах кош-
тів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснен-
ня своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні
органи і служби; підписує закони, ухвалені Верховною Радою
України; має право вето щодо цих законів із наступним повер-
ненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України.

Кабінет Міністрів України, як вищий орган у системі орга-
нів виконавчої влади, забезпечує проведення фінансової, цінової,
інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці і
зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і куль-
тури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористу-
вання; організовує розроблення проекту закону про Державний
бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верхов-
ною Радою України Державного бюджету України, надає Верхо-
вній Раді України звіт про його виконання.

Провідну роль в управлінні фінансами виконує Міністерство
фінансів. Саме на нього покладені завдання загального керівниц-
тва всією фінансовою системою. Міністерство фінансів України
має розгалужену регіональну структуру, яка включає: Міністерс-
тво фінансів Республіки Крим, обласні та міські (м. Києва і Сева-
стополя) фінансові управління, районні та міські (міст республі-
канського та обласного підпорядкування) фінансові відділи.

Регіональні фінансові органи мають систему подвійного під-
порядкування. Вертикально вони підпорядковані відповідному
фінансовому органу вищого рівня (наприклад, районні фінансові
відділи — обласному фінансовому управлінню). Горизонтально
фінансові органи підпорядковані місцевим органам державного
управління, тобто входять до складу відповідних державних ад-
міністрацій.

Основні функції Міністерства фінансів:
• вироблення основ і напрямів фінансової політики держави

та розроблення заходів щодо їх реалізації;
• організація бюджетного процесу, складання проекту Держа-

вного бюджету та його виконання після затвердження Верхов-
ною Радою України;

• організаційне регулювання фінансової діяльності суб’єктів
господарювання через установлення правил здійснення фінансо-
вих операцій, форм фінансових документів, порядку і стандартів
ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності;

• організація функціонування ринку цінних паперів;
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• здійснення заходів з мобілізації коштів через систему дер-
жавного кредиту та управління державним боргом;

• забезпечення фінансових відносин держави з іншими краї-
нами, міжнародними організаціями і фінансовими інституціями;

• організація і здійснення фінансового контролю в країні.
Удосконалення діяльності Міністерства фінансів України і

перетворення його в координатора економічних реформ у країні
передбачає значне розширення його функцій, зокрема таких як:

♦розроблення макроекономічної стратегії та макроекономіч-
ного прогнозування;

♦розроблення податкової та фіскальної політики;
♦забезпечення стабільності державних фінансів;
♦розроблення митної політики й організація митної справи;
♦організація і контроль за страховою діяльністю;
♦сприяння розвитку місцевого самоврядування і реформу-

вання міжбюджетних відносин та ін.
До складу Міністерства фінансів України входять два обособ-

лені підрозділи: контрольно-ревізійна служба і державне казна-
чейство.

Державна контрольно-ревізійна служба складається з Голов-
ного контрольно-ревізійного управління України, контрольно-
ревізійних управлінь у Республіці Крим, областях, містах Києві і
Севастополі, контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у
районах, містах і районах у містах. Спеціалізується на здійсненні
фінансового контролю.

Органи Державної контрольно-ревізійної служби виконують
такі функції:

• організовують роботу контрольно-ревізійних підрозділів на мі-
сцях щодо проведення ревізій і перевірок, узагальнюють наслідки
ревізій і перевірок, у випадках, передбачених законодавством, по-
відомляють про них органам законодавчої та виконавчої влади;

• проводять ревізії та перевірки фінансової діяльності, стану
та збереження коштів та матеріальних цінностей, достовірності
обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних коміте-
тах та інших органах державної виконавчої влади, в державних
фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в ор-
ганізаціях, які отримують кошти з бюджету та з державних валют-
них фондів;

• проводять ревізії та перевірки правильності витрачання
державних коштів на утримання місцевих органів державної ви-
конавчої влади, установ і організацій та діють за кордоном і фі-
нансуються за рахунок державного бюджету;
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• контролюють повноту оприбуткування, правильність витра-
чання і збереження валютних коштів;

• здійснюють контроль за усуненням недоліків і порушень,
виявлених попередніми ревізіями та перевірками;

• розробляють інструктивні та інші нормативні акти про про-
ведення ревізій та перевірок;

• здійснюють методичне керівництво і контроль за діяльністю
підпорядкованих контрольно-ревізійних підрозділів; узагальню-
ють досвід проведення ревізій та перевірок і поширюють його
серед контрольно-ревізійних служб, розробляють пропозиції що-
до удосконалення контролю.

З ініціативи державної контрольно-ревізійної служби ревізія або
перевірка підприємства, установи, організації може проводитись не
частіше ніж один раз на рік. Але за дорученням правоохоронних ор-
ганів ревізія чи перевірка може бути проведена в будь-який час.

Державне казначейство створене з метою ефективного упра-
вління коштами Державного бюджету України, підвищення опе-
ративності у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фі-
нансових ресурсів у Державному бюджеті. Основними завдан-
нями Казначейства є:

♦організація виконання Державного бюджету України і здій-
снення контролю за ним;

♦управління наявними коштами Державного бюджету України, у
тому числі в іноземній валюті, та коштами державних позабюджет-
них фондів у межах видатків, установлених на відповідний період;

♦фінансування видатків Державного бюджету України;
♦ведення обліку касового виконання Державного бюджету

України, складання звітності про стан виконання Державного
бюджету України;

♦управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом від-
повідно до чинного законодавства;

♦розподіл між Державним бюджетом України та бюджетами
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя
відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов’язкових
платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України;

♦здійснення контролю за надходженням, використанням ко-
штів державних позабюджетних фондів;

♦розроблення нормативно-методичних документів з питань
бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бю-
джетів усіх рівнів, які є обов’язковими для всіх підприємств,
установ та організацій, що використовують бюджетні кошти та
кошти державних позабюджетних фондів.
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Основне завдання Державної податкової адміністрації
України полягає у реалізації податкової політики держави. На
податкову адміністрацію покладені такі основні функції:

• розроблення проектів податкового законодавства;
• контроль за правильністю обчислення податків та інших

обов’язкових платежів і своєчасністю їх сплати;
• облік платників податків та надходжень платежів до бюджету;
• накладення штрафних санкцій і адміністративних стягнень

на порушників податкового законодавства;
• проведення масово-роз’яснювальної роботи серед платників

податків;
• міжнародне співробітництво у сфері оподаткування.
Державна податкова адміністрація України здійснює свої пов-

новаження безпосередньо та через утворені регіональні державні
податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, а також державні податкові інспекції
в районах, містах (крім міст Києва і Севастополя), районах у міс-
тах, міжрайонні, об’єднані державні податкові інспекції, а також
спеціалізовані державні податкові інспекції. Вищою ланкою ДПА
є Головна державна податкова адміністрація. Вона розробляє про-
екти податкового законодавства і організовує податкову роботу та
діяльність податкових органів у країні. Безпосередню податкову
роботу ведуть податкові інспекції в районах і містах (без районно-
го поділу). Вони здійснюють облік усіх платників, що перебува-
ють на даній території і контролюють їх розрахунки з бюджетом.

Рахункова палата Верховної Ради створена з метою здійснення
позавідомчого контролю за складанням і виконанням державного
бюджету, вироблення й аналізу бюджетної політики держави, конт-
ролю у сфері державного кредиту і грошово-кредитної політики.
Вона виступає в ролі експертного органу Верховної Ради України,
готуючи відповідні висновки і рекомендації з питань фінансової ді-
яльності органів управління. Рахункова палата може проводити та-
кож ревізійну роботу в різних ланках фінансової системи.

Національний банк України є основною фінансовою інститу-
цією у сфері грошового ринку. Основне завдання Національного
банку — регулювання грошового обігу й організація ефективного
функціонування кредитної системи. Національний банк прово-
дить також значну роботу щодо обслуговування уряду. Він вико-
нує агентські послуги з розміщення державних цінних паперів і
обслуговування державного боргу, організовує касове виконання
бюджету, проводить міжнародні розрахунки держави, здійснює
валютне регулювання.
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Міжбанківська валютна біржа проводить торги з купівлі-
продажу іноземних валют. Ціни, які формуються на цій біржі, ха-
рактеризують ринковий курс валют, тобто той, який складається
під впливом попиту і пропонування, як на національну, так і на
іноземні валюти. Вплив Національного банку на ринковий курс
національної валюти здійснюється завдяки участі його у торгах
через скупку тієї чи іншої валюти або валютні інтервенції.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку орга-
нізовує функціонування ринку цінних паперів. Вона проводить ре-
єстрацію випуску цінних паперів та регулює їх кругообіг. Забезпе-
чує формування інфраструктури ринку, видає ліцензії фінансовим
посередникам, які здійснюють операції з цінними паперами. Комі-
сія здійснює контроль за діяльністю суб’єктів ринку цінних папе-
рів — емітентів, інвесторів, фінансових посередників, фондових
бірж — відповідно до чинного у цій сфері законодавства.

Фондова біржа проводить операції з цінними паперами. Ос-
новне її призначення — організація функціонування вторинного
ринку. Однак, з одного боку, через неї може здійснюватись і пер-
винне розміщення цінних паперів, а з іншого — і вторинний ри-
нок може функціонувати поза біржею. У зв’язку з цим розрізня-
ють біржовий і позабіржовий обіг цінних паперів.

Як центр торгівлі цінними паперами, фондова біржа є індика-
тором ділової активності й проводить котирування акцій підпри-
ємств. Цим створюється система незалежної і досить об’єктивної
оцінки діяльності акціонерних товариств. Тому бюлетені фондо-
вих бірж відіграють велике значення у функціонуванні фінансо-
вої системи та економіки країни.

Фінансові посередники на ринку цінних паперів виконують роль
сполучної ланки між емітентами цінних паперів та інвесторами. З
одного боку, за дорученням емітентів вони проводять випуск та
розміщення цінних паперів на фінансовому ринку. З іншого боку,
вони проводять операції з купівлі цінних паперів на підставі угод з
інвесторами. Діяльність фінансових посередників засновується на їх
інформованості та глибоких знаннях ринку цінних паперів.

Пенсійний фонд створений з метою акумуляції раціонального
розміщення коштів, призначених для пенсійного забезпечення.
Він виконує функції нарахування пенсій і проведення їх виплат.
Пенсійний фонд, як орган управління, має відповідні повнова-
ження з контролю за повнотою і своєчасністю сплати внесків
підприємств до фонду.

Фонд соціального страхування виконує аналогічні функції
стосовно відповідного цільового фонду.
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Структурно-логічні схеми
до теми 2 «Фінансова система»

ФІНАНСОВА СИСТЕМА

Сукупність відносно обособлених
взаємозв’язаних фінансових відно-
син, які відображають специфічні
форми та методи розподілу й пере-
розподілу ВВП

За внутрішньою будовою

Сукупність фінансових органів та
інституцій, які управляють гро-
шовими потоками

За організаційною будовою

Схема 2.1. Схема поняття «фінансова система»

Фінанси суб’єктів
господарювання

Державні
фінанси

Міжнародні
фінанси

♦Фінанси комерцій-
них підприємств і
організацій

♦Фінанси некомер-
ційних установ і ор-
ганізацій

♦Державний і місцеві
бюджети

♦Державні цільові
фонди

♦Державний кредит
♦Фінанси державного

сектору

♦Фінанси міжнарод-
них організацій

♦Фінанси міжнарод-
них фінансових
інституцій

♦Міжнародний фі-
нансовий ринок

ФІНАНСОВА СИСТЕМА

• Ринок грошей
• Ринок кредитних ресурсів
• Ринок цінних паперів
• Ринок фінансових послуг

• Соціальне страхування
• Майнове страхування
• Особисте страхування
• Страхування підприємницьких ризиків
• Страхування відповідальності

Фінансовий
ринок Страхування

Схема 2.2. Сфери та ланки фінансової системи
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ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Міністерство
фінансів

Рахункова
палата

Національний
банк

Фондові
біржі

Державне
казначейство

Державна
контрольно-

ревізійна служба

Державна
податкова

адміністрація

Державна комісія
з цінних паперів

та фондового
ринку

Аудиторська
палата

Комерційні
банки

Небанківські
кредитні
установи

Страхові
компанії

Аудиторські
фірми

Інституційні
інвестори

Міжбанківська
валютна біржа

Пенсійний
фонд

Фонди
соціального
страхування

Українська
державна

інноваційна
компанія

Схема 2.3. Склад органів та інституцій фінансової системи України

40
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Міністерство фінансів
Автономної Республіки Крим

Обласні та міські
(м. Києва і Севастополя)

головні фінансові управління

Районні та міські (міст республіканського та обласного
підпорядкування) фінансові управління та фінансові відділи

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Схема 2.4. Регіональна структура Міністерства фінансів України

Департамент
податкової політики
і макроекономічного

прогнозування

Департамент фінансів
виробничої сфери

Департамент фінансів
невиробничої сфери

Департамент з бюджету

Департамент зовнішніх
економічних зв’язків

Департамент
державного боргу

Департамент
державного регулювання

виробництва та обігу
алкоголю і тютюну

Департамент фінансових
установ та ринків

Юридичне управління

Адміністративно-
господарський
департамент

Колегія Заступники
міністра

МІНІСТР

Схема 2.5. Структура центрального апарату
Міністерства фінансів України
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Тема 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

Ключові терміни: фінансова політика, фінансова стра-
тегія, фінансова тактика, податкова політика, бю-
джетна політика, грошово-кредитна політика, міжна-
родна фінансова політика, фінансово-кредитний меха-
нізм, фінансове забезпечення, фінансове регулювання,
фінансові інструменти, фінансові векселі, фінансовий
контроль, управління фінансами, фінансове планування,
фінансове законодавство.

Вплив фінансів на економічний і соціальний розвиток суспі-
льства не можна зрозуміти без вивчення фінансової політики і
фінансового механізму.

Політика як узагальнююче поняття охоплює всі напрями діяль-
ності держави. Залежно від сфери суспільних відносин, яка є об’єк-
том політичного впливу, виділяють економічну, соціальну, культур-
ну, технічну, бюджетну, кредитну, внутрішню і зовнішню політику.

Фінансова політика має самостійне значення і водночас є важ-
ливим засобом реалізації політики держави в будь-якій сфері су-
спільної діяльності — в економіці, соціальній сфері, військовій
реформі, в міжнародних відносинах тощо.

Провідні західні економісти не дають чіткого визначення фі-
нансової політики. Наприклад, Стенлі Фішер, Рудігер Дорнбуш і
Річард Шмамнзі не виділяють фінансової політики як самостій-
ного поняття. Водночас вони тлумачать його дещо ширше, зазна-
чаючи, що фіскальна політика являє собою рішення, які приймає
держава стосовно своїх доходів і витрат. Аналогічно розглядають
цю проблему й інші представники зарубіжних економічних шкіл.
Зокрема, Кемпбелл Р. Макконнелл і Стенлі Л. Брю ототожнюють
поняття фінансово-бюджетної і фінансової політики, визначаючи
їх як зміни, які вносяться урядом у порядок державних витрат і
оподаткування і спрямовані на забезпечення повної зайнятості й
неінфляційного національного продукту.

Більш структурованим є визначення фінансової політики як
особливої сфери економічної діяльності держави, спрямованої на
мобілізацію фінансових ресурсів, їх раціональний розподіл і вико-
ристання для забезпечення функцій держави.

Насамперед, фінансова політика повинна сприяти формуван-
ню максимально можливого обсягу фінансових ресурсів, оскіль-
ки вони — матеріальна база будь-яких перебудов.
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Не менш важливим є забезпечення раціонального розподілу
коштів між галузями і сферами народного  господарства, концен-
трація фінансових ресурсів на найважливіших напрямках еконо-
мічного і соціального розвитку.

Отже, можна зазначити, що фінансова політика — це визна-
чення цілей, завдань, на вирішення яких спрямовується процес
формування, розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів.

Фінансові відносини — це основа фінансової політики. Разом
з тим, хоч фінанси і фінансова політика тісно взаємозв’язані, між
ними існують суттєві відмінності:

• фінанси як специфічна форма виробничих відносин є елемен-
том базису; фінансова політика держави належить до надбудови;

• фінансові відносини як елемент базису об’єктивні і незале-
жні від людської свідомості; фінансова політика — форма свідо-
мої діяльності людей. Вона потребує законодавчого оформлення
у відповідних нормативних актах.

Реалізація фінансової політики забезпечується сукупністю за-
ходів держави, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів,
їх розподіл і перерозподіл для виконання державою її функцій і
програм.

Фінансова політика повинна враховувати потреби суспільного
розвитку, реальні економічні і фінансові можливості держави,
тому вона залежить від конкретних історичних умов і завдань,
які стоять перед суспільством. Вивчаючи вимоги, які теорія і
практика господарювання ставлять до фінансової політики, слід
усвідомити дуже важливий висновок — фінансова політика має
бути адекватною закономірностям суспільного розвитку. По-
рушення цієї важливої вимоги призводить до значних втрат у на-
родному господарстві.

Зміст фінансової політики, її основні напрями ґрунтуються на
теоретичних концепціях, які визначають ступінь участі держави в
управлінні економікою і використанні окремих інструментів реа-
лізації фінансової політики, тобто конкретних форм організації
фінансових відносин.

Основні теоретичні положення, що стосуються фінансів та фі-
нансової політики держави в ХХ ст. сформулювали класики бур-
жуазної політекономії Адам Сміт (1723—1790) і Давид Рікардо
(1772—1823), а також англійський економіст Джон Мейнард
Кейнс (1883—1946) та їх послідовники.

Сутність концепції основоположників класичної політеконо-
мії Адама Сміта і Давида Рікардо зводилась до невтручання дер-
жави в економіку, збереження вільної конкуренції. У ній головна
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роль у регулюванні економічного життя суспільства відводилася
ринковому механізму. Виходячи з цих принципів, фінансова по-
літика до кінця 20-х років ХХ ст. була спрямована на обмеження
державних витрат і податків, на забезпечення збалансованого
бездефіцитного бюджету держави. Доходи бюджету формува-
лись здебільшого за рахунок непрямих податків, а переважна ча-
стина бюджетних коштів спрямовувалася на фінансування війсь-
кових, управлінських витрат і витрат на обслуговування та
погашення державного боргу.

Наприкінці 20-х років та в 30—40-ві роки завдання фінансової
політики зводилися до послаблення впливу кризи надвиробництва
на економіку, підтримання високої ділової активності і розширення
платіжного попиту. Основні засади такої політики базувалися на
кейнсіанській теоретичній концепції, яка обґрунтовувала необхід-
ність посилення ролі держави в розвитку економіки через втручан-
ня в регулювання циклічного розвитку відтворювального процесу.

Результатом практичної реалізації такої теоретичної кон-
цепції стало зростання державних витрат на створення нових
робочих місць, підвищення зайнятості населення, скорочення
безробіття активізацію підприємницької діяльності і формуван-
ня додаткового попиту, що дало змогу збільшити національний
дохід, а звідси з’явились можливості для збільшення видатків на
фінансування соціальних потреб.

Зросла роль прогресивного прибуткового податку у забезпе-
ченні державних доходів.

На відміну від попередньої теоретичної концепції кейнсіансь-
ка фінансова політика допускала можливість бюджетного де-
фіциту, і навіть більше того — відводила бюджетному дефіциту
активну роль у стимулюванні економічного зростання. Це обумо-
вило розвиток державного кредиту. Дефіцитне фінансування
державних витрат веде до розвитку ринку позичкового капіталу.
Державні позики стають другим, після податків, джерелом фо-
рмування фінансових ресурсів держави, що, у свою чергу, поси-
лює роль фінансів у перерозподілі національного доходу.

У 70-х роках особливості фінансової політики визначаються
неокласичним напрямом економічної теорії. У цей період процес
розширеного відтворення в країнах з ринковою економікою ха-
рактеризується різким підвищенням нестабільності, сповільнен-
ням темпів економічного зростання, збільшенням резервної армії
праці, зростанням бюджетного дефіциту, державного боргу, ін-
фляції. Циклічні кризи 1974—1975 та 1980—1982 рр. переплели-
ся з валютно-фінансовою, енергетичною, сировинною, екологіч-
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ною та продовольчою кризами на тлі структурних змін, що від-
бувались у продуктивних силах. У таких умовах практичні реко-
мендації державного втручання стосувались не тільки доходів і
видатків державного бюджету, а й регулювання грошового обігу,
валютного курсу, ринку позичкових капіталів і цінних паперів.
Неокласики запропонували розробку довгострокової стратегії,
яка дала б змогу проводити стабільну фінансову політику. На їх-
ню думку, відсутність різких реакцій з боку держави на кожне
циклічне зрушення — кращий спосіб не тільки пом’якшення са-
мих коливань у довгостроковій перспективі, а й обмеження ролі
держави і забезпечення вільної ринкової системи.

У сучасних умовах більшість розвинутих країн у своїй фінан-
совій політиці використовують різні елементи як кейнсіанської,
так і неокейнсіанської системи державного регулювання.

У країнах соціалістичної орієнтації фінансова політика форму-
валась під впливом марксистсько-ленінської теорії сутності і функ-
цій соціалістичної держави і спиралась на принцип фінансової цен-
тралізації. Фінансова централізація передбачала не тільки концент-
рацію переважної частини фінансових ресурсів у розпорядженні
держави, а й монополію держави в організації фінансових відносин.

У цих країнах держава безпосередньо керувала всіма сферами
суспільного життя за допомогою планів економічного і соціаль-
ного розвитку. Відповідно до марксистсько-ленінської теорії зрос-
таючої ролі держави в розвитку суспільства був здійснений перехід
від податкової форми перерозподілу національного доходу до його
прямого розподілу у сфері виробництва і перерозподілу через дер-
жавний бюджет. Виходячи з ідеологічних постулатів про пріори-
тетність суспільних інтересів перед особистими, 3/4 створеного
національного доходу держава концентрувала в бюджеті.

Фінансова централізація призвела до монопольного держав-
ного регулювання ціноутворення, грошового обігу, системи
розрахунків, кредитних відносин. Отже, всі вартісні елементи
системи управління об’єднались в одну адміністративно-команд-
ну систему управління всім виробництвом.

Оцінюючи фінансову політику, що проводилась в умовах ад-
міністративно-командної системи управління, слід відзначити,
що сама по собі фінансова політика не може бути поганою чи хо-
рошою. Визначальним є те, наскільки вона відповідає інтересам
суспільства і наскільки сприяє досягненню поставлених цілей і
вирішенню конкретних завдань. З цього погляду фінансову полі-
тику Радянської держави в період громадянської війни, іноземної
військової інтервенції, війни з фашистською Німеччиною у після-
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воєнний період не можна вважати неефективною. У роки перебу-
дови і переходу до ринкових відносин планово-адміністративна
фінансова політика перестала відповідати конкретно-історичним
умовам. Завищена оцінка ролі монетарних механізмів у регулю-
ванні перехідної економіки, втрата керованості економікою по-
силили масштаби фінансової кризи.

Фінансова політика на нинішньому етапі повинна характери-
зуватись якісно новими підходами до суб’єктів господарювання з
урахуванням переходу на ринкові відносини, реформи цін, опла-
ти праці, податкової і кредитної систем, спрямованих на форму-
вання нового фінансового механізму.

Залежно від тривалості періоду і характеру завдань, що ви-
рішуються, фінансова політика поділяється на фінансову стра-
тегію і фінансову тактику.

Фінансова стратегія — довготривалий курс фінансової полі-
тики, розрахований на перспективу, який передбачає вирішення
великомасштабних завдань, визначених економічною і соціаль-
ною стратегією.

У процесі її розроблення прогнозуються основні тенденції
розвитку фінансів, формуються концепції їх використання, ви-
значаються принципи організації фінансових відносин.

Фінансова тактика спрямована на розв’язання завдань конкрет-
ного етапу розвитку суспільства за допомогою перегрупування фі-
нансових ресурсів і зміни способів організації фінансових зв’язків.

Щоб краще усвідомити зміст, завдання і вимоги до фінансової
політики, виділяють як самостійні складові податкову, бюджет-
ну, грошово-кредитну і міжнародну фінансову політику.

Податкова політика реалізує інтереси держави. Її головне
призначення — вилучення частини ВВП на загальнодержавні по-
треби, перерозподіляючи ці кошти через бюджет.

Під бюджетною політикою розуміють визначення державою:
• джерел формування доходів державного і місцевих бюджетів;
• пріоритетних напрямів видатків бюджету;
• допустимих меж розбалансованості бюджету;
• джерел фінансування бюджетного дефіциту;
• принципів взаємовідносин між окремими ланками бюджет-

ної системи.
Оскільки податкова і бюджетна політика тісно пов’язані між

собою, вживають поняття бюджетно-податкової політики. При
цьому виділяють:

♦дискреційну фіскальну політику, коли парламент і уряд вно-
сять зміни до податкової системи і видатків бюджету з метою
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впливу на ВВП, зайнятість, інфляцію. Ця політика може бути
стимулюючою і стримуючою;

♦недискреційну, або політику «вмонтованих стабілізаторів»,
яка базується на теоретичному припущенні, що податкова систе-
ма сама по собі має властивість автоматично впливати на еконо-
мічний цикл, тобто має стабілізаційний ефект.

Під кредитно-грошовою політикою розуміють забезпе-
чення стабільності грошового обігу через управління емісією,
регулювання інфляції і курсу національної грошової одиниці;
забезпечення своєчасності розрахунків у народному госпо-
дарстві і в різних ланках фінансової системи через регламен-
тацію і регулювання діяльності банківської системи; управ-
ління діяльністю фінансового ринку через регламентацію
емісії і розміщення державних і корпоративних цінних папе-
рів і регулювання їх дохідності.

У кредитно-грошовій політиці відносну самостійність набу-
вають емісійна політика, цінова політика, валютна політика, кре-
дитна політика — а в ній, у свою чергу, наприклад, процентна
політика й інвестиційна політика.

Дедалі більшого значення набуває міжнародна фінансова
політика. В її основу покладено управління валютно-фінан-
совими і кредитними відносинами у сфері міжнародних відносин.
Особливо великого значення в сучасних умовах набуває фінансо-
ва політика таких міжнародних фінансових організацій, як Між-
народний валютний фонд, Міжнародний банк реконструкції і
розвитку, Європейський банк реконструкції і розвитку, Лондон-
ський клуб кредиторів, Паризький клуб кредиторів та ін.

Держава захищає свої інтереси через митну і валютну полі-
тику. Відповідно до заінтересованості держави в розширенні або
скороченні свого експорту чи імпорту застосовується система
митних платежів або конкретний митний режим. Головним за-
вданням митної і валютної політики є забезпечення примножен-
ня золотовалютних резервів держави.

Завдання фінансової політики реалізуються через фінансовий
механізм.

Фінансовий механізм — сукупність фінансових методів і
форм, інструментів і важелів впливу на соціально-економічний
розвиток суспільства.

Складовими елементами фінансового механізму є фінансове
планування й прогнозування, фінансові показники, норми, нор-
мативи, ліміти, резерви, стимули й санкції, управління фінансами
і фінансовий контроль, фінансове законодавство.
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Функціонування фінансового механізму відбувається в різних
сферах і ланках фінансових відносин. Звідси складовими фінансо-
вого механізму є: фінансовий механізм комерційних підприємств,
фінансовий механізм некомерційних організацій і установ, страхо-
вий механізм, механізм функціонування державних фінансів та ін.

Ураховуючи, що в процесі кругообігу коштів у народному го-
сподарстві фінансові і кредитні ресурси тісно взаємозв’язані і
практично нероздільні, деякі вчені-економісти схильні розгляда-
ти єдиний фінансово-кредитний механізм.

Поєднання елементів фінансового механізму становить його
«конструкцію», яка приводиться в дію встановленням кількісних
параметрів кожного елемента, тобто визначення ставок і норм
вилучення коштів, обсягу фондів, рівня видатків та ін.

Необхідно підкреслити, що стан фінансового механізму, ступінь
його довершеності залежить від удосконалення всього господар-
ського механізму в цілому і його окремих елементів (механізму
ціноутворення, економічного стимулювання, кредитного механіз-
му та ін.). Основні напрями перебудови фінансового механізму
виходять із загальних завдань економічних перетворень в Україні.

Вихідною складовою фінансового механізму є фінансове пла-
нування й прогнозування. За його допомогою залучаються інші
структурні елементи фінансового механізму, такі як фінансові по-
казники, норми і нормативи, ліміти, резерви, фінансові стимули.

У процесі фінансового планування й прогнозування визнача-
ються обсяги фінансових ресурсів, які створюватимуться в державі
в цілому, обсяги ресурсів, що зосереджуватимуться й розподіля-
тимуться через бюджетну систему й інші фінансові інститути, а
також тих, які перебуватимуть у розпорядженні підприємницьких
структур і населення.

Фінансове планування — діяльність зі складання планів фор-
мування, розподілу і використання фінансових ресурсів на рівні
окремих суб’єктів господарювання, їх об’єднань, галузевих стру-
ктур, територіально-адміністративних одиниць, країни в цілому.

Об’єктом фінансового планування є фінансові ресурси, що
утворюються в процесі розподілу і перерозподілу ВВП, а резуль-
татом — різні види фінансових планів і прогнозів.

Фінансовий план — це план формування і використання фі-
нансових ресурсів.

За чинною практикою всі фінансові плани поділяються на дві
великі групи — зведені та індивідуальні. У свою чергу, зведені
фінансові плани поділяються на загальнодержавні, плани окре-
мих господарських об’єднань (промислово-фінансових груп, кон-
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цернів, асоціацій тощо) і територіальні. Індивідуальні — це фі-
нансові плани окремих підприємницьких структур.

За тривалістю дії розрізняють:
• перспективні фінансові плани (на період понад один рік);
• поточні (на один рік);
• оперативні (на квартал, місяць).
Діяльність, пов’язана зі складанням кожного фінансового плану,

передбачає виконання певних видів робіт із використанням відпо-
відних методів, а саме: нормативного, розрахунково-аналітичного,
балансового і методу економіко-математичного моделювання.

Суть нормативного методу фінансового планування полягає в
тому, що під час розрахунку фінансових показників за основу бе-
руться фінансові нормативи, до яких належать норми амортиза-
ційних відрахувань, рентабельності окремих видів товарів, робіт
та послуг, обігових коштів, ставки заробітної плати, норми ви-
трачання коштів у бюджетних установах, норми відрахувань до
фондів соціального призначення тощо.

Нормативний метод буде ефективним за умови, що норми і
нормативи відповідають таким вимогам:

• вони мають бути науково обґрунтованими;
• прогресивними (тобто орієнтованими на кращий досвід);
• тривалої дії;
• стабільними.
Розрахунково-аналітичний метод фінансового планування ґрун-

тується на фактичних показниках фінансової діяльності у попере-
дні звітні періоди. На основі аналізу фінансових показників за ми-
нулі роки і період, що передував передплановому року,
встановлюється вихідна база планування. Потім визначаються фа-
ктори, які можуть вплинути на фінансову діяльність у плановий
період, розраховуються індекси та коефіцієнти їх впливу. На основі
базових показників, а також коефіцієнтів, що характеризують зміни
умов діяльності, розраховуються фінансові показники на плановий
період. Це досить трудомісткий метод і потребує значної аналітич-
ної роботи, проте на сьогодні його застосування є найреальнішим.

Балансовий метод у фінансовому плануванні передбачає від-
повідність видатків джерелам їх покриття, ув’язку всіх розділів
фінансового плану, фінансових і виробничих показників, унаслі-
док чого досягається збалансованість плану. Нині цей метод на-
буває особливого значення, оскільки всі видатки підприємств за-
лежать від зароблених коштів; підприємства стали повністю
самостійними і повинні розраховувати тільки на власні надхо-
дження, а не на допомогу держави чи міністерства.
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Досить перспективним є метод економіко-математичного мо-
делювання. Ґрунтується він на розробленні математичної моделі фі-
нансової діяльності підприємства або держави в плановому періоді.
Цей метод дає змогу розрахувати кілька варіантів плану за допомо-
гою змінних вхідних показників і знаходити оптимальні рішення.

Розглянемо детальніше деякі види фінансових планів.
Баланс доходів і витрат підприємства — це індивідуальний

поточний фінансовий план, розраховується на рік з розбивкою по
кварталах. Індивідуальні фінансові плани різняться між собою
залежно від форм власності, видів діяльності, типу організацій,
методів управління. Різним є, насамперед, перелік джерел доходу
й напрямків використання фінансових ресурсів.

Загальна структура балансу доходів і витрат може мати таку форму.
І розділ. Доходи і надходження коштів:
— прибуток;
— амортизаційні відрахування;
— внутрішні фінансові ресурси, що виникають в основній ді-

яльності (виручка від реалізації зайвих товарно-матеріальних
цінностей, приріст стійких пасивів);

— кошти від продажу цінних паперів;
— пайові та інші внески членів трудового колективу;
— надходження коштів від вищестоящої організації;
— фінансова допомога;
— інші надходження коштів.
ІІ розділ. Витрати і відрахування коштів:
— капітальні вкладення;
— капітальний ремонт основних фондів;
— поповнення обігових коштів;
— відрахування до інших фондів, що формуються з прибутку;
— виплачені дивіденди;
— орендна плата;
— відрахування на благодійні цілі;
— інші витрати.
ІІІ розділ. Взаємовідносини з бюджетом та позабюджет-

ними фондами:
— податки, збори та інші платежі в бюджет і в позабюджетні

фонди;
— асигнування з бюджету.
ІV розділ. Взаємовідносини з кредитною системою:
— кредити банків;
— погашення кредитів;
— сплата процентів за користування довгостроковими кредитами.
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Платіжний календар — це оперативний фінансовий план.
Головна мета його складання — спрогнозувати фінансовий стан
підприємства на певну дату, на відміну від балансу доходів і ви-
датків, який складається на певний період.

При складанні платіжного календаря обов’язково враховуються:
строки виплати заробітної плати, премій, внесення податків та здій-
снення інших платежів, розрахунків з постачальниками і спожива-
чами; стан дебіторської і кредиторської заборгованості та ін.

Бізнес-план — план реалізації певного проекту або угоди. Це
не суто фінансовий план, але він містить розділи, в яких наво-
диться розрахунок фінансових показників, таких як затрати, при-
буток, рентабельність, термін окупності затрат. Бізнес-плани
обов’язково складаються у випадках приватизації підприємства,
продажу контрольного пакета акцій на неконкурсних основах
іноземному інвестору, при створенні спільних підприємств за
участі держави. Крім того, кредитні установи, надаючи довго-
строкові позики, вимагають подання підприємствами бізнес-
планів для обґрунтування повернення кредитів.

Структура бізнес-плану: в перших розділах дається загальний
опис проекту і вказується його мета і необхідність; характерис-
тика товарів, робіт або результату, який досягається після завер-
шення проекту і дає прибуток; дослідження і прогнозування рин-
кової ситуації, реклама, покупці і конкуренти; характеристика
сировинної та експериментальної бази, забезпечення кваліфіко-
ваною робочою силою.

Підсумкові розділи бізнес-плану — фінансові, де надаються
розрахунки прибутку і рентабельності від реалізації угоди або
проекту, обґрунтовуються терміни і джерела повернення позик,
а також строки окупності затрат.

Кошториси доходів і видатків складають установи невироб-
ничої сфери, передусім бюджетні організації.

Види кошторисів:
1) індивідуальні (єдиний кошторис доходів і видатків) це фі-

нансові плани окремих бюджетних установ;
2) загальні кошториси складаються за однотипними бюджет-

ними установами, господарське обслуговування яких здійсню-
ється централізовано, або за однотипними малими установами
(клуби, бібліотеки тощо);

3) кошториси на проведення централізованих заходів (зма-
гань, конкурсів, олімпіад);

4) зведені — це зведені воєдино індивідуальні кошториси одно-
типних установ, кошториси на проведення централізованих заходів.
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Єдиний кошторис доходів і видатків установи складається з
таких розділів: бюджетні асигнування, інші кошти та видатки за
рахунок перевищення доходів над видатками спеціальних та ін-
ших позабюджетних коштів. Кожний з цих розділів кошторису
поділяється на дохідну та видаткову частину.

У дохідній частині єдиного кошторису доходів і видатків ви-
значаються планові обсяги бюджетних асигнувань, що спрямо-
вуються на утримання установи, а також надходження з інших
дохідних джерел. Загальна сума доходів установи, відповідно до
якої формується видаткова частина кошторису, визначається з
урахуванням залишків коштів на початок планового періоду спе-
ціальних та інших позабюджетних фондів.

У видатковій частині єдиного кошторису зазначається загальна
сума витрат установи з розподілом їх за категоріями видатків еко-
номічної класифікації, а також з установленням витрат, які плануєть-
ся профінансувати за рахунок інших (позабюджетних) надходжень.

Бюджети, як фінансові плани на рівні держави або її окремих
територіальних підрозділів, завжди мають дві частини — дохідну
і видаткову. Дохідна частина включає надходження і обов’язкові
збори, неподаткові платежі. У видатковій частині вказуються на-
прямки витрачання бюджетних коштів, які визначаються бюдже-
тною політикою, а також чинним порядком розмежування видат-
ків між окремими бюджетами.

Особливістю державного бюджету як фінансового плану є те, що
він має силу закону. Щорічно Верховна Рада України ухвалює
Закон України про Державний бюджет, в якому затверджує:

• суми доходів Державного бюджету України;
• суми видатків Державного бюджету України;
• граничний розмір дефіциту Державного бюджету України та

джерела його покриття;
• суми дотацій, субвенцій та розміри відрахувань від регулю-

ючих доходів.
Баланс фінансових ресурсів і витрат держави складається з

метою визначення обсягів фінансових ресурсів, що створюються в
усіх секторах економіки, напрямків їх використання, збалансування
доходів і витрат держави. Крім того, за допомогою цього фінансо-
вого плану перевіряється обґрунтованість розрахунків показників
державного бюджету, платіжного балансу, балансу доходів і витрат
населення, встановлюються можливості фінансового забезпечення
показників прогнозу економічного і соціального розвитку держави.

У розділі «Доходи» зазначаються надходження всіх видів фі-
нансових ресурсів — прибуток, податки, амортизаційні відраху-
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вання, внески в державні цільові фонди, доходи від зовнішньо-
економічної діяльності, приріст довгострокових вкладень насе-
лення, доходи від приватизації, іноземні кредити тощо.

У розділі «Витрати» вказуються напрямки витрачання центра-
лізованих і децентралізованих фінансових ресурсів — витрати на
розвиток економіки, на соціальні гарантії населенню, державні
дотації, утримання соціально-культурних об’єктів, на оборону,
управління, зовнішньоекономічну діяльність, на виплату пенсій,
обслуговування державного боргу та ін.

Відмінність балансу фінансових ресурсів і витрат держави від
зведеного бюджету полягає в тому, що, крім централізованих
фінансових ресурсів, які мобілізуються через бюджетну систему,
в ньому відображаються і децентралізовані власні фінансові ре-
сурси, які зосереджуються у розпорядженні підприємств, органі-
зацій, установ, приріст довгострокових вкладів населення, ресур-
си централізованих фондів цільового призначення (крім тих, які
увійшли до складу бюджету).

Баланс фінансових ресурсів на відміну від бюджету не має адре-
сного характеру, це — фінансова програма прогнозу економічного і
соціального розвитку держави. Державний бюджет конкретизує цю
програму в адресному, територіальному, галузевому розрізах.

Баланс фінансових ресурсів і витрат території — це документ,
який відображає створення й використання фінансових ресурсів у
межах даного адміністративно-територіального утворення. Осно-
вне завдання балансу полягає в тому, щоб відобразити: весь обсяг
фінансових ресурсів, які створюються й використовуються на
відповідній території, у всіх секторах економіки незалежно від
підпорядкування, відомчої належності господарських суб’єктів;
обсяг фінансових ресурсів, що акумулюються й перерозподіля-
ються бюджетом даного територіального утворення; взаємовід-
носини бюджету території з вищими бюджетами.

У процесі фінансового планування й прогнозування розрахо-
вуються відповідні фінансові показники.

Фінансові показники — це абсолютні або відносні величини,
які характеризують створення й використання фінансових ресур-
сів в економіці держави, її фінансове становище, результати гос-
подарської діяльності підприємницьких структур, рівень доходів
населення, розподіл і перерозподіл валового внутрішнього про-
дукту за допомогою фінансів.

До зведених фінансових показників належать: загальний обсяг
фінансових ресурсів, обсяги доходів і видатків бюджету, обсяг
грошових нагромаджень в економіці та ін. Зведені показники
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складаються з індивідуальних. Так, зведений показник доходів бю-
джету можна деталізувати за такими показниками: платежі насе-
лення, підприємницьких структур, неподаткові надходження тощо.

Важливими елементами фінансового механізму є фінансові
норми, нормативи, ліміти, резерви, стимули — їх ще називають
фінансовими важелями. Фінансові норми умовно поділяють на чо-
тири групи. До першої належать норми, що централізовано затвер-
джуються органами законодавчої та виконавчої влади — ставки
заробітної плати, розмір стипендій, ставки податків, деяких видів
зборів і відрахувань.

До другої групи належать норми, що ґрунтуються на матеріа-
льних потребах. Це норми витрат на харчування в дошкільних та
інших закладах освіти й охорони здоров’я, норми витрат на ме-
дикаменти, освітлення, опалення тощо.

Третю групу становлять норми, що визначаються міністерст-
вами та іншими центральними органами виконавчої влади. Це,
зокрема, норми значної частини витрат бюджетних установ.

Четверта група — це норми і нормативи, що характеризують
пропорції економічного та соціального розвитку. На сьогодні ця
група найменш досліджена.

Серед усіх фінансових важелів особливе місце посідають подат-
ки і збори, з допомогою яких держава мобілізує кошти для вико-
нання покладених на неї функцій, а також впливає на підприємни-
цьку діяльність, сприяє інвестиційній активності, визначає пропор-
ції нагромадження і споживання, забезпечує раціональне
використання обмежених природних ресурсів тощо. Система опо-
даткування в Україні перебуває в процесі реформування, завдання-
ми якого є: послаблення податкового тягаря на виробників, надання
пільг інвесторам і експортерам готової продукції, забезпечення ста-
більності і простоти у справлянні податків, уникнення подвійного
оподаткування, посилення відповідальності за сплату податків.

Одним із напрямів впливу держави на темпи суспільного від-
творення є встановлення норм амортизаційних відрахувань, ви-
значення методів нарахування амортизації, застосування приско-
реної амортизації з метою сприяння розвитку науково-технічного
прогресу. При цьому норми амортизації мають бути науково об-
ґрунтовані, тому що як їх значне збільшення, так і зменшення
призводить до негативних наслідків.

Ліміти є певним обмеженням на витрати в інтересах держави,
підприємця або громадянина.

Резерви мають нейтралізувати вплив непередбачуваних фак-
торів, що можуть виникнути у майбутньому.
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Фінансові стимули передбачають застосування як матеріаль-
ного заохочення, так і економічних санкцій.

До стимулів належать: бюджетне фінансування ефективних
напрямів розвитку народного господарства (в тому числі дотації
підприємствам, діяльність яких має важливе значення для еконо-
міки), фінансування підготовки і перепідготовки кадрів, спеціа-
льні фінансові пільги (пільги щодо податків та можливість про-
ведення прискореної амортизації).

У фінансових важелях важливе місце посідають фінансові санк-
ції як особливі форми організації фінансових відносин, покликані
посилити матеріальну відповідальність суб’єктів господарювання
щодо виконання взятих зобов’язань (договірних умов, сплати пода-
тків і зборів тощо). В умовах ринку роль фінансових санкцій значно
зростає. Найбільш поширеними серед них є штраф і пеня.

Штраф — це засіб матеріального впливу на винних у пору-
шенні законодавства, угод або чинних правил. Накладається, як
правило, в твердій грошовій сумі.

Пеня — застосовується у разі несвоєчасного виконання грошо-
вих зобов’язань і нараховується за кожен день прострочення. Розмір
пені встановлюється в процентах від суми простроченого платежу.

Важливою складовою фінансового механізму є управління фінан-
сами. Це процес управління формуванням і використанням фондів
фінансових ресурсів на рівні держави, підприємницьких структур,
інших господарських об’єднань і громадян, якщо вони здійснюють
фінансові операції, за допомогою специфічних прийомів і методів.

В управлінні фінансами виділяють об’єкт і суб’єкти управлін-
ня. Об’єктом є централізовані і децентралізовані фонди фінансо-
вих ресурсів, що створюються і використовуються в усіх ланках
фінансової системи.

Суб’єкт управління — держава (в особі законодавчих і вико-
навчих, у тому числі фінансових, органів), фінансові служби під-
приємств, організацій, установ, міністерств і відомств.

У світовій теорії і практиці широкого визнання набув фінансо-
вий менеджмент як наука про управління грошовими потоками.
Зміст фінансового менеджменту визначається функціями управ-
ління: вироблення стратегії, планування тактики її реалізації, ор-
ганізація виконання розроблених планів, облік і контроль.

Фінансовий менеджмент має свою внутрішню багаторівневу
структуру, яка включає менеджмент державних фінансів, бюдже-
тний менеджмент, фінансовий менеджмент у підприємницьких
структурах, менеджмент у системі оподаткування, менеджмент
на фінансовому ринку.
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Фінансовий контроль як одна із функцій управління фінанса-
ми являє собою особливу діяльність щодо перевірки формування
й використання фондів фінансових ресурсів у процесі створення,
розподілу та споживання валового внутрішнього продукту з ме-
тою оцінювання обґрунтованості й ефективності прийняття рі-
шень і результатів їх виконання.

З визначення сутності фінансового контролю випливає, що
його об’єктом є процеси формування й використання фондів фі-
нансових ресурсів. Суб’єкт контролю — це носій контрольних
функцій щодо об’єкта контролю. Він, як правило, визначається
законодавством держави, нормативно-правовими актами суб’єк-
тів фінансової діяльності.

Найважливіші принципи фінансового контролю:
• незалежність;
• гласність;
• превентивність (попереджувальний характер);
• дієвість;
• регулярність;
• об’єктивність;
• всеохоплюючий характер.
Залежно від суб’єктів, які здійснюють контроль, розрізняють

такі види фінансового контролю: загальнодержавний, муніципа-
льний, відомчий, внутрішньогосподарський, громадський і ауди-
торський.

Основна особливість загальнодержавного контролю полягає в
тому, що він є позавідомчим, проводиться стосовно будь-якого
суб’єкта незалежно від його відомчої належності і підпорядкування.
Цей контроль здійснюється державними органами законодавчої і
виконавчої влади і спеціальними державними органами контролю.

Верховна Рада України проводить фінансовий контроль під час
визначення основних напрямів бюджетної політики, розгляду про-
екту державного бюджету на новий бюджетний рік, внесення змін
та доповнень до затвердженого бюджету, розгляду і затвердження
звіту про виконання державного бюджету за минулий бюджетний
період, прийняття законодавчих актів щодо виконання бюджету.

Контроль за витрачанням державних коштів, дотриманням
норм фінансового законодавства, за реалізацією фінансової полі-
тики органами виконавчої влади покладений на спеціально ство-
рену Рахункову палату Верховної Ради України.

Президент України забезпечує фінансовий контроль під час роз-
гляду проекту Закону про Державний бюджет України на наступ-
ний рік і внесення його на розгляд Верховної Ради. Президент та-
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кож має право приймати рішення щодо забезпечення реалізації фі-
нансової політики і посилення фінансово-бюджетної дисципліни.

Важливі функції у фінансовому контролі виконує Кабінет Мі-
ністрів України, який організовує і контролює процес складання
проекту зведеного та державного бюджетів та їх виконання.

Від уряду фінансовий контроль здійснюють Міністерство фінан-
сів, Державна контрольно-ревізійна служба, Державне казначейство,
а також Державна податкова адміністрація. Кожний з цих органів фі-
нансового контролю має свої функціональні обов’язки і завдання.

Фінансові органи, очолювані Міністерством фінансів, контро-
люють процеси мобілізації і використання бюджетних коштів. Їх
діяльність спрямована на забезпечення дотримання законності і
доцільності витрачання коштів, виконання зобов’язань перед бю-
джетом, підвищення ефективності суспільного виробництва. Мі-
ністерство фінансів виконує функції як загальнодержавного, так і
відомчого контролю. Загальнодержавний контроль здійснюються
стосовно розпорядників коштів, які отримують асигнування з
бюджету, та платників податків і обов’язкових платежів  до бю-
джету. Відомчий контроль Мінфіну пов’язаний з перевіркою ро-
боти фінансових органів.

Створення Державного казначейства пов’язане з необхідністю
посилення державного фінансового контролю за виконанням
державного бюджету. Казначейство приділяє також значну увагу
своєчасності розрахунків з бюджетом, розмежуванню доходів
між державним та місцевими бюджетами.

Державна податкова адміністрація контролює правильність і
своєчасність розрахунків платників з бюджетом щодо сплати по-
датків і платежів.

Утвердження правових засад місцевого самоврядування і роз-
ширення сфери відповідальності територіальних громад за вирі-
шення місцевих справ дають підстави виокремити такий вид фі-
нансового контролю, як муніципальний. Це контроль органів
місцевого самоврядування, який здійснюють органи представни-
цької та виконавчої влади місцевих рад через відповідні комісії і
місцеві фінансові органи.

Об’єктом муніципального контролю є місцеві бюджети, поза-
бюджетні фонди, господарсько-фінансова діяльність підприємств
і організацій комунальної власності. Забезпечення стабільних фі-
нансових основ місцевої влади і фінансової автономії місцевого
самоврядування сприяють подальшому розвиткові муніципаль-
ного фінансового контролю. До речі, сам термін «муніципаль-
ний» у перекладі з латинської означає «беру на себе тягар».
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Суб’єктами відомчого фінансового контролю є контрольно-реві-
зійні служби галузевих міністерств, відомств та інших вищих орга-
нів управління. Відомчий фінансовий контроль поширюється на
підвідомчі підприємства, організації та установи. До функцій відом-
чого фінансового контролю належать: перевірка законності госпо-
дарських і фінансових операцій; контроль за використанням матері-
альних і фінансових ресурсів; перевірка збереження грошових кош-
тів і матеріальних цінностей; правильність постановки
бухгалтерського обліку, а також достовірність бухгалтерської звіт-
ності; проведення перевірок на підвідомчих підприємствах і
в організаціях.

Внутрішньогосподарський фінансовий контроль здійснюється
економічними службами підприємств, організацій, установ (бух-
галтерія, фінансовий відділ тощо). Об’єкт контролю — господар-
ська і фінансова діяльність самого підприємства та його структур-
них підрозділів. Безпосередньо на головного бухгалтера покла-
дена відповідальність за правильну організацію бухгалтерського
обліку, своєчасне складання бухгалтерської звітності, правильне і
своєчасне перерахування платежів у бюджет і централізовані ці-
льові державні фонди, за цільове й ефективне використання бю-
джетних асигнувань. В акціонерних підприємствах внутрішньо-
господарський контроль проводять контрольно-ревізійні комісії.

Громадський фінансовий контроль здійснюють громадські ор-
ганізації (партії, рухи, профспілкові організації). Він може про-
водитись групами спеціалістів, які створюються при комітетах
Верховної Ради, комісіях Рад народних депутатів, а також безпо-
середньо на підприємствах.

Аудит — це незалежний фінансовий контроль, заснований на
комерційних засадах.

Закон визначає аудит як перевірку публічної бухгалтерської зві-
тності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фі-
нансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з ме-
тою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і
відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Аудит здійснюється незалежними особами — аудиторами або
аудиторськими фірмами. Аудиторські перевірки можуть проводи-
тися з ініціативи керівництва або власників, засновників, суб’єкта
господарювання. Крім того, для певного переліку підприємств і
організацій чинним законодавством установлений обов’язковий
аудит, зокрема для банків, інвестиційних фондів, інвестиційних
компаній, інших небанківських фінансових установ, які здійс-
нюють залучення коштів громадян або залучення чи торгівлю
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цінними паперами (крім операцій з випуску (емісії) власних кор-
поративних прав), бірж, страхових компаній, кредитних спілок,
недержавних пенсійних фондів.

Крім проведення контрольної роботи, аудиторські послуги
можуть надаватися у вигляді консультацій з питань організації
бухгалтерського обліку, проведення фінансово-господарської ді-
яльності відповідно до чинного законодавства, у тому числі пода-
ткового. Аудиторські фірми — це комерційні організації, і тому
всі свої послуги вони виконують за плату, розмір якої обумовлю-
ється в договорі між замовником і аудиторською організацією.

Під час проведення перевірок аудитори самостійно визнача-
ють форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства,
існуючих норм і стандартів, умов договору із замовником, про-
фесійних знань та досвіду. Аудитори мають право отримувати всі
необхідні документи для проведення перевірок, а також пояснен-
ня до них. Крім того, можуть перевіряти наявність грошових ко-
штів, майна, інших цінностей.

Поряд з цим аудитори зобов’язані належним чином надавати
аудиторські послуги, повідомляти власників, замовників про ви-
явлені недоліки ведення бухгалтерського обліку і звітності, збері-
гати в таємниці інформацію, отриману під час аудиту.

З метою забезпечення об’єктивності й неупередженості в про-
веденні аудиторських перевірок чинним законодавством заборо-
няється проведення таких перевірок аудитором, який має власні
майнові інтереси, прямі родинні стосунки з керівництвом суб’єк-
та господарювання, що перевіряється, або є членом керівництва,
засновником чи працівником (те саме — стосовно дочірніх під-
приємств, філій).

Результати проведення аудиторської перевірки оформляються
аудиторським висновком, який є офіційним документом і має бу-
ти засвідчений підписом та печаткою аудитора або аудиторської
фірми. У ньому повинен бути зроблений висновок стосовно до-
стовірності звітності, повноти і відповідності чинному законо-
давству та нормативам бухгалтерського обліку фінансово-госпо-
дарської діяльності.

Залежно від часу проведення виділяють такі форми фінансо-
вого контролю:

• попередній, що проводиться до здійснення фінансових операцій;
• поточний, у процесі фінансових операцій (перерахування

податків, зборів, утворення фондів грошових коштів, здійснення
виплат та ін.);
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• наступний, що проводиться після закінчення певних пері-
одів, за підсумками місяця, кварталу, року.

Методи фінансового контролю, як конкретні способи і прийо-
ми його проведення, включають ревізії, тематичні перевірки, об-
стеження, безперервне відстежування фінансової діяльності.

Ревізія — це метод документального контролю за фінансово-
господарською діяльністю підприємства, установи, організації,
дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю
обліку і звітності, спосіб документального викриття недостач,
витрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних ціннос-
тей, попередження фінансових зловживань.

Ревізії бувають:
• комплексні, що охоплюють усі сторони діяльності підпри-

ємства:
• часткові (охоплюють лише її окремі сторони);
• тематичні (одночасно проводяться в однотипних установах з

певного переліку питань);
• планові і позапланові;
• суцільні й вибіркові (залежно від повноти залучення документів).
Перевірка — здійснюється з метою докладного вивчення

окремих ділянок фінансово-господарської діяльності підприємст-
ва, установи, організації або їх підрозділів.

Для нормального функціонування фінансового механізму, а в
його складі фінансових методів і важелів, необхідне відповідне їх
нормативно-правове забезпечення. Насамперед це Конституція
України, велика кількість законів, а також підзаконних нормати-
вно-правових актів.

Закони приймаються найвищим законодавчим органом —
Верховною Радою України, є обов’язковими до виконання, ма-
ють вищу юридичну силу відносно інших нормативних актів. Ве-
лике значення в регламентації фінансових відносин мають такі
закони: «Про власність», «Про систему оподаткування», «Про
бюджетну систему України», «Про підприємництво», «Про під-
приємства в Україні», «Бюджетний кодекс» та інші.

Підзаконні нормативно-правові акти приймаються компетент-
ними державними органами на підставі чинних законів та на їх
виконання. До таких документів належать Укази Президента
України, Постанови Кабінету Міністрів, інструкції, накази мініс-
терств, міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою
України, тощо.

Досвід розвитку економіки в умовах ринку в багатьох зарубіж-
них країнах підтверджує, що стабільність економічного зростання й
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підвищення суспільного добробуту потребують постійного вдоско-
налення фінансового механізму в кожній із його складових.
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Структурно-логічні схеми до теми 3 «Фінансова політика і фінансовий механізм»

Фінансове
планування

і прогнозування
Фінансові норми

і нормативи
Фінансові

ліміти і резерви
Фінансові
стимули

Фінансові
санкції

Визначення
фінансових
показників

Розроблення балансу
фінансових ресурсів

і витрат держави

Розроблення
показників зведеного

бюджету

Розроблення проекту
державного бюджету

Розроблення проекту
бюджету Пенсійного

фонду

Розроблення
проектів місцевих

бюджетів

Ставки заробітної
плати, пенсій
і стипендій

Ставки податків
і неподаткових

платежів

Норми
амортизаційних

відрахувань

Норми витрат
у бюджетних

установах

Норми бюджетного
забезпечення

Розміри дотацій,
субсидій, субвенцій

Фінансові резерви
підприємств

Резервний фонд
Кабінету Міністрів

Резервні фонди
місцевих рад

Ліміти бюджетного
фінансування

Резервні фонди
комерційних банків

і страхових компаній

Валютні резерви
Національного банку

Пільги за податками
юридичним

і фізичним особам

Бюджетні
кредити

Податкові
канікули

Відстрочення
зі сплати податків

Списання
заборгованості
за податками

Надання фінансової
підтримки і допомоги

Санкції за порушення
податкового

законодавства

Санкції за нецільове
використання

бюджетних коштів

Пеня за несвоєчасну
сплату платежів

Зменшення або призу-
пинення бюджетного

фінансування

Вилучення до бюджету
коштів, використаних
не за призначенням

Скасування
наданих пільг

Фінансове законодавство Управління фінансами

Фінансовий механізм

Схема 3.1. Структура фінансового механізму
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попередній (превентивний);
поточний;
наступний (ретроспективний)

Форми
ревізії;
тематична перевірка;
аналіз;
обстеження

Методи

незалежність;
гласність;
превентивність (поперед-
жувальний характер);
дієвість;
регулярність;
об’єктивність;
всеохоплюючий характер

Принципи

Залежно від взаємовідносин
суб’єкта й об’єкта контролю

зовнішній;
внутрішній

державний;
відомчий (внутрішньокорпоративний);
внутрішньогосподарський;
незалежний;
суспільний

Залежно від суб’єктів контролю
й характеру контрольної діяльності

За ступенем охоплення
підконтрольного об’єкта

комплексний;
тематичний;
повний;
частковий;
суцільний;
вибірковий

За джерелом інформації

документальний;
фактичний

За місцем здійснення
контролю

безпосередньо на місці;
дистанційний

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

За цільовою спрямованістю
контрольних дій

стратегічний;
тактичний

Види

Схема 3.2. Види і форми фінансового контролю
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повні

часткові

тематичні

комплексні

суцільні

вибіркові

ФІНАНСОВИЙ
КОНТРОЛЬПеревірки

Обстеження

Аналіз

Опитування Анкетування

фактичні документальні

позаплановіпланові

Ревізії

Схема 3.3. Види фінансового контролю
за методами проведення
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Закон України
«Про власність»

Закон України
«Про підприємства»

Адміністративний
контроль

Технічний
контроль

Фінансовий
контроль

Екологічний
контроль

Інші види
контролю

Державний фінан-
совий контроль

Контроль
власника Аудит

Державна
податкова

служба
Державне

казначейство
Державна

митна
служба

Державна
контрольно-

ревізійна
служба

Інші

Рахункова
палата

Контрольні органи
виконавчої влади

Види фінансового контролю

Правове
функціонування

державного контролю

Конституція України

Схема 3.4. Модель лінійного зв’язку між органами
державного фінансового контролю
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Тема 4. ФІНАНСИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУБ’ЄКТІВ

Ключові терміни: фінанси підприємств, фінансові ре-
сурси, комерційний розрахунок, фінансова незалежність,
фінансова відповідальність, фінансовий механізм під-
приємства, фінансовий менеджмент.

Вивчаючи тему «Фінанси підприємств», студент повинен засвої-
ти теоретичні основи фінансових відносин, які виникають на мікро-
рівні. Прикладний їх аспект викладається у дисциплінах «Фінанси
підприємств», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий аналіз».

Фінанси підприємств — базова підсистема фінансової систе-
ми держави. Вони функціонують у сфері суспільного виробництва,
де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нема-
теріальні блага. Саме тому від стану фінансів підприємств зале-
жить можливість задоволення суспільних потреб, фінансова стій-
кість країни. Це відносно самостійна сфера фінансових відносин,
яка має свою специфіку організації та реалізації притаманних фі-
нансам функцій. Специфіка фінансів підприємств та організацій
полягає в тому, що через них мобілізуються кошти й створюються
фонди фінансових ресурсів не для подальшого перерозподілу, як
це має місце у сфері державних фінансів, а для обслуговування
процесу виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг.

Оскільки фінанси підприємств безпосередньо пов’язані з рухом
грошових коштів, то досить часто поняття «фінанси підприємств»
ототожнюється з поняттями «грошові кошти» та «фінансові ресур-
си». Однак самі кошти чи фінансові ресурси не розкривають понят-
тя «фінанси», якщо не з’ясувати суті економічної природи останніх.
Такими суттєвими загальними властивостями, які лежать в основі
фінансів, є закономірності відтворювального процесу та грошові
відносини, що виникають між учасниками суспільного виробництва
на всіх стадіях процесу відтворення, на всіх рівнях господарювання,
у всіх сферах суспільної діяльності. Однак не всі грошові відносини
належать до фінансових. Грошові відносини перетворюються на
фінансові, коли рух грошових коштів стає відносно самостійним.
Таке відбувається в процесі формування, розподілу, використання
грошових доходів та фондів згідно з цільовим призначенням у фор-
мі фінансових ресурсів. Отже, фінанси підприємств — це економіч-
ні відносини, що пов’язані з рухом грошових потоків, формуванням,
розподілом і використанням доходів і грошових фондів суб’єктів
господарювання в процесі відтворення.
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Фінансовими є грошові відносини:
1) між засновниками підприємства у процесі формування ста-

тутного капіталу, що є першоджерелом створення виробничих
фондів, придбання нематеріальних активів;

2) між суб’єктами господарювання під час розрахунків з по-
стачальниками і покупцями, надання комерційних кредитів, здійс-
нення інвестиційної діяльності, організація спільних виробництв,
розрахунків за штрафами, оренди і лізингу. Від ефективної орга-
нізації цих відносин значною мірою залежить кінцевий фінансо-
вий результат комерційної діяльності;

3) між підприємством і його підрозділами (філіями, відділен-
нями, цехами) з приводу фінансування витрат, розподілу і вико-
ристання прибутку, оборотних коштів. Ця група відносин впли-
ває на організацію і ритмічність виробництва;

4) між підприємством і його працівниками — у процесі розпо-
ділу і використання доходів, випуску і розміщення акцій та облі-
гацій підприємства, виплати процентів за облігаціями і дивіден-
дів за акціями, утримання штрафів і компенсацій за спричинений
матеріальний збиток, утримання податків і відрахувань до дер-
жавних цільових фондів. Від організації цих відносин залежить
ефективність використання трудових ресурсів;

5) між підприємством та інституціями фінансового ринку:
розміщення власних цінних паперів та інвестування тимчасово
вільних коштів. Від того, наскільки ефективною є організація цих
відносин, залежать можливості залучення додаткових джерел фі-
нансування підприємницької діяльності;

6) між підприємством і галузевими та корпоративними орга-
нами (всередині фінансово-промислових груп, холдингів, кор-
порацій, спілок, асоціацій, концернів, галузевих міністерств і
відомств), куди входить підприємство. Фінансові відносини ви-
никають під час формування, розподілу і використання центра-
лізованих цільових фондів і резервів, фінансування цільових га-
лузевих програм, проведення маркетингових досліджень, науко-
во-дослідних робіт, проведення виставок, надання фінансової
допомоги на поворотній основі для здійснення інвестиційних
проектів і поповнення оборотних коштів. Ця група фінансових
відносин пов’язана, як правило, із внутрішньогалузевим пере-
розподілом грошових коштів і спрямована на підтримання і
розвиток підприємств;

7) між підприємством і фінансовою системою держави — під
час сплати податків й інших платежів до бюджету, формування
державних цільових фондів, надання підприємствам податкових
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пільг, застосування штрафних санкцій, фінансуванні з бюджету,
надходженні коштів із цільових державних фондів;

8) між підприємством і банківською системою — у разі від-
криття та ведення рахунків, зберігання коштів на депозитах, отри-
мання і погашення кредитів, отримання і сплати відсотків, купів-
лі і продажу валюти, надання інших банківських послуг;

9) між підприємством і страховими компаніями — під час
страхування майна, окремих категорій працівників, комерційних
і підприємницьких ризиків;

10) між підприємством та інвестиційними інституціями — під
час розміщення інвестицій, приватизації тощо.

Кожна із зазначених груп фінансових відносин має свої особливості
і сферу застосування, але матеріальною основою усіх їх є рух грошо-
вих коштів. Саме рухом грошових коштів супроводжується форму-
вання статутного капіталу підприємства, починається і завершується
кругообіг виробничих фондів, формування і використання грошових
фондів і резервів. Звідси можна зробити висновок, що зазначені гро-
шові відносини визначають сутність і зміст фінансів підприємств.

Фінанси підприємств як економічна категорія проявляються
та виражають свою сутність, свою внутрішню властивість че-
рез такі функції:

• формування, розподіл та використання фінансових ресурсів
для забезпечення операційної виробничої та інвестиційної діяль-
ності, для виконання фінансових зобов’язань перед бюджетом,
банками, іншими суб’єктами господарювання;

• контроль за формуванням та використанням фінансових ре-
сурсів у процесі відтворення.

Формування фінансових ресурсів на підприємствах, як уже за-
значалося, відбувається під час створення статутного фонду, а та-
кож у процесі розподілу грошових надходжень у результаті повер-
нення авансованих коштів в основні та оборотні фонди,
використання доходів на формування резервного та інших фондів.
У зв’язку з цим поняття «формування» та «розподіл» доцільно
розглядати як єдиний процес у суспільному виробництві. Утво-
рення грошових фондів завжди передбачає розподіл валових до-
ходів.

Грошові фонди — це частина грошових коштів, які мають ці-
льове спрямування. До грошових фондів належать: статутний
фонд, фонд оплати праці, резервний фонд та ін.

Кошти підприємства використовують не тільки у фондовій
формі. Так, використання підприємством коштів для виконання
фінансових зобов’язань перед бюджетом та позабюджетними фон-
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дами, банками, страховими організаціями здійснюється в нефон-
довій формі. У цій формі підприємства також одержують дотації
та субсидії, спонсорські внески.

Фінанси є безвідмовним індикатором виникнення вартісних
диспропорцій: дефіциту грошових коштів, неплатежів, нецільово-
го використання коштів, збитків та інших негативних явищ у про-
цесі фінансово-господарської діяльності підприємств. Тобто фі-
нансам властива потенційна можливість контролювати фінансово-
господарську діяльність підприємств. Завдання фінансових служб
підприємств полягає в якнайповнішому використанні цих власти-
востей фінансів для організації дійового фінансового контролю.

Організація та функціонування фінансів підприємств базуєть-
ся на відповідних принципах. До них належать: комерційний
розрахунок, господарська та фінансова незалежність, фінансова
відповідальність, матеріальна зацікавленість.

Фінансові відносини виникають уже на стадії формування стату-
тного фонду підприємства, який з економічної точки зору являє со-
бою майно суб’єкта господарювання на дату його створення. Дже-
рела утворення статутного фонду залежать від форми власності:

приватна → власний капітал підприємця;
акціонерна → акціонерний капітал;

державна → асигнування з бюджету та централізованих
фондів;

колективна (спільна) → внески засновників
Кошти, спрямовані в основні та оборотні засоби при форму-

ванні статутного фонду, являють собою початкові фінансові
ресурси підприємства.

На час придбання основних фондів і прийняття їх на баланс під-
приємства залишкова вартість збігається з їхньою початковою ба-
лансовою вартістю. Надалі, в міру участі основних фондів у вироб-
ничому процесі, їхня вартість роздвоюється: одна її частка, що
дорівнює зношуванню, переноситься на готову продукцію, інша —
виражає залишкову вартість наявних основних фондів. Зношена ча-
стка вартості основних фондів, перенесена на готову продукцію, в
міру реалізації останньої поступово нагромаджується в грошовій
формі в амортизаційному фонді. Цей фонд поповнюється за раху-
нок щорічних амортизаційних відрахувань і використовується для
простого та частково для розширеного відтворення основних фондів.

Оскільки розширене відтворення передбачає оновлення осно-
вних фондів у розмірах, які перевищують нараховану суму зносу,
для фінансування капітальних вкладень, крім амортизації, залуча-
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ються також інші джерела фінансових ресурсів: прибуток, що за-
лишається у розпорядженні підприємства; фінансові ресурси, залу-
чені від розміщення акцій; пайовий капітал; довгострокові кредити
комерційних банків; придбання основних фондів на основі фінансо-
вого лізингу; інвестиційний податковий кредит; цільові субсидії; в
особливих випадках, обумовлених рішеннями уряду — бюджетні
асигнування та кошти державних цільових фондів. Кошти інозем-
них інвесторів використовуються при створенні на території Украї-
ни спільних підприємств із залученням іноземного капіталу. Однак
обсяги іноземних інвестицій в Україні поки що незначні. Їх наро-
щування стримується через відсутність відповідних державних га-
рантій, нестабільність політичної та економічної ситуації.

Для виробництва продукції підприємству поряд із основними
фондами, потрібні й оборотні кошти. Частина оборотних коштів
авансується у сферу виробництва і формує оборотні виробничі фон-
ди, інша частина перебуває в обігу і формує фонди обігу. На час
введення підприємства в експлуатацію воно потребує такого обсягу
грошових коштів у складі статутного фонду, який забезпечив би
йому придбання матеріальних оборотних фондів і був би достатнім
для обслуговування процесу виробництва та реалізації продукції.

Грошові кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фон-
ди обігу, становлять обігові кошти підприємства. Від забезпечен-
ня обіговими коштами залежать ритмічність, злагодженість і висо-
ка результативність роботи підприємства. Оптимальна потреба
підприємства в обігових коштах визначається через їх нормування.

Фінансові відносини у сфері функціонування обігових коштів
виникають у таких випадках:

• при створенні статутного фонду підприємницьких структур;
• у процесі використання фінансових ресурсів для збільшення

власних обігових коштів;
• при інвестуванні залишку обігових коштів у цінні папери.
Для формування обігових коштів підприємство використовує

як власні, так і позикові ресурси.
У процесі господарської діяльності підприємства несуть гро-

шові витрати не однорідні за своїм економічним змістом і при-
значенням. Усі грошові витрати підприємства можна поділити на
три самостійні групи:

1) витрати, безпосередньо пов’язані з отриманням прибутку;
2) витрати, які безпосередньо не пов’язані з отриманням прибутку;
3) примусові витрати.
Витрати, пов’язані з отриманням прибутку, включають затра-

ти на обслуговування виробничого процесу, на виконання робіт і
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послуг (матеріальні затрати, затрати на оплату праці, відрахування
на соціальні потреби, амортизація основних фондів, інші затра-
ти), затрати на реалізацію продукції (робіт, послуг), інвестиції.

Витрати, не пов’язані безпосередньо з отриманням прибутку,
складаються із коштів, направлених на споживання власників
підприємства, благодійні внески, відрахування в недержавні стра-
хові і пенсійні фонди, соціальну сферу та ін.

До примусових витрат слід віднести податки і податкові пла-
тежі, відрахування в державні цільові фонди тощо.

Витрати підприємств на виробництво і реалізацію товарів (ро-
біт, послуг) формують собівартість продукції.

Фінанси безпосередньо не беруть участі у технологічному
процесі виробництва, але за їх допомогою здійснюється вартісна
оцінка цього процесу: нараховується амортизація, формується
фонд оплати праці, оцінюється розмір витрат обігових коштів,
визначаються відрахування до централізованих фондів цільового
призначення, інші витрати відповідно до чинного законодавства.

У процесі виробництва продукції (робіт, послуг) створюється вар-
тість, величина якої визначається ціною реалізації (продажу). Держава,
використовуючи фінанси, може істотно впливати на структуру ціни
через зміну норм амортизації, відрахувань до Пенсійного фонду та
Фонду соціального страхування, регулювання оплати праці. Ціни мо-
жуть збільшуватись у зв’язку з введенням акцизного збору, податку на
додану вартість (або збільшенням їх ставок). Під час визначення ціни
на вироблену продукцію, виконані роботи та надані послуги роз-
раховується розмір прибутку, що закладається в ціну реалізації. Це до-
сить важливий момент як у функціонуванні фінансів підприємницьких
структур, так і фінансів держави, оскільки розмір прибутку визначає
ефективність самого процесу виробництва, можливість його розши-
рення й удосконалення, а для держави — розмір платежів до бюджету.

Результатом реалізації продукції (робіт, послуг) є дохід (виру-
чка) підприємства. Згідно з національними положеннями (стан-
дартами) бухгалтерського обліку в Україні загальна сума надхо-
дження грошових коштів від діяльності підприємств включає:

• доходи від основної операційної діяльності;
• доходи від іншої операційної діяльності;
• доходи від фінансових операцій;
• доходи від іншої звичайної діяльності;
• доходи, пов’язані з надзвичайними подіями.
Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) є основним

джерелом відшкодування авансованого у виробництво капіталу,



72

його нагромадження, формування централізованих і децентралі-
зованих фондів грошових коштів.

На розмір доходу впливають:
а) у сфері виробництва — обсяг продукції чи послуг, якість,

асортимент та інші фактори;
б) у сфері обігу — ритмічність відвантаження продукції, вико-

нання робіт чи надання послуг, своєчасне оформлення транспорт-
них і розрахункових документів, строки документообігу, дотриман-
ня умов договору оптимальні форми розрахунків, рівень цін; а
також фактори, які не залежать від діяльності підприємства: несвоє-
часне постачання ресурсами, несвоєчасна сплата за товари та послу-
ги через відсутність у покупця коштів та ін. Несвоєчасне отримання
доходу призводить до порушення договірних зобов’язань, штраф-
них санкцій, простоїв у виробництві, зменшення прибутку.

Важливим етапом у функціонуванні фінансів підприємниць-
ких структур є розподіл доходу. Із отриманих грошових доходів
відшкодовуються матеріальні затрати на сировину, матеріали,
паливо, електроенергію та інші предмети праці. Подальший роз-
поділ доходу пов’язаний із формуванням амортизаційного фонду
як джерела відтворення основних фондів і нематеріальних акти-
вів. Частина грошового доходу, що залишилася, являє собою ва-
ловий дохід або новостворену вартість, котра використовується
на виплату заробітної плати і формування чистого доходу під-
приємства. Частина чистого доходу враховується у собівартості
продукції (робіт, послуг) як відрахування на соціальні потреби
(Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд зайнято-
сті), частина використовується на сплату податків та інших пла-
тежів до бюджету (крім податку на додану вартість, акцизного
збору, мита, податку на прибуток).

Чистий дохід, що залишився, становить загальний прибуток
підприємства, з якого сплачується податок на прибуток і форму-
ється чистий прибуток. За рахунок чистого прибутку підприємст-
во створює резервний фонд, виплачує дивіденди, поповнює ста-
тутний фонд, стимулює своїх працівників тощо.

Отже, у розподілі прибутку підприємницьких структур можна
виділити два етапи. Перший — це розподіл загального прибутку.
На цьому етапі учасниками розподілу є держава і підприємство.
Пропорції розподілу прибутку між державою (бюджетом) і підпри-
ємством складаються під впливом таких чинників, як визначення
об’єкта оподаткування, ставок податку, надання податкових пільг.
Установлення оптимальних пропорцій розподілу прибутку між дер-
жавою і підприємством має велике значення для забезпечення по-
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треб підприємства і формування фінансових ресурсів держави, тому
воно є одним із центральних у фінансовій політиці кожної країни.

Другий етап — це розподіл і використання прибутку, що пе-
ребуває в розпорядженні підприємства після здійснення платежів
до бюджету. На цьому етапі розподіл прибутку може здійснюва-
тись через попереднє формування цільових грошових фондів або
спрямуванням коштів безпосередньо на фінансування витрат.
Згідно з прийнятими в Україні положеннями (стандартами) бух-
галтерського обліку не передбачено формування за рахунок при-
бутку ряду цільових фондів, як це мало місце раніше, зокрема
фонду нагромадження і фонду споживання.

Матеріальним утіленням фінансових відносин на рівні госпо-
дарських суб’єктів є фінансові ресурси.

Фінансові ресурси підприємства — це грошові кошти, що
перебувають у його розпорядженні. До фінансових ресурсів на-
лежать усі грошові фонди й та частина грошових коштів, яка ви-
користовується поза фондами.

Загальна сума фінансових ресурсів кожного підприємства
складається з таких елементів: статутний фонд; резервний фонд;
амортизаційний фонд; спеціальні фонди; нерозподілений (тимча-
сово не використаний) прибуток; кредиторська заборгованість
усіх видів, включаючи заборгованість з бюджетних платежів, із
відрахувань на соціальне страхування, з оплати праці; коротко-
строкові і довгострокові кредити комерційних банків; кошти для
фінансування капітальних вкладень та інші кошти, відображені в
пасиві бухгалтерського балансу підприємства.

Залежно від джерел формування фінансові ресурси підприєм-
ства поділяються на:

• створені за рахунок власних і прирівняних до власних гро-
шових надходжень;

• мобілізовані на фінансовому ринку;
• ресурси, що надходять у порядку перерозподілу.
За правом власності фінансові ресурси поділяють на:
♦власні кошти підприємницької структури;
♦залучені кошти;
♦позикові фінансові ресурси.
Первісне формування фінансових ресурсів, як уже зазначало-

ся, відбувається під час створення господарських суб’єктів. На
функціонуючих підприємствах фінансові ресурси формуються
здебільшого за рахунок прибутку (від основної та інших видів ді-
яльності) та амортизаційних відрахувань.
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У процесі своєї діяльності підприємство може додатково за-
лучати фінансові ресурси через випуск і розміщення акцій і облі-
гацій, з бюджету чи державних фондів цільового призначення, з
централізованих корпоративних фондів, через отримання страхо-
вих сум за умови настання відповідного страхового випадку.

Залучені фінансові ресурси за характером використання подібні
власним, оскільки після їх надходження вони переходять у розпоря-
дження підприємства. Разом з тим існують певні обмеження у їх ви-
користанні, адже такі кошти мають здебільшого цільовий характер.

Бюджетні асигнування можуть надаватися підприємствам
(як правило, державним) у таких формах:

• бюджетні інвестиції;
• державні дотації;
• державні субсидії.
Бюджетні інвестиції являють собою виділення коштів на

розвиток виробництва, насамперед у вигляді капітальних вкла-
день. Вони спрямовуються у пріоритетні галузі й проекти, які ви-
значають розвиток економіки країни в цілому.

Державні дотації — це виділення коштів з бюджету на по-
криття збитків підприємства, як правило, у тому разі, коли збит-
ковість є наслідком певної політики держави, наприклад цінової.

Державні субсидії — це виділення коштів з бюджету суб’єк-
там підприємницької діяльності на вирішення певних завдань у
рамках різного роду державних програм.

Надходження з державних цільових фондів за своїм змістом
ідентичні бюджетним асигнуванням. Вони здійснюються у формі
державних інвестицій і субсидій. Ці надані ресурси мають цільо-
вий характер, що впливає із сутності даних фондів.

До позикових фінансових ресурсів відносять:
1) банківський кредит. Його необхідність визначається характе-

ром кругообігу основних і оборотних засобів. Наприклад, підпри-
ємство виробило якусь готову продукцію, тобто певна частина його
виробничих запасів перейшла у товарну форму, але ще до реалізації
цієї продукції, тобто до набуття нею грошової форми у підприємст-
ва є необхідність вкласти кошти у купівлю сировини, матеріалів, що
означає авансування в новий кругообіг. З’являється потреба в пози-
кових коштах, які залучаються на певний час і на поворотній основі.
Те саме спостерігається, якщо підприємству необхідні додаткові
кошти для збільшення обсягу виробництва, а також для подолання
тимчасових порушень процесів виробництва та реалізації продукції.

2) бюджетний кредит, який діє на тих самих принципах, що
й банківський.
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3) комерційний кредит — це придбання товарів чи отримання
послуг з відстрочення оплати. Подібна угода оформляється спе-
ціальним борговим зобов’язанням — комерційним векселем.

Кредитування на відміну від бюджетних асигнувань здійсню-
ється з дотриманням принципів поворотності, строковості, плат-
ності, забезпеченості.

Перехід на ринкові умови господарювання, запровадження
комерційних засад у діяльність підприємств, приватизація держа-
вних підприємств потребують нових підходів до формування фі-
нансових ресурсів. Так, нині важливе місце в джерелах фінансо-
вих ресурсів належить пайовим та іншим внескам фізичних та
юридичних осіб, членів трудового колективу. Водночас значно
скорочуються обсяги фінансових ресурсів, які надходять від га-
лузевих структур, обсяги бюджетних субсидій від органів держа-
вної влади. Збільшується значення прибутку, амортизаційних від-
рахувань та позикових коштів у формуванні фінансових ресурсів
підприємств. Усе це змушує підприємства виявляти ініціативу та
винахідливість, нести повну матеріальну відповідальність.

Обсяг виробництва, його ефективність зумовлюють розмір, склад
та структуру фінансових ресурсів підприємства. У свою чергу, від ве-
личини фінансових ресурсів залежить зростання виробництва та соці-
ально-економічний розвиток підприємства. Наявність фінансових ре-
сурсів, їх ефективне використання визначають фінансове благополуч-
чя підприємства: платоспроможність, ліквідність, фінансову стійкість.

Пошук фінансових джерел розвитку підприємства, забезпе-
чення найефективнішого інвестування фінансових ресурсів набу-
вають важливого значення в роботі фінансових служб підприємс-
тва за умов ринкової економіки.

У процесі формування фінансових ресурсів підприємств велике
значення має структура їхніх джерел. Підвищення питомої ваги влас-
них коштів позитивно впливає на фінансову діяльність підприємств.
Висока питома вага залучених та позикових коштів ускладнює фінан-
сову діяльність підприємства та потребує додаткових витрат на сплату
процентів за банківські кредити, дивідендів на акції, доходів на облі-
гації, зменшує ліквідність балансу підприємства, підвищує фінансо-
вий ризик. Тому в кожному конкретному випадку необхідно детально
продумати доцільність залучення додаткових фінансових ресурсів.

Ринкова економіка характеризується багатоукладністю госпо-
дарювання. Тут репрезентовано різні форми власності: державну,
колективну, приватну. Створюються також підприємства зі зміша-
ною формою власності. Підприємства недержавної форми власно-
сті поділяються на орендні, акціонерні, кооперативні, колективні,
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спільні, індивідуальні та інші. Наявність різних організаційно-пра-
вових форм господарювання впливає на організацію фінансів. Це
проявляється в процесі формування капіталу (статутного фонду),
розподілу прибутку, утворення грошових фондів, внутрішньові-
домчого розподілу коштів, у взаємовідносинах з бюджетом тощо.

Під час створення підприємств державної форми власності
використовуються бюджетні кошти. Держава є власником майна
і фінансових ресурсів державних підприємств, вона лише передає
право володіння та розпорядження ними керівництву підприємс-
тва, з яким укладається відповідний контракт. Державні підпри-
ємства як джерело фінансових ресурсів можуть використовувати
банківський кредит, державні дотації тощо.

Власністю держави є також прибуток, одержаний у результаті
господарської діяльності державних підприємств, який викорис-
товується відповідно до чинного законодавства.

Організація фінансів підприємств недержавної форми власно-
сті характеризується ширшими можливостями щодо формування
і використання фінансових ресурсів. У господарський оборот цих
підприємств залучаються кошти засновників, акціонерний капі-
тал, пайові внески, спонсорські кошти, фінансова допомога як
держави, так і недержавних фінансових інституцій.

Вищими органами управління на підприємствах недержавної
форми власності є (залежно від типу підприємства) загальні збо-
ри членів трудового колективу або акціонерів; рада директорів,
засновників або інше правочинне представництво. Їм належить
право розпоряджатися власністю (продавати, обмінювати, здава-
ти в оренду, передавати безплатно), затверджувати доходи і ви-
датки підприємства, розподіл прибутку, розмір оплати праці й
вирішувати інші фінансові питання. Ділові ризики і конкуренція
диктують необхідність створення резервних, страхових фондів.

Досить актуальним є питання про фінансову підтримку розви-
тку підприємництва з боку держави, зокрема малого бізнесу. Це
може бути пільгове оподаткування або система вибіркових пільг,
які встановлюються залежно від галузевої і територіальної нале-
жності підприємства, його значення для економіки держави.

На організацію фінансів підприємств впливають не тільки органі-
заційно-правові форми господарювання, а й галузева специфіка ви-
робництва, сфера і характер діяльності суб’єкта господарювання.
Особливості фінансів обумовлені характером виробництва, тобто
технологічними особливостями виробництва, тривалістю виробничо-
го циклу, залежністю виробництва від природних і кліматичних умов
тощо. Ці галузеві фактори впливають на швидкість обігу фінансових
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ресурсів, склад і структуру грошових фондів, що обслуговують ви-
робничий процес, взаємовідносини підприємницьких структур із
бюджетом і централізованими цільовими державними фондами.

Неоднакова фондомісткість і матеріаломісткість деяких видів
виробництва визначає структуру затрат на виробництво й реаліза-
цію продукції, співвідношення основних фондів і обігових коштів, а
це, у свою чергу, визначає різну потребу у фінансових ресурсах.
Так, наприклад, у легкій і харчовій промисловості високою буде пи-
тома вага ресурсів, сконцентрованих в обігових коштах, оскільки в
цих галузях у собівартості продукції значними є затрати сировини і
матеріалів. На підприємствах із тривалим виробничим циклом (суд-
нобудування, літакобудування), а також із сезонним характером ви-
робництва (сільське господарство, цукрова промисловість) виникає
потреба у додаткових фінансових ресурсах, що зумовлює залучення
коштів у формі банківського кредиту. Специфікою торгівлі є поєд-
нання операцій виробничого характеру (сортування, розфасовуван-
ня, пакування, перероблення і зберігання сільськогосподарської
продукції та ін.) з операціями, пов’язаними зі зміною форми вартос-
ті, тобто безпосередньо з реалізацією продукції. Оскільки торгове-
льне підприємство закуповує уже вироблені товари, здійснюючи за-
трати лише на доведення їх до споживачів, то у складі і структурі
оборотних коштів переважають ресурси, вкладені у товарні запаси.
Особливістю галузевої структури основних фондів є поєднання вла-
сних і орендованих основних фондів. Усі ці особливості врахову-
ються під час формування фінансових ресурсів та їх використання.

Дещо інший характер мають фінанси установ і організацій соці-
альної сфери. Установи, які фінансуються з бюджету (школи, лікар-
ні, поліклініки, установи культури, дитячі дошкільні установи, дер-
жавні органи влади й управління тощо), називаються бюджетними.
Їх фінансова діяльність пов’язана з кошторисним фінансуванням,
що полягає у забезпеченні витрат за рахунок зовнішнього фінансу-
вання. Як метод організації фінансової діяльності кошторисне фі-
нансування застосовується у тих сферах, де важко забезпечити са-
моокупність і прибутковість. В окремих випадках у межах одного
підприємства чи організації може застосовуватись одночасно кош-
торисне фінансування і комерційна діяльність. Наприклад, у держа-
вних вищих навчальних закладах освіти навчання студентів здійс-
нюється за рахунок бюджетних асигнувань і на платній основі,
причому ці напрями діяльності чітко розмежовуються.

Некомерційними організаціями є також добровільні громадські
формування, що об’єднують громадян на основі єдності інтересів,
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уподобань тощо. Незалежно від назви, яку дістає таке формування
(рух, конгрес, фонд, спілка), всі вони поділяються на дві групи:

1) політичні партії;
2) громадські організації.
Політичні партії об’єднують громадян — прихильників пев-

ної загальнонаціональної програми суспільного розвитку. Їх го-
ловна мета — участь у виробленні державної політики, форму-
ванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і
представництва в їх складі.

Громадські організації створюються для задоволення та захис-
ту соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-куль-
турних, спортивних та інших спільних інтересів громадян.

Громадські організації та політичні партії володіють майном і
коштами, необхідними для здійснення їхньої статутної діяльності.
Майно і кошти можуть надаватися засновниками, учасниками, дер-
жавою, підприємствами й організаціями. Об’єднання громадян ма-
ють можливість проводити необхідну господарську та іншу комер-
ційну діяльність через створення комерційних установ і організацій
зі статусом юридичної особи, виступати засновниками підприємств.

Доходи політичних партій та громадських організацій фор-
муються здебільшого за рахунок вступних та членських внесків,
надходжень від належних їм комерційних структур, від прове-
дення платних заходів, добровільних та спонсорських пожертву-
вань фізичних та юридичних осіб.

Добровільні пожертвування надаються неприбутковим органі-
заціям, доходи яких формуються виключно з добровільних поже-
ртвувань чи з бюджетних асигнувань. Ставиться вимога цільово-
го використання пожертвувань лише на проведення екологічної,
оздоровчої, аматорської, культурної, освітньої, релігійної, науко-
вої та благодійної діяльності.

Видатки громадських формувань пов’язані із необхідністю
фінансування витрат на статутну діяльність та її розвиток, оплату
праці штатного управлінського апарату, адміністративно-госпо-
дарські затрати, проведення культурно-масових заходів тощо.

Оскільки громадські організації та політичні партії — це не-
комерційні організації, вони не сплачують податку на прибуток.
Діяльність зазначених організацій регламентується виключно їх
статутом.

Професійні спілки — найчисельніші самодіяльні громадські
організації, метою діяльності яких є вираження, представлення і
забезпечення захисту економічних, соціальних, трудових, духов-
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них прав та інтересів своїх членів. Діяльність профспілкових ор-
ганізацій забезпечується за рахунок:

• вступних і членських внесків її членів;
• доходів від господарської, комерційної та іншої діяльності

належних їм підприємств і організацій;
• благодійних внесків;
• коштів, що надходять їм від власників або уповноважених

ними органів за колективними договорами.
Профспілкові організації мають право зберігати вільні кошти

у банках, мати власність у вигляді будинків, готелів, обладнання
та іншого майна.

Кошти, що надходять первинним профспілковим організаці-
ям, витрачаються згідно з кошторисом на:

♦культурно-виховну роботу;
♦фізичну культуру і спорт;
♦матеріальну допомогу членам профспілок;
♦адміністративно-господарські та організаційні витрати;
♦преміювання профактиву.
Однією з форм реалізації і розвитку благодійної діяльності в

сучасних умовах є створення доброчинних фондів. Кожен фонд
є юридичною особою. Держава не втручається у справи добро-
чинних фондів, але може сприяти їхній діяльності, особливо коли
вони спрямовані на вирішення проблем загальнонаціонального
або регіонального значення.

Залежно від статусу доброчинні фонди поділяються на дер-
жавні і місцеві. Фонди, як і громадські формування, можуть ма-
ти у власності кошти, майно, майнові права, необхідні для здійс-
нення статутної діяльності.

Фінанси доброчинних фондів мають особливості організації,
що зумовлені відсутністю державного втручання, надання допо-
моги і додаткових пільг, переважання добровільних пожертву-
вань спонсорських внесків у джерелах формування коштів.

Доходи доброчинних фондів можуть формуватися за рахунок:
• внесків членів фондів;
• благодійних внесків і пожертвувань фізичних та юридичних осіб;
• коштів, що передаються на договірних засадах фізичними та

юридичними особами для фінансування конкретних програм, які
відповідають завданням фонду;

• кредитів та інших позик;
• доходів від діяльності фондів;
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• частини доходів, від діяльності створених благодійними фон-
дами суб’єктів підприємництва в межах, передбачених їхніми
установчими документами.

В Україні добре відомі своєю благодійною діяльністю фонди
«Україна — дітям», «Відродження», «Сімейне коло», Всеукраїн-
ський фонд відтворення пам’яток історико-архітектурної спад-
щини імені О. Гончара та ін.

Структурно-логічні схеми
до теми 4 «Фінанси господарських суб’єктів»
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Грошові фондиФінансові відносини

з постачальниками

з покупцями

з будівельними, транспортними
та іншими фірмами

з підприємствами
та фірмами інших країн

з іншими підприємствами
 та організаціями

з працівниками
підприємства, товариства

між філіями, цехами, відділами

у середині підприємства

з вищими органами управління

з бюджетами різних рівнів

з банками

зі страховими організаціями

з цільовими державними фондами

з інвестиційними фондами

з фінансово-кредитною системою

Статутний фонд

Фонд основних засобів

Фонд оборотних засобів

Резервний фонд

Амортизаційний фонд

Фонд оплати праці

Інші фонди

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

Схема 4.1. Класифікація фінансових відносин
і грошових фондів підприємств
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Формуються
під час заснування

підприємств

Формуються за рахунок
власних та прирівняних

до них коштів

Мобілізуються
на фінансовому

ринку

Надходять у порядку
розподілу грошових

надходжень

Внески
засновників

у статутні фонди

Надходження коштів
від емісії акцій,

облігацій та інших
видів цінних паперів

Фінансові ресурси,
які надійшли від

галузевих структур,
концернів, асоціацій

Страхові
відшкодування

Бюджетні субсидії

Інші види ресурсів

Кредитні
інвестиції

Надходження

Амортизаційні
відрахування

Цільові
надходження

Стійкі пасиви

Цільові внески
членів трудового

колективу

Інші види
надходжень

Доходи

Валовий і чистий
дохід, прибуток від
основної діяльності

Прибуток від іншої
операційної
діяльності

Прибуток від фінан-
сових операцій

Прибуток від іншої
звичайної діяльності
і надзвичайних подій

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ

Схема 4.2. Формування фінансових ресурсів підприємств
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Надходження
грошових коштів

у результаті:

Використання
грошових коштів

у результаті:

реалізації продукції;
 збільшення кредитор-

ської заборгованості;
 зменшення дебіторсь-

кої заборгованості

Основна
діяльність

 здійснення витрат;
 зменшення кредиторсь-

кої заборгованості;
 збільшення дебіторської

заборгованості чи това-
рних запасів

продажу основних за-
собів (земля, облад-
нання);

продажу акцій інших
підприємств

Інвестиційна
діяльність

придбання основних
засобів (земля, облад-
нання);

купівля акцій інших
підприємств

 збільшення розмірів по-
зичених коштів;

 збільшення власного
капіталу

Фінансова
діяльність

погашення заборгова-
ності за всіма видами
зобов’язань;

виплата дивідендів

Схема 4.3. Джерела і напрямки використання
грошових коштів суб’єктів господарювання
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА

прогнозування
планування
інвестування
кредитування
оподаткування
самофінансування
система розрахунків
матеріальне стимулювання
й відповідальність
страхування
фондоутворення
оренда
лізинг
факторинг
взаємовідносини із засновниками,
суб’єктами господарювання

прибуток
дохід
амортизаційні відрахування
ціна
податки
орендна плата
фінансові санкції
відсотки
цільові грошові фонди
пайові внески
інвестиції
форма розрахунків
види кредитів
дисконт
валютні курси

закони
постанови Верховної Ради
укази Президента
постанови Уряду
накази та листи міністерств
і відомств
статут юридичної особи
(суб’єкта господарювання)

інструкції
нормативи
норми
методичні вказівки
інша нормативна
документація

звітні дані підприємств (бухгалтерські)
дані статистичних збірників
дані одноразових обстежень

Фінансові методи Фінансові інструменти
та фінансові важелі

Правове забезпечення

Нормативне забезпечення

Інформаційне забезпечення

Схема 4.4. Фінансовий механізм підприємства і його забезпечення
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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВАВнутрішні

Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг

Обсяг реалізації

Зміна перехідних залишків

Рівень товарності

Кількість відвантаженої,
але неоплаченої продукції

Якість продукції

Ринки збуту

Інфляція

Ціни ресурсів

Обсяг використаних ресурсів

Структура товарної про-
дукції і канали реалізації

Прибуток від продажу
товарно-матеріальних

цінностей

Прибуток від реалізації
основних фондів

і нематеріальних активів

Одержані штрафи і пеня

Доходи за акціями,
облігаціями, депозитами

Доходи від надання в оренду
основних засобів і землі

Позики

Довгострокові Короткострокові

Зовнішні

Ціна реалізації

Комерційна собівартість

Прибуток від іншої реалізації

Амортизація

Схема 4.5. Класифікація факторів, що вливають на формування фінансових ресурсів підприємства
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Тема 5. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

Ключові терміни: державні фінанси, фінансові ресурси
держави, державні доходи, державні видатки, коштори-
сне фінансування, державні дотації, державні субсидії,
менеджмент державних фінансів.

Державні фінанси — це складова фінансової системи держави,
її центральна сфера, через яку здійснюється вплив держави на
економічний і соціальний розвиток.

За своєю економічною сутністю державні фінанси — це су-
купність розподільно-перерозподільних відносин, що виникають
у процесі формування і використання фінансових ресурсів дер-
жави, призначених для забезпечення виконання державою покла-
дених на неї функцій.

З допомогою державних фінансів держава розподіляє і пере-
розподіляє значну частину валового внутрішнього продукту,
який є головним об’єктом фінансових відносин. Суб’єктами дер-
жавних фінансів, з одного боку, є держава, з іншого — населення
і підприємницькі структури. Державні фінанси як провідна сфера
фінансової системи держави опосередковують майже 80 % усіх
фінансових ресурсів і охоплюють різноманітні фінансові інсти-
туції, за допомогою яких держава здійснює свою фінансову дія-
льність. До складу державних фінансів включають: сукупність
усіх бюджетів держави; централізовані та децентралізовані фон-
ди цільового призначення; фінанси підприємств і організацій
державної та комунальної форм власності; державний кредит;
державне особисте і майнове страхування.

Функціонування державних фінансів невіддільне від держави.
Їх необхідність зумовлена тим, що за будь-якого типу економіч-
ної системи основним призначенням держави є забезпечення фі-
нансовими ресурсами тих потреб, які не можуть бути задоволені
через ринковий механізм, тобто через попит і пропонування, а
також особисто кожним громадянином з огляду на відповідні
об’єктивні причини. До цих потреб належать, зокрема, структур-
на перебудова економіки, захист навколишнього середовища,
оборона, правопорядок, проведення фундаментальних наукових
досліджень, загальна освіта, підготовка кадрів, соціальне забез-
печення й страхування, охорона здоров’я тощо. Виходячи з цього
держава будує свою фінансову політику, визначаючи рівень
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втручання у господарську діяльність виробничих структур і соці-
ального забезпечення своїх громадян. Від цих факторів залежить,
яка частка валового внутрішнього продукту має зосереджуватися
у фінансових інституціях, створюваних державою.

Держава може впливати на розподіл обмежених народно-
господарських ресурсів за допомогою таких засобів:

• обґрунтування і здійснення права власності;
• прямі адміністративні розпорядження з відповідними штра-

фними санкціями за їх порушення (наприклад, будівельні норми,
визначення максимально допустимого рівня забруднення приро-
дного середовища, військовий обов’язок, адміністративні заходи
у сфері ринку праці та зовнішньої торгівлі);

• пряме надання державою певних благ, які фінансуються з
бюджету за рахунок загальних податків або спеціальних зборів
(наприклад, будівництво і експлуатація шляхів та інших об’єктів
інфраструктури, державні замовлення на проведення наукових
досліджень, розвиток державних підприємств з урахуванням
структурних і економічних проблем);

• використання податків і зборів як інструменту управління ви-
робництвом або споживанням (збори за очищення води, податкові
пільги для інвестицій з охорони навколишнього середовища);

• формування податкової системи з урахуванням економічної
та структурної політики, пільги для певних форм одержання і ви-
користання доходу (податкові пільги для заощаджень);

• державні субсидії підприємствам (замість податкових пільг),
здешевлення кредитів за рахунок бюджетних коштів, надання су-
спільних благ за ціною, нижчою від витрат;

• часткове перебирання на себе державою підприємницького
ризику через надання гарантій щодо тих видів діяльності, які ста-
новлять інтерес з погляду економічного зростання і структурної по-
літики (ризик експортних операцій, інноваційного розвитку).

Держава впливає на розподіл і перерозподіл доходів і майна
громадян під час проведення заходів щодо надання державної
допомоги незахищеним верствам населення, під час формування
податкової політики. При цьому можуть бути використані такі
інструменти:

♦податки як інструмент перерозподілу (у формі прогресивно-
го податку на дохід, податку на майно);

♦пряме надання суспільних благ без участі користувача у ви-
тратах («безплатна» освіта, державна система охорони здоров’я);

♦надання різних видів грошової допомоги, стипендій студен-
там, субсидій на оплату житла і комунальних послуг;
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♦непрямі трансферти (дотації держави) системі соціального
страхування;

♦субсидії виробникам певних благ для підтримання низького
рівня цін (субсидії виробникам продуктів харчування, субсиду-
вання цін за проїзд, зниження ставок податку на додану вартість
на деякі товари);

♦адміністративне регулювання мінімальної заробітної плати,
введення обов’язкового соціального страхування.

Держава також проводить заходи, спрямовані на краще вико-
ристання виробничих ресурсів, забезпечення рівня зайнятості та
стабільності цін. Інструментами забезпечення стабілізаційної по-
літики є:

• зміна обсягу та структури державних витрат;
• зміна видів і ставок податків і зборів, тарифів;
• заходи у сфері державної заборгованості, зміни структури

державного боргу і джерел його фінансування;
• проведення певної політики заробітної плати і зайнятості.

Розв’язання проблем державного сектору як роботодавця;
• пряме і непряме субсидування підприємств (фінансування

збитків приватних і державних підприємств, витрат підприємства
на освіту, проведення державної тарифної політики).

Аналіз теоретичних концепцій і практики промислово розвину-
тих країн показує, що в умовах ринкової економіки держава бере на
себе вирішення тих завдань, які не можуть розв’язуватися приват-
ним сектором, або розв’язуються ним неефективно, тобто держав-
ний сектор є необхідним, щоб суспільство залишалось життєздат-
ним. Сучасна економічна теорія розглядає державний сектор у
взаємодії з приватним, включаючи до аналізу обидва ці сектори, а
економіка промислово розвинутих країн являє собою змішані сис-
теми, в яких можливості держави і приватного сектору взаємодіють.

Держава коригує неспроможність ринку, надаючи суспільні
блага і вживаючи заходів проти негативних зовнішніх ефектів.
В умовах недосконалої конкуренції держава проводить політику
захисту споживача, організовуючи надання відповідної інформа-
ції або втручаючись у процеси ціноутворення приватними вироб-
никами монополістами. І звичайно ж вона визначає правові та ін-
ституційні рамки всього економічного життя країни і договірних
відносин. Звідси сам факт існування держави можна розглядати
як «суспільне благо».

Розвиток загальної теорії держави пов’язаний з еволюцією по-
глядів на сутність державного фінансового господарства. Вико-
ристовуючи ідеї неокласиків і вчення про правову державу, фі-
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нансова наука обґрунтувала й дала чітке визначення основних
елементів фінансового господарства держави:

♦фінансові ресурси;
♦державні доходи і державні видатки;
♦доходи і видатки бюджетів.
На перший погляд, ці фінансово-економічні категорії сприй-

маються як синоніми. Але, з’ясувавши їх внутрішню природу,
можна чітко розмежувати ці поняття.

Фінансові ресурси — це першооснова фінансового господарс-
тва держави. Фінансові ресурси держави включають:

1. Фінансові ресурси, що перебувають у розпорядженні орга-
нів державного управління:

• ресурси державного бюджету;
• ресурси місцевих бюджетів;
• цільові державні фонди;
• фінансові ресурси державних фінансових інституцій (націо-

нального банку, державних страхових органів. Державних креди-
тних установ).

2. Фінансові ресурси, що перебувають у розпорядженні госпо-
дарських підприємств, установ і організацій різних форм власно-
сті та видів діяльності.

3. Фінансові ресурси, що перебувають у розпорядженні насе-
лення (вклади, заощадження, депозити).

Майже 50 % фінансових ресурсів держави — це фінансові ре-
сурси підприємницьких структур державної і недержавної форм
власності. На відміну від фінансових ресурсів держави державні
доходи є власністю держави, без будь-яких умов і зобов’язань
щодо суб’єктів держави.

Державні доходи являють собою ту частину грошових відно-
син з приводу розподілу і перерозподілу ВВП, котра пов’язана з
формуванням доходів одного з головних суб’єктів розподільних
відносин держави.

За матеріальним змістом державні доходи — це сума коштів,
що мобілізується державою на забезпечення своєї діяльності.

Залежно від рівня розміщення виділяють централізовані і децен-
тралізовані державні доходи. До централізованих доходів належать
кошти, призначені на формування централізованих грошових фон-
дів — державного та місцевих бюджетів, державних цільових фон-
дів. Децентралізовані доходи — це, доходи державних підпри-
ємств, установ, організацій, що формуються переважно за рахунок
їхнього прибутку і використовуються за місцем їх створення. Слід
урахувати, що необґрунтовано висока частка централізації фінансо-
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вих ресурсів спричинює негативні наслідки, оскільки централізова-
но важко вести раціональний розподіл і забезпечувати його ефекти-
вне виконання. Однак зниження централізації за умови збереження
на високому рівні державної власності може породити безгосподар-
ність і різні порушення в розподілі і використання фінансових ре-
сурсів, а врешті-решт — фінансовий розлад у державі.

Перерозподільні процеси, що здійснюються за допомогою
державних фінансів, — це явище макрорівня, проте роль держав-
них фінансів виявляється не меншою мірою у формах і методах
мобілізації фінансових ресурсів.

Залежно від методів акумулювання фінансових ресурсів мож-
на виокремити такі групи державних доходів:

• обов’язкові платежі і збори;
• добровільні надходження;
• емісія (включаючи як емісію грошей, так і кредитну емісію);
• надходження від роздержавлення та приватизації державно-

го майна;
• державний кредит;
• надходження від зовнішньоекономічної діяльності.
Джерелами формування державних доходів можуть бути: до-

ходи отримувані від розподілу заново створеної вартості. Тобто
національного доходу; доходи, що включаються до складу фонду
відшкодування (наприклад, амортизаційні відрахування); доходи
від реалізації національного багатства.

Державні доходи включають не тільки доходи від державної
власності, а й доходи, отримувані державою в порядку перероз-
поділу від інших форм власності та населення. Власні доходи
держави формуються на основі реалізації її прав власника: дохо-
ди державних підприємств, установ та організацій і доходи,
отримувані від державного майна: землі, природних багатств і
угідь. Перерозподіл доходів підприємницьких структур колекти-
вної і приватної власності, а також доходів населення здійсню-
ється на основі наданих державі законодавчими актами прав у
сфері регулювання і розподілу доходів.

Державні доходи можуть формуватись на поворотній і без-
поворотній основі. Поворотні доходи — це державні позики. До
безповоротних доходів відносять доходи власне держави і дохо-
ди, які надходять від інших суб’єктів розподільних відносин на
законодавчій основі.

Центральне місце у системі доходів держави посідають дохо-
ди державного і місцевих бюджетів, завдяки яким мобілізується
основна частка фінансових ресурсів, необхідних для фінансового
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забезпечення виконання державою покладених на неї функцій. На-
приклад, у США через бюджет перерозподіляється 28 % ВВП,
у Німеччині — 40 %, Швеції — 50 %. В Україні бюджетні ресурси
становлять 34 % фінансових ресурсів держави і майже 45 % ВВП.

Державні видатки — це грошові відносини, що складаються
при розподілі і використанні централізованих і децентралізованих
фондів грошових ресурсів держави з метою фінансування витрат
розширеного відтворення і задоволення інших суспільних потреб.

За матеріальним змістом державні видатки — це сума коштів, що
витрачається державою в процесі здійснення її фінансової діяльності.

Система державних видатків призначена забезпечити раціональ-
не розміщення та ефективне використання державних коштів.

До Першої світової війни (1914 р.) економічна наука, дотри-
муючись принципу свободи підприємництва, виступала проти
втручання держави та її фінансів в економіку. Держава ХVІІІ —
початку ХХ ст. — це «нічний сторож», що охороняє мир, влас-
ність і правопорядок, але ні в якому разі не суб’єкт господарю-
вання. Уся система централізованих грошових фондів акумулю-
вала тоді порівняно невелику частку національного доходу, що
не перевищувала на початок 20-х років ХХ ст. 15 % ВВП. Хоча
ще з 1830-х років відносні й абсолютні показники величин дер-
жавних видатків починають зростати. Першим, хто це помітив і
зробив відповідний прогноз, був економічний радник О. фон Біс-
марка А. Вагнер. Він поділив економіку на два сектори — держа-
вний і приватний і сформулював «закон зростаючої державної
активності». Відповідно до цього закону в усіх країнах, де швид-
ко розвивається промисловість, державні видатки повинні збіль-
шуватись більш високими темпами, ніж обсяги виробництва і на-
ціональні доходи. У наші дні геніальні прогнози А. Вагнера
порівнюють з пророцтвами М. Нострадамуса.

Процес державного регулювання виробництва і розподілу по-
силився в період світової економічної кризи 1929—1933 рр.

Економічна теорія Дж. Кейнса (1883—1946) обґрунтовує не-
обхідність втручання держави в економіку в умовах нестабільно-
го розвитку. Основним інструментом такого втручання повинні
були стати державні видатки. З метою активізації підприємниць-
кої діяльності і зростання національного доходу та ліквідації без-
робіття держава, на думку Дж. Кейнса, повинна не тільки наро-
щувати обсяг своїх видатків, а й впливати на особисте та інвес-
тиційне споживання. Представники неоконсервативного
напряму, який сформувався із неокласичної школи, розробили
теорію «економіки пропозиції», згідно з якою на державу та її
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фінансову систему покладалось стимулювання науково-
технічного прогресу і забезпечення довгострокового економічного
зростання.

Наприкінці ХХ ст. держава перетворилась на великого підпри-
ємця, споживача й інвестора, банкіра, позичальника й експортера
капіталу. Економічна наука все більше надає перевагу ринковій
системі, законам бізнесу, практичній діяльності у будь-якій сфері
економіки, оскільки матеріальні потреби безмежні, а ресурси об-
межені, регулювання економічних процесів здійснюється постійно
через фіскальну політику і трансфертні платежі з бюджету.

Механізм функціонування державних видатків все активніше
сприяє розвиткові внутрішнього та розширенню зовнішніх рин-
ків збуту. Зросло втручання держави у сферу міжнародних валю-
тних, фінансових кредитних відносин та товарного обміну. Збі-
льшився експорт державного капіталу, ще вагомішим стало його
місце в загальному обсязі капіталу, що експортується. Отже,
державні видатки стали одним із основних інструментів концент-
рації та централізації капіталу, збільшення нагромаджень у наці-
ональній економіці.

Відповідно до рівня розміщення державних доходів державні
видатки також поділяються на централізовані (з бюджету і фон-
дів цільового призначення) і децентралізовані (витрати підпри-
ємств державного сектору).

За роллю у суспільному виробництві розрізняють поточні ви-
датки і видатки на розвиток. В окремих випадках це закріплюєть-
ся в офіційному поділі бюджету на дві частини: поточний і капі-
тальний бюджети.

Відповідно до цільового призначення видатки класифікуються
за статтями витрат, наприклад, капітальні вкладення, капітальний
ремонт, оплата праці, послуг, матеріалів та ін.

За формами фінансування розрізняють такі державні видатки:
кошторисне фінансування, державне фінансування інвестицій,
бюджетні кредити, державні дотації, субсидії і виплати.

Кошторисне фінансування — забезпечення державними гро-
шовими коштами установ і організацій соціально-культурної
сфери, оборони, органів державного управління, органів право-
охоронних і органів безпеки, органів судової влади і прокурату-
ри. Вони отримують кошти на своє утримання із бюджету на під-
ставі фінансових документів — кошторисів.

Державне фінансування інвестицій вміщує в собі державні
інвестиції на основні об’єкти економічного і соціального розвит-
ку. Фінансування капітальних вкладень із бюджету за умов ринку
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має свої особливості. Держава втручається в процес фінансово-
кредитного забезпечення капітальних вкладень державних під-
приємств. Поряд з бюджетними коштами, залучаються також
іноземні джерела інвестиційного фінансування як з боку інозем-
них держав, так і з боку міжнародних і приватних вітчизняних
комерційних банків і кредитних установ. Досвід провідних Євро-
пейських країн показує, що на період трансформації економіки
державі належить вирішальна роль у фінансуванні конкретних
загальнодержавних, структуроутворюючих інвестиційних про-
грам. Надзвичайно актуальним стає питання якісної оцінки та
контролю державних інвестицій у державний сектор.

Бюджетні кредити — це фінансова підтримка державних та
інших підприємств, у яких понад 50 % майна є державною влас-
ністю. Здійснюється вона з бюджетних асигнувань на поворотній
і, як правило, платній основі під затверджені проекти викорис-
тання коштів, що надаються як державна підтримка. Фінансову
підтримку як бюджетну позику в Україні надає Міністерство фі-
нансів на договірних засадах. Державні позики надаються різним
галузям на значно м’якших умовах, ніж це робиться комерційними
установами. Крім того, державному кредитуванню притаманна бі-
льша гнучкість порівняно зі звичайними видатками. Кредитуван-
ня можна розглядати і як важливий інструмент антициклічної по-
літики, що активно використовується в період спаду ділової
активності. Коли ж економічна діяльність повертається до свого
нормального ритму, обсяги стимулюючих її позик скорочуються.
Операції з кредитування є складовою загального бюджетного
курсу уряду з регулювання економіки і впливу на стан фінансо-
вого ринку держави.

Державні дотації — це форма бюджетного фінансування
планово-збиткових підприємств, організацій і установ, які нада-
ють послуги або виробляють необхідні товари, витрати на вироб-
ництво яких перевищують ціну продажу.

До субсидій у вузькому значенні належать трансферти підпри-
ємствам з боку держави (у грошовій формі або у вигляді послуг,
що мають грошову оцінку) на фінансування поточних витрат. До
субсидій у широкому значенні відносять всі форми втручання
держави в економічну діяльність, унаслідок яких змінюються ці-
ни на товари або фактори виробництва, а отже — і умови конку-
ренції на користь окремих підприємств або сфер економічної дія-
льності. Тобто субсидією вважається будь-яка виплата держави
на користь суб’єкта підприємницької діяльності, якщо ця виплата
обмежується певною галуззю, певною метою економічної полі-
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тики, певним регіоном, певним виробничим фактором. В умовах
ринкової економіки до субсидій у широкому значенні також на-
лежать трансферти, що мають характер субсидій. Це платежі до-
могосподарствам і приватним організаціям, які суттєво вплива-
ють на структуру економіки.

У дослідженнях Світового банку використовуються поняття
«приховані субсидії державним підприємствам», до яких відносять:

• пільгові кредити;
• багаторазове відстрочення виплати основної суми кредиту і

відсотків з нього, повне списання боргів за кредитами (це пере-
творює кредит у пряму субсидію);

• заборгованість зі сплати податків, списання податкової за-
боргованості;

• привілеї в отриманні державних замовлень;
• привілеї щодо купівлі товарів і послуг у держави або в ін-

ших підприємств за цінами, що є нижчими від ринкових;
• користування державними землями і будівлями без сплати

оренди;
• вигоди від обов’язкової закупівлі держструктурами продук-

ції підприємства.
Вимоги Європейського Союзу і міжнародні торговельні угоди,

як правило, виходять з широкого трактування поняття субсидій.
В останні роки в країнах з перехідною економікою як важли-

вий інструмент стимулювання економіки часто розглядається на-
дання державних гарантій за іноземними кредитами. За умовами
погашення зовнішніх зобов’язань кредити під гарантію уряду
можна розділити на чотири групи:

1. Так звані бюджетні кредити. Їх одержують підприємства, але
при наданні гарантій щодо цих кредитів відразу передбачається, що
їх обслуговування і погашення відбуватимуться за рахунок бюдже-
ту без будь-якої участі підприємств, тобто фактично вони є прями-
ми бюджетними витратами, але відкладеними у часі. Надання таких
гарантій веде до обмеження можливостей бюджетів у наступні роки.

2. Кредити, надані підприємствам на умовах валютної само-
окупності. Усі витрати щодо їх погашення й обслуговування (в іно-
земній валюті) повинні нести самі підприємства.

3. Кредити на умовах погашення зовнішніх зобов’язань за ра-
хунок бюджету з подальшим відшкодуванням його витрат по-
ставками продукції в державний резерв. Ці кредити з розрахун-
ками у натуральній формі абсолютно «непрозорі». Як правило,
при таких розрахунках використовуються досить умовні коефіці-
єнти обміну одних товарів на інші, що веде до спотворення меха-
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нізмів ціноутворення, отже, створює умови як для одержання ви-
годи «третіми» особами, так і для прихованого додаткового суб-
сидування підприємств.

4. Кредити на умовах погашення зовнішніх зобов’язань за рахунок
бюджету з подальшим відшкодуванням його витрат у національній
валюті. У даному випадку підприємства не тільки не несуть повної
юридичної відповідальності за своєчасне погашення кредиту, а й зві-
льняються від витрат щодо конвертації валюти. Такі кредити також
містять у собі елементи додаткового субсидування підприємств. Пра-
ктично за всіма кредитами, за винятком кредитів другої групи, весь
валютний ризик покладається на державу. Збільшення обсягів гаран-
тій за такими кредитами означає додаткову можливість збільшити у
наступні роки субсидії підприємствам у прихованій формі.

Очевидно, що всі ці форми державного втручання в економіку
визначаються економічними умовами, зі змінами яких змінюють-
ся як форми бюджетного фінансування, так і їх застосування.

Склад і напрямки використання державних видатків визна-
чаються характером функцій держави.

До складу видатків, пов’язаних з політичними функціями
держави, належать: утримання армії; державного апарату управ-
ління і влади; посольств; консульств; сплата внесків до міжнаро-
дних організацій тощо. Вони становлять від 3 до 10 % валового
внутрішнього продукту і від 10 до 25 % загальної суми держав-
них видатків розвинутих країн.

До складу видатків, пов’язаних з економічними функціями
держави, входять державні інвестиції в галузі економічної інфра-
структури, субсидії приватному капіталу й державним корпора-
ціям, видатки на зовнішньоекономічну діяльність тощо. Загалом
у країнах з розвинутою ринковою економікою видатки, зумовлені
економічними функціями держави, становлять від 10 до 15 % ва-
лового внутрішнього продукту і від 20 до 35 % загальної суми
державних видатків. Щодо видатків на науково-дослідні роботи
та дослідно-конструкторські розробки, то сучасна держава з рин-
ковою економікою перетворилася на головного організатора й
інвестора наукових досліджень. За державний попит у країнах
Заходу фінансується від 15 до 65 % витрат на ці потреби. У про-
відних країнах світу на наукові дослідження спрямовується від
2,5 до майже 4 % валового внутрішнього продукту.

Соціальні функції держави втілюються через забезпечення міні-
мального прожиткового рівня найуразливішим категоріям населен-
ня, сприяння розвитку освіти, культури, охорони здоров’я і довкіл-



96

ля. Загалом видатки на соціальні потреби становлять від 20 до 35 %
загального обсягу державних витрат у більшості країн світу.

У сучасних умовах посилюється роль і значення управління фі-
нансовими ресурсами, що перебувають у розпорядженні держави.
Управління державними фінансами — це сукупність форм і ме-
тодів цілеспрямованого впливу держави на формування й викори-
стання централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів,
що перебувають у розпорядженні державних органів управління.

Понад 70 % фінансових ресурсів держави становлять кошти
бюджету, тому бюджетний менеджмент є центральною ланкою
управління державними фінансами. Бюджетний менеджмент
спрямований на управління бюджетними ресурсами в процесі їх
руху на всіх етапах бюджетного процесу.

Менеджмент державних фінансів має об’єкт і суб’єкт управ-
ління. Об’єктом управління є процес створення й використання
державних фондів і фондів підприємницьких структур державної
форми власності, суб’єктом управління — фінансові органи дер-
жави. Організаційну й методичну роботу з управління державни-
ми фінансами в Україні здійснює Міністерство фінансів України.
Його повноваження й основні функції визначаються положенням
«Про Міністерство фінансів України», яке затверджує Кабінет
Міністрів.

Структурно-логічні схеми до теми 5
«Державні фінанси»

Державні фінанси України

Централізовані
та децентралізовані фонди

цільового призначення

Правові засади
державних фінансів

Апарат управління
державними фінансами

Бюджет

Фінанси державного
сектору економіки Державний кредит

Резервні
та страхові фонди
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Схема 5.1. Склад та організація
державних фінансів України

Централізовані Децентралізовані

БЮДЖЕТ Пряме
вилучення доходів

Державні
цільові фонди

ДЕРЖАВНІ ДОХОДИ

Податки
й обов’язкові

платежі

Надходження
від державного
майна та угідь

Державні
позики

Схема 5.2. Система державних доходів

бюджетні
кредити

державні
дотації

субсидії
і виплати

кошторисне
фінансування інвестиції

Централізовані Децентралізовані

ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ

БЮДЖЕТ

Поточні видатки

Видатки розвитку

Державні
цільові фонди
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Схема 5.3. Система державних видатків
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Тема 6. ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Ключові терміни: податок, фіскальна функція подат-
ків, регулювальна функція податків, прямі податки, не-
прямі податки, загальнодержавні податки, місцеві подат-
ки, розкладні податки, окладні податки, система
оподаткування, податкова система, суб’єкт оподатку-
вання, носій податку, об’єкт оподаткування, одиниця
оподаткування, джерело сплати податку, податкова
ставка, прогресивна податкова ставка, податкова
квота, податкова політика, податковий кодекс.

В умовах ринкової економіки фінансова політика держави ба-
зується на системі фінансових регуляторів. Такими фінансовими
регуляторами є насамперед податки, які забезпечують вилучення
і перерозподіл створеного валового внутрішнього продукту і фо-
рмування централізованих фондів грошових ресурсів держави.

Історія цивілізації свідчить, що податки — це найбільш пізня
форма державних доходів. Первісно податки називались «anxibia»
(допомога) і мали тимчасовий характер. Вважалося, що податки
суперечать недоторканності приватної власності, і їх введення
допускалося лише в надзвичайних випадках як екстраординарне
джерело державних доходів. Ще в першій половині ХVII ст. анг-
лійський парламент не визнавав постійних податків на загально-
державні потреби, і король не міг ввести податки без його згоди.
З часом податки перетворились із тимчасового в постійне джере-
ло державних доходів. Податки стають настільки звичним дже-
релом державних коштів, що відомий політичний діяч Північної
Америки Б. Франклін (1706—1790) зміг сказати, що «платити
податки і вмерти повинен кожен».

Сьогодні ми не можемо уявити собі державу без податків.
Об’єктивною реальністю є те, що, з одного боку, податки — це фі-
нансове підґрунтя існування держави, а з іншого, податки — це зна-
ряддя перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб, найефек-
тивніший інструмент впливу держави на суспільне виробництво.

Економічну категорію «податок» слід розглядати в таких
аспектах:

• за економічною сутністю;
• формою прояву;
• з організаційно-правового боку.
Економічна сутність податків виявляється в грошових відно-

синах, які складаються у держави з юридичними і фізичними осо-
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бами з приводу примусового вилучення частини створеної вартості
і формування фонду фінансових ресурсів держави. Процес приму-
сового відчуження частки доходів юридичних осіб і громадян на за-
гальносуспільні потреби характеризує односторонній рух вартості
(від платника податку до держави) без еквівалентного обміну.

Матеріальною основою податків є реальна сума грошових
коштів, що мобілізуються державою.

Конкретними формами прояву категорії податку є види по-
даткових платежів, які встановлюються законодавчими органами
влади.

З організаційно-правового боку податок — це обов’язковий
платіж, який надходить у бюджетний фонд у визначених законом
розмірах і встановлені строки.

Податковим відносинам притаманні свої відмітні особливості,
що дають змогу виділити їх із загальної сукупності фінансових
відносин. Зокрема, це обов’язковий характер податків та їх від-
носна безповоротність.

Теорія оподаткування почала формуватись в останню третину
ХVIII ст.

Чи не вперше науково обґрунтовану характеристику податків
дали представники англійської класичної політекономії Адам Сміт
та Давид Рікардо. А. Сміта часто називають фундатором наукової
теорії податків. Він одним із перших у своїй праці «Багатство на-
цій» («Дослідження про природу і причини багатства народів»
(1776 р.) чітко сформулював основні принципи оподаткування.
Суть цих принципів полягає у такому:

1. Піддані держави мусять брати участь у її підтримці відпові-
дно до своєї платіжної спроможності, тобто пропорційно доходу,
яким вони користуються під заступництвом держави.

2. Податок, який кожний платник платить, має бути чітко ви-
значеним, а не довільним.

3. Податки повинні стягуватись у найвигідніший час і найви-
гіднішим способом для особи, що його сплачує.

4. Кожний податок має бути так побудований, щоб він брав із
кишень населення якомога менше понад те, що він приносить до
скарбниці держави.

Ці чотири постулати стали класичними. Їх глибинність і об-
ґрунтованість і досі ніхто не оскаржує.

На думку Д. Рікардо, «податки становлять ту частину продук-
ту землі та праці країни, яка надходить у розпорядження уряду:
вони завжди сплачуються або з капіталу, або з доходу країни».
Він визначив особливості і завдання податків і довів, що подат-
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кове регулювання повинно заохочувати нагромадження та роз-
ширення виробництва.

Д. Рікардо, як і А. Сміт, доводив необхідність звільнення капі-
талу від оподаткування і виступав проти непрямих податків як
таких, що збільшують витрати виробництва, зменшують прибу-
ток і скорочують споживання.

Досить вагомий внесок у розвиток природи податків зробив
А. Вагнер. Він один із перших до суто фіскального призначення
податків додає і регулятивну спрямованість цих платежів, заяви-
вши, що податки стягуються державою частково для покриття
державних видатків, частково — для змін у розподіленні суспі-
льного продукту.

У першій половині ХІХ ст. послідовник А. Сміта швейцарсь-
кий економіст Ж. Сімонд де Сісмонді (1773—1842) формулює
теорію податку як плату за «насолоди»: суспільний порядок, пра-
восуддя, захист власності, охорона здоров’я, освіта, охорона те-
риторії, зовнішня безпека. Отже, у Ж. Сісмонді в обґрунтування
податку покладена теорія обміну між державою та фізичною або
юридичною особою. Цю точку зору поділяв і соціаліст-економіст
П. Прудон (1809—1865), який заявляв, що податок є обміном.

Досить детально розробив «податкову теорію послуг» англій-
ський учений Джон Стюарт Мілль (1806—1873), згідно з якою
кожна людина повинна віддати державі частину свого доходу за
отримувану від неї підтримку. Тобто, сплачуючи податки, грома-
дяни натомість отримують від держави безплатні блага та послу-
ги. Дж. С. Мілль пов’язав податки з державними витратами, на-
голошуючи на суворій залежності між ними.

Ця теорія набула подальшого розвитку у працях шведських
економістів К. Вікселя та його учня — Е. Ліндаля. К. Віксель
(1851—1926) свою податкову концепцію будує на принципах те-
орії добробуту. Він вважав, що головними принципами справед-
ливого оподаткування є принцип корисності й принцип рівності
між вилученою вартістю та її еквівалентом. Останній означає, що
кошти населення, вилучені у формі податку, повинні йому повер-
татись у вигляді певних державних послуг, що може бути досяг-
нуто автоматично за допомогою парламентських податкових за-
конів. Е. Ліндаль так само, як і К. Віксель, розглядав податки як
своєрідну плату за державні суспільні послуги. Він вважав, що го-
ловною проблемою оподаткування є досягнення справедливості.

Теорія податків, долучена до концепції добробуту та справед-
ливості, найповніше розкривається у працях англійського еконо-
міста А. С. Пігу. На його думку, справляння податків проходить
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поза ринковими відносинами і в оподаткуванні не можна викори-
стовувати поняття граничної корисності.

З’ясовуючи сутність податків, слід відзначити внесок у теорію
податків основоположника російської фінансової науки І. Х. Озеро-
ва. У своїй фундаментальній праці «Основи фінансової науки» він
зазначає, що «податки — це обов’язкові платежі, які сплачуються
підданими держави для виконання покладених на неї функцій»1.

Подальшого розвитку теорія податків набула в поглядах пред-
ставників кейнсіанської школи. Джон Мейнард Кейнс розробив
принципово нову теорію податків, спрямовану на державне регу-
лювання економіки за умов ринкових відносин. Податки Дж. Кейнс
розглядає як «вбудовані механізми гнучкості», що амортизують
кризові явища і рівномірно розподіляють податковий тягар зале-
жно від доходів2. Ідеї Дж. Кейнса дали початок новим методам
теоретичного дослідження, що вписувались у концепцію «ефек-
тивного попиту». Це дало змогу вмонтувати рух податків у рух
макроекономічних показників. Його погляди значно вплинули на
подальший розвиток західної фінансової науки, про що докладно
йдеться в книзі В. М. Федосова «Сучасний капіталізм і податки»
(див.: Федосов В. М. Современный капитализм и налоги. — К.:
Вища школа, 1987. — С. 116—121).

У 70-ті роки ХХ ст. розвиток виробничих відносин і процесу
розширеного відтворення в країнах з ринковою економікою ха-
рактеризується різким підвищенням нестабільності, сповільнен-
ням темпів економічного зростання, збільшенням резервної армії
праці, зростанням бюджетного дефіциту та державного боргу.
У зв’язку з цими явищами практичні рекомендації державного
втручання набувають нового змісту. На зміну кейнсіанським ме-
тодам регулювання приходить неокласична теорія і практика
державного втручання. Особливо авторитетним стає один із нео-
класичних напрямів — неоконсерватизм. Розбіжності у поглядах
кейнсіанців та неоконсерваторів на податки випливають із від-
мінностей у їхніх загальних теоріях. Кейнсіанська податкова тео-
рія розвивалась з умов «попиту», забезпечення інвестицій доста-
тніми заощадженнями. Неокласики ж виходять із забезпечення
пропонування ресурсів і достатності заощаджень, звідси вимога
значного зниження загального рівня податків.

Теорії неокласиків стали основою податкової політики США
та Великобританії, а потім і більшості країн із розвинутою рин-

1 Озеров Й. Х. Основы финансовой науки. — М.: /Б. И./, 1917. — С. 42.
2 Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. — М.: Прогресс, 1973.
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ковою економікою. Головний аргумент неокласичної школи сто-
совно податкової сфери — податки на прибуток підривають мо-
жливості нагромадження заощаджень та інвестицій, тобто нега-
тивно впливають на економічне зростання.

Досить популярною в США стала податкова концепція еко-
номіста А. Лаффера. Він обґрунтував пряму залежність між про-
гресивністю оподаткування, доходами бюджету й оподатковува-
ною частиною національного виробництва. Податкові реформи у
США наприкінці 70-х і протягом 80-х років були здійснені на ос-
нові концепції А. Лаффера. Графік, складений А. Лаффером
(«Крива Лаффера»), показує, що підвищення податків до певного
рівня сприяє зростанню доходів бюджету, оскільки воно не під-
риває стимулів до економічної діяльності та інвестиційної актив-
ності приватного сектору. За цією межею починається так звана
заборонна зона шкали оподаткування. Податки, що стягуються на
основі високих ставок цієї шкали, стримують підприємницьку
ініціативу, призводять до скорочення нагромадження та інвести-
цій, знижується випуск продукції і, як наслідок, звужується пода-
ткова база. Звідси висновок — шкала податкових ставок має бути
розроблена у такий спосіб, щоб не підривати податкової бази. На
думку А. Лаффера, зниження податкових ставок може сприяти
ліквідації бюджетного дефіциту, зменшенню державного боргу.

Отже, визначення економічної природи й суті податків прой-
шло у фінансовій науці досить складний шлях. Так, спочатку по-
датки розглядались як подарунок урядові, потім були формою
виконання прохання уряду, надання допомоги, пожертвою, потім
вже як виконання обов’язку і насамкінець — обов’язковим внес-
ком, визначеним урядом чи встановленим парламентом за допо-
могою відповідного закону.

Однією із перших теорій, яка містить ідею примусового хара-
ктеру податку, була теорія «жертви». Ще на початку ХІХ ст. у
теорії податку Ж. Сісмонді плата за послуги, що купуються у
держави, отримує визначення жертви.

Протягом ХІХ—ХХ ст. цю теорію розвивали Ж. Б. Сей,
Д. Мілль, К. Віксель, Ф. Нітті, П. Самуельсон й інші представни-
ки економічної науки. Французький економіст початку ХІХ ст.
Ж. Б. Сей усі податки розглядав як неминуче зло.

У другій половині ХІХ ст. значного поширення набуває теорія
податку як бюджетної необхідності. Заперечуючи відповідність
між шкодою, якої завдає податок платникові, і отриманим екві-
валентом, дана теорія стверджує, що законодавець, визначаючи
податок, ставить цілі виключно фінансового характеру. Стосовно ж
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приватного господарства податкова політика повинна керуватися
лише одним завданням — якомога менше його обтяжувати.

Російський економіст М. І. Тургенєв, вивчаючи природу пода-
тків, також вважав їх жертвою на загальну користь. Ідея приму-
сового характеру податку, встановленого державою без будь-якої
залежності від волі платника, набула подальшого розвитку в тео-
рії колективних потреб.

Розроблена і сформульована неокласиками, ця теорія була по-
вністю прийнята кейнсіанцями і неокейнсіанцями з поправкою на
«суспільні потреби» замість «колективних». Податки визначаються
як примусові внески окремих господарств або приватних осіб для
покриття суспільних витрат держави. При цьому наголошується на
тому, що податками слід вважати примусові збори на користь дер-
жави або общини без будь-якого еквівалента з боку держави.

У радянській Росії 20-х років такі представники фінансової
науки, як А. А. Буковецький, А. Соколов, П. В. Мікеладзе, до-
тримувалися теорії колективних потреб. Цю теорію як основу ви-
значення податку західна економічна наука використовує і на-
прикінці ХХ ст., внісши відповідні корективи. Лауреат Нобе-
лівської премії в галузі неокласичного синтезу П. Самуельсон у
підручнику «Економіка» підтверджує примусовий характер опо-
даткування і відсутність прямого зв’язку між вигодою громадя-
нина і податками, які він сплачує.

Сучасне визначення податку знаходимо в одному із найбільш
популярних в американських коледжах і університетах підручнику
К. Р. Макконнелла, С. Л. Брю «Економікс»: «Податок — примусо-
ва виплата урядові домогосподарством або фірмою грошей (або
передання товарів і послуг), в обмін на які домогосподарство або
фірма безпосередньо не отримують товарів чи послуг, причому та-
ка виплата не є штрафом, накладеним судом за незаконні дії»1.

Розвиток західної податкової теорії свідчить про тісне взаємо-
проникнення та взаємодоповнення неокласичних і кейнсіанських
ідей. Прикладом може бути постановка питання про необхідність
тісного поєднання бюджетної, податкової та монетарно-кредит-
ної політики. Більшість сучасних учених-теоретиків, у тому числі
і представники української фінансової школи Андрущенко В. Л.,
Василик О. Д., Суторміна В. М., Федосов В. М. та ін., стверджу-
ють, що податки є обов’язковими платежами юридичних і фізич-
них осіб, які запроваджуються для утримання державних струк-
тур та фінансового забезпечення виконання ними функцій держа-

1 Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс. — М., 1992. — Ч. ІІ. — С. 390.
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ви. Податок — це плата суспільства за виконання державою її
функцій, це відрахування частини вартості валового національ-
ного продукту (ВНП) на загальносуспільні потреби, без задово-
лення яких суспільство існувати не може1. Але не всі обов’язкові
платежі, які надходять до централізованих грошових фондів дер-
жави, називаються податками.

У сучасній фінансовій науці та податковому законодавстві
використовуються три основні терміни, якими позначаються
платежі державі — плата, відрахування, податок. Розглянемо
відмінності між ними.

Плата передбачає певну еквівалентність відносин платника з
державою. Прикладами плати є державне мито, збори за спеціа-
льне використання природних ресурсів, за забруднення навколи-
шнього середовища, рентні платежі, плата за торговельний патент
на деякі різновиди підприємницької діяльності. Значною мірою
частина їх має відшкодувальний характер: вони є платою за послу-
ги, які надаються державою, платою за отримання дозволу за
якусь діяльність тощо. Плата вноситься за рахунок як собівартос-
ті, так і прибутку, що визначається механізмом її вилучення.

Відрахування передбачає цільове призначення платежів. Воно
може бути або частковим, тобто встановленим згідно з економіч-
ним змістом платежів, або повним, коли кошти у повному обсязі
використовуються лише за цільовим призначенням. Наприклад,
часткове цільове призначення має збір за геологорозвідувальні
роботи, оскільки вноситься до держбюджету, і в загальній сумі
бюджетних доходів його цільове призначення втрачається. При
цьому суми фінансування геологорозвідувальних робіт можуть
бути як більшими, так і меншими за відрахування. Коли фінансу-
вання менше за надходження, то цільове призначення не зберіга-
ється. Прикладами повного цільового призначення відрахувань є
збори до державних позабюджетних цільових фондів. Загалом,
відрахування відносять до затрат виробництва та включають у
собівартість. Отже, за своєю сутністю плата та інший обов’яз-
ковий платіж — це обов’язковий, безповоротний платіж до бю-
джетів відповідного рівня, який має відплатний, компенсаційний
характер і вноситься регулярно або у зв’язку з наданням держа-
вою платникові певної послуги чи певних прав.

Податки насамперед — це сукупність фінансових відносин,
що складаються в процесі перерозподілу ВВП з метою створення

1 Податкова система України: Підручник / За ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь,
1994. — С. 12.
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централізованого державного фонду для фінансування суспіль-
них функцій. Найбільш лаконічним і правильним з теоретичних
позицій є, на наш погляд, таке визначення: «Податки — імпера-
тивні грошові відносини, у процесі яких створюється бюджетний
фонд, без надання суб’єктові податку якого-небудь еквівалента»1.
Як розвиток цього визначення можна навести поняття податку,
що дається у проекті Податкового кодексу України:

«Податок — це індивідуально безвідплатний, безповоротний,
нецільовий платіж, що вноситься платником податку до бюджету
відповідного рівня в порядку, розмірах та у строки, встановлені
законодавством».

Характерними ознаками податків, які дають змогу вирізнити
їх серед інших платежів, є те, що податки не мають ні елементів
повного еквівалентного обміну, ні конкретного цільового призна-
чення. Також необхідно зазначити, що якщо плата та відрахуван-
ня можуть сплачуватися як державі, так і іншим юридичним осо-
бам, то податки — це атрибут лише держави. Імперативність —
це перша сутнісна ознака податку. Вона передбачає відносини
влади і підлеглості.

Розкриття сутності і суспільного призначення податків немож-
ливе без визначення функцій цієї категорії. Стосовно функцій по-
датків у фінансовій літературі існують різні точки зору.
О. Д. Василик у своєму підручнику «Теорія фінансів» стверджує,
що податки виконують фіскальну і стимулювальну функції (Васи-
лик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС, 2000. —
С. 206). Автори підручника «Податкова система України» за реда-
кцією В. М. Федосова висловлюють думку, що в сучасних умовах
податкам притаманні дві функції — фіскальна і регулювальна (По-
даткова система України: Підручник / За ред. В. М. Федосова. —
К.: Либідь, 1994. — С. 14—15). Така ж точка зору і в авторів під-
ручника «Фінанси» за редакцією Л. А. Дробозіної (М.: ЮНИТИ,
1999. — С. 156). Деякі економісти наділяють податки такими ж
функціями, які виконують фінанси, тобто розподільною і контро-
льною (Теория финансов: Учеб. пособие / Под общ. ред. Н. Е. Заяц,
М. К. Фисенко. — Минск: Вышэйшая школа, 1997. — С. 299).

Фіскальна функція є досить важливою у характеристиці сут-
ності податків, вона визначає їх суспільне призначення. З огляду
на роль даної функції у формуванні бюджетного фонду, тобто
матеріальних умов для функціонування держави, податкові над-

1 Финансы: Учебник для вузов / Под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской,
Б. М. Сабанти. — М.: Перспектива, 2001. — С. 279.
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ходження мають бути постійними, стабільними, рівномірно розпо-
ділятися в регіональному розрізі. На думку прихильників розподі-
льної функції, за її допомогою здійснюється формування дохідної
частини бюджету з подальшим направленням цих доходів на фінан-
сування різноманітних заходів, пов’язаних з реалізацією державою
своїх функцій. З допомогою контрольної функції оцінюється ефек-
тивність кожного податку і податкової системи в цілому.

Через стимулювальну функцію податків держава впливає на
процес відтворення, стимулюючи його розвиток, посилюючи на-
громадження капіталу, розширюючи платоспроможний попит
населення, створюючи додаткові стимули для ділової та інвести-
ційної активності, мотивації до праці, підтримуючи рівень зайня-
тості. У процесі реалізації цієї функції стимулюючий вплив на
суспільне виробництво забезпечується через диференціацію по-
даткових ставок і встановлення різних пільг, преференцій та ін.

У законодавчих актах України передбачені такі види податкових
пільг: неоподатковуваний мінімум об’єкта; вилучення із оподат-
кування певних елементів об’єкта; звільнення від сплати податків
окремих осіб або категорій платників; зниження податкових ста-
вок; цільові податкові пільги, включаючи податкові кредити (від-
строчення справляння податку) та ін.

Преференції встановлюються у вигляді інвестиційного пода-
ткового кредиту і цільової податкової пільги для фінансування
інвестиційних та інноваційних затрат. Податковий кредит, як і
будь-який інший кредит, надається на умовах повернення і плат-
ності, оформляється відповідним договором між підприємством і
податковим органом. Цільова податкова пільга на відміну від ін-
вестиційного податкового кредиту може надаватися будь-якому
підприємству місцевими органами виконавчої влади, але в межах
суми податкових платежів у місцевий бюджет. Порядок і умови
надання ті самі, що й у податкового кредиту. У багатьох країнах
широко практикується диференціація ставок податку на прибуток
корпорацій залежно від галузі економіки.

Сутність регулювальної функції полягає у впливі податків на
різні сторони діяльності їх платників. Наприклад, відомо, що бі-
льшість цілей економічної політики досягається в економічно
розвинутих країнах цілеспрямованим стимулюванням капітало-
вкладень. Саме від масштабів оновлення і розширення основного
капіталу залежать в основному темпи зростання виробництва,
стан кон’юнктури ринку, зайнятість, попит, національна конку-
рентоспроможність. Провідною формою забезпечення інвести-
ційних потреб суб’єктів господарювання протягом останніх років
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є самофінансування, частка якого в капіталовкладеннях колива-
ється від 55 до 85 %. Такі масштаби самофінансування стали мо-
жливими лише завдяки державній податковій політиці і, зокрема,
прискореному амортизаційному списанню основного капіталу.
Надаючи право прискореної амортизації держава тимчасово втра-
чає доходи, проте у підприємства накопичуються ресурси для
модернізації та технічного переоснащення виробництва, що в
кінцевому підсумку забезпечує його розширення, збільшення
прибутків і, відповідно, доходів бюджету.

Досить широко застосовується диференціація оподаткування
прибутку, коли прибуток поділяється на капіталізований (зали-
шається на підприємстві для розширення господарської діяльності)
і розподілений (розподіляється серед засновників). Так, у ФРН
нерозподілений прибуток оподатковується за ставкою 55 %, а при-
буток, що розподіляється, — за ставкою 30 %. Такий підхід сти-
мулює до збільшення доходів акціонерів. У деяких країнах набула
поширення практика звільнення від оподаткування прибутку, який
відраховується до резервних фондів. Зокрема, законом про акціо-
нерні товариства у ФРН правлінням на власний розсуд дозволя-
ється формувати резервні фонди для покриття непередбачуваних
витрат і збитків, фінансових зобов’язань.

Використання податку як фінансового регулятора дуже складна
справа, оскільки регулювальна функція податків є обов’язковим
явищем, а міра впливу податків залежить від податкової політи-
ки, що є явищем досить суб’єктивним. На наш погляд, податкові
відносини поєднують у собі водночас фіскальні та розподільно-
стимулюючі ознаки. Тому специфічне суспільне призначення по-
датків визначається не існуванням кожної функції окремо, а лише
завдяки їх єдності.

Оволодіння основами податкової теорії вимагає чіткого й точ-
ного розуміння податкової термінології, тобто понять, які заведе-
но називати елементами податку. До таких понять належать:
об’єкт податку, або податкова база, суб’єкт (платник) податку,
джерело податку, одиниця оподаткування, ставка податку, подат-
кова квота.

Об’єкт податку вказує на те, що саме оподатковується (дохід,
земля, транспортний засіб тощо). Назва податку майже завжди
походить від об’єкта оподаткування. У фіскальній термінології
об’єкт оподаткування ще називають податковою базою.

Суб’єкти оподаткування — це особи (юридичні або фізичні),
на яких покладено обов’язки сплачувати, утримувати та перера-
ховувати податки до бюджету. Платника податку треба відрізняти
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від справжнього носія податку (кінцевого споживача) — особи, на
яку податок припадає наприкінці усіх процесів перекладання.

Джерелом податку називають дохід, з якого платник сплачує
податок. Джерело сплати може бути безпосередньо пов’язане з
об’єктом оподаткування (коли оподатковується сам дохід або
майно, що приносить дохід), а може і не мати стосунку до об’єк-
та оподаткування (наприклад, податки на майно і землю, які пе-
ребувають в особистому користуванні і не приносять доходу їх
власникам). Податок може сплачуватись із доходу (незалежно від
джерел його отримання), або капіталу (майна), коли для покриття
податку доводиться витрачати його частку.

Одиницею оподаткування (або масштабом вимірювання) є
одиниця виміру (фізичного чи грошового) об’єкта оподаткуван-
ня. Фізичний вимір точніше відображає об’єкт оподаткування
(площа земельної ділянки в га або м2, обсяг циліндра двигуна
транспортного засобу в м3). Грошовий вимір може бути безпосе-
реднім — у разі оцінювання доходів і опосередкованим — якщо
оцінюється земельна ділянка, майно тощо.

Ставка податку — це законодавчо встановлена величина по-
датку на одиницю виміру бази оподаткування. Існують два підхо-
ди до встановлення податкових ставок: універсальний і диферен-
ційований. За універсального встановлюється єдина для всіх
платників ставка, за диференційованого — кілька. Диференціація
ставок може відбуватися у двох напрямах. Перший — у розрізі
платників, коли для більшості платників виділяється основна став-
ка, а також знижені й підвищені ставки для окремих платників.
Другий — у розрізі різних характеристик і оцінок об’єкта оподат-
кування. За способом побудови ставки податку поділяються на
тверді та процентні. Тверді ставки встановлюються у грошовому
вимірі на одиницю оподаткування в натуральному обчисленні.
Процентні ставки встановлюються щодо об’єкта оподаткування,
який має грошовий вимір. Процентні ставки можуть бути пропор-
ційними, прогресивними, регресивними і змішаними. Пропорційні —
це єдині ставки, що не залежать від розміру об’єкта оподаткування.
Прогресивні — це такі ставки, розмір яких зростає в міру збільшен-
ня обсягів об’єкта оподаткування. Регресивні ставки на відміну від
прогресивних зменшуються в міру зростання об’єкта оподаткуван-
ня. У практиці оподаткування прогресивні і регресивні ставки мо-
жуть застосовуватись як окремо, так і в поєднанні — у вигляді про-
гресивно-регресивної і регресивно-прогресивної шкали ставок.

Податкова квота — частка податку в доході платника. Вона
характеризує рівень оподаткування і може бути як в абсолютно-
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му, так і у відносному вимірах. У податковій справі податкові
квоти законодавчо не встановлюються.

Краще з’ясувати сутність податків і їх вплив через податковий
механізм на економіку можливо завдяки класифікації податків за
певними ознаками:

• за формою оподаткування;
• за економічним змістом об’єкта оподаткування;
• залежно від рівня державних структур, які встановлюють

податки;
• за способом стягнення;
• залежно від порядку зарахування.
За формою оподаткування всі податки поділяються на дві

групи: прямі і непрямі, або опосередковані.
Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платни-

ків, їх розмір залежить від масштабів об’єкта оподаткування. Коли
об’єктом оподаткування є прибуток, земля, капітал або дохід юри-
дичної чи фізичної особи, то це податок прямий, він залежить від
величини певної власності. Прикладом цього можуть бути податки
на прибуток підприємств, доходи громадян, на землю, майно то-
що. Прямі податки сприяють такому розподілу податкового тяга-
ря, за якого більше платять ті члени суспільства, котрі мають вищі
доходи. Такий принцип оподаткування більшістю економістів сві-
ту визнається найсправедливішим. Разом з тим форма прямого
оподаткування потребує і складного механізму стягнення подат-
ків, бо виникають проблеми обліку об’єкта оподаткування й ухи-
лення від сплати. Тому, незважаючи на справедливість прямих по-
датків, податкова система не може обмежуватися тільки ними. Це
був би однобокий підхід, згубний для будь-якої системи.

За непрямого оподаткування об’єктом є не дохід, а витрати,
оскільки податок сплачується під час купівлі товару.

Непрямі податки встановлюються в цінах товарів і послуг,
їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його до-
ходів. Підкреслюємо, тільки прямо, бо оскільки непрямі податки
включаються в ціни, то їх платить в абсолютному розмірі більше
той, хто більше споживає, а більше споживає той, хто має вищі
доходи. Тому непрямі податки вважаються найнесправедливіши-
ми, фіскальними. Найхарактернішими прикладами непрямого
оподаткування є податок на додану вартість, акцизний збір, мито.

Історичний розвиток системи оподаткування привів до посту-
пового розмивання чітких відмінностей між прямими та непря-
мими податками. Універсальні форми непрямих податків — ак-
цизів — у разі перенесення їх стягнення зі сфери реалізації у
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сферу виробництва набувають багато ознак прямого оподатку-
вання. Насамперед це чітко визначений об’єкт оподаткування —
обсяг обороту чи додана вартість. При цьому об’єкти оподатку-
вання частково збігаються: пряма форма — податок на прибуток
і непряма форма — податок на додану вартість, частину якої ста-
новить той самий прибуток.

За економічним змістом об’єкта оподаткування податки поді-
ляються на три групи: податки на доходи, споживання і майно.
Податки на доходи стягуються з доходів фізичних та юридичних
осіб. Безпосередніми об’єктами оподаткування є заробітна плата
та інші доходи громадян, прибуток або валовий дохід підприємств.
Податки на споживання сплачуються не під час отримання до-
ходів, а при їх використанні. Вони справляються у формі непря-
мих податків. Податки на майно встановлюються щодо рухомого
чи нерухомого майна. На відміну від податків на споживання, які
сплачуються тільки один раз — під час купівлі, податки на майно
стягуються постійно, доки майно перебуває у власності.

Залежно від рівня державних структур, які встановлюють
податки, вони поділяються на загальнодержавні та місцеві.

Загальнодержавні податки встановлюють вищі органи влади. Їх
стягнення є обов’язковим на всій території країни, незалежно від то-
го, до якого бюджету (державного чи місцевого) вони зараховуються.

Місцеві податки встановлюються місцевими органами влади та
управління. Можливі різні варіанти встановлення місцевих податків:

• у вигляді надбавок до загальнодержавних податків. Рівень
надбавки визначають місцеві органи відповідно до встановлених
обмежень;

• введення місцевих податків за переліком, що встановлюєть-
ся вищими органами влади. Вибір податків здійснюється місце-
вими органами влади;

• упровадження місцевих податків на розсуд місцевих органів
без будь-яких обмежень з боку центральної влади.

За способом стягнення податки бувають: розкладні та квотар-
ні, або окладні.

Розкладні податки — це історична форма справляння податків.
Вона відповідала низькій податковій техніці. Механізм оподатку-
вання був таким: спочатку уряд визначав загальну суму податко-
вих надходжень, яка необхідна була для фінансового забезпечен-
ня функціонування держави, потім ця сума розподілялась між
адміністративними одиницями залежно від обраного масштабу.
Пізніше уряд адміністративної одиниці доводив до кожного пла-
тника відповідну суму нарахованого податку.
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За квотарних, або окладних, податків для кожного платника
нарахована до сплати сума податку визначається залежно від обсягу
податкової бази, або об’єкта оподаткування, і ставок (квот) податку.

Залежно від порядку зарахування податки поділяють на регульо-
вані та закріплені (директивні). Регульовані податки — це подат-
ки, які можуть зараховуватися до різних бюджетів, тобто держава
розподіляє їх між рівнями бюджетної системи. В основному як
регульовані виступають загальнодержавні податки. Закріплені
або директивні податки — це податки, які повною мірою над-
ходять до певного бюджету. Директивними можуть бути як зага-
льнодержавні, так і місцеві податки.

Розрізняють три способи утримання податків:
1) біля джерела отримання доходу;
2) на підставі декларації;
3) на підставі платіжного доручення.
Перший спосіб — використовується в процесі стягнення по-

датків і зборів із заробітної плати і доходів громадян від здійс-
нення трудових обов’язків.

Другий спосіб — стягнення податків на підставі декларації пе-
редбачає надання платниками даних про фактичні розміри об’єкта
оподаткування. При цьому існують значні можливості для ухи-
лення від сплати податків. Стягнення податків на підставі платіж-
ного доручення здійснюється лише у випадках, коли платник має
сплатити суму нарахованих йому відповідними органами податків
(наприклад, розрахунок сум земельного податку в сільській місце-
вості здійснюється фахівцями сільських Рад народних депутатів).
В окремих випадках платник надає цим органам декларацію про
фактичні чи прогнозовані розміри об’єкта оподаткування.

Організація оподаткування має значний вплив на суспільне життя.
Податки в руках одних управлінців можуть бути знаряддям та ін-
струментом стабілізації та економічного процвітання в державі, а в
руках інших — засобом нестабільності та економічного саморуйну-
вання.

Податкова політика — це діяльність держави у сферах за-
провадження, правового регламентування та організації справ-
ляння податків і податкових платежів до централізованих фондів
грошових ресурсів держави.

Дбаючи про формування державних грошових фондів за раху-
нок податків і податкових платежів та встановлюючи нові види та
форми оподаткування, державні структури повинні провадити таку
податкову політику, яка має оптимально поєднувати інтереси дер-
жави і платників податків. Про оптимальність із погляду платників
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можна сказати словами французького економіста Леруа Больє:
«Найкращий податок — то найменший податок». Звичайно, тео-
ретики не можуть сприймати оптимальність так просто й безпо-
середньо. На їх погляд, вона полягає в максимізації індивідуаль-
но очікуваної корисності від різних комбінацій в оподаткуванні:
співвідношення прямих і непрямих податків; диференціації опо-
даткування за окремими секторами економіки (промисловість,
сільське господарство, житлово-комунальна сфера); дії окремих
податків (прибуткового, податку на товари та ін.).

Успішне проведення податкової політики можливе за умови
наукового поєднання таких критеріїв:

• фіскальної достатності;
• економічної ефективності;
• соціальної справедливості;
• стабільності;
• гнучкості.
Проявом податкової політики держави на практиці є податко-

ва система.
Взаємозв’язок між податковою політикою і податковою систе-

мою може бути визначений так: метою оподаткування є вилучення
ресурсів із сфери приватного використання; податкова політика
спрямовується так, аби провести це вилучення з найменшою
шкодою для економіки країни і соціальної сфери.

У податковій теорії найчастіше використовуються такі терміни:
«податкова система» і «система оподаткування». Останній
термін використовується частіше, оскільки він продекларований
Законом України «Про систему оподаткування». У статті 2 зако-
ну дається таке визначення: «Сукупність податків і зборів (обо-
в’язкових платежів)» у бюджети і державні цільові фонди, що
стягуються у встановленому законами України порядку, стано-
вить систему оподаткування».

На основі цього визначення можна виділити два елементи си-
стеми оподаткування: сукупність податків і зборів та встановле-
ний законом порядок їх стягнення.

Податкова система визначається у Податковому кодексі як су-
купність загальнодержавних і місцевих податків, зборів та інших
обов’язкових платежів, до бюджетів усіх рівнів, форм і методів їх
установлення, зміни, скасування, обчислення, сплати та стягнення,
а також забезпечення відповідальності за вчинення правопорушень
у сфері оподаткування, організації роботи з податкового контролю.

Наведене визначення характеризує оподаткування не як суто
механічний набір елементів, а як систему, зв’язки між елемента-
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ми якої відбуваються через грошові й інформаційні потоки. Ро-
биться наголос на взаємозв’язок і взаємообумовленість елементів
системи та на меті функціонування системи.

В умовах розвинутих ринкових відносин податкова система є
важливим елементом регулювання економічних і соціальних
процесів у державі. Ефективність її функціонування визначається
найрізноманітнішими факторами і насамперед економічним ста-
новищем, розкладом політичних сил, рівнем податкової культу-
ри, досягненнями економічної науки тощо.

Склад податкової системи, структурні співвідношення окремих
податків значно різняться. Наприклад, розподіл влади між шта-
тами та федеральним урядом, що склався історично у США, зу-
мовив відсутність податку на додану вартість у більшості штатів.
Високі ставки оподаткування прибутків фізичних осіб у Німеч-
чині, Данії, Австрії забезпечують традиційно високі соціальні га-
рантії населення. У Швеції високий рівень податків пов’язаний з
ефективною системою розподілу коштів на соціальні цілі.

Проте є узагальнюючі показники, за якими можна визначити
ефективність податкових систем. Це — досягнення балансу між
стимулюванням економічної активності та соціальною справед-
ливістю податків і рівнем перерозподілу валового внутрішнього
продукту за допомогою податків.

Частка валового внутрішнього продукту, яку держава мобілізує
у своє розпорядження за допомогою податків, становить у Швеції
52,2 %, у Франції — 43,5 %, у Німеччині — 42,3 %, у США —
34,2 %, в Японії — 33,2 % і має тенденцію до збільшення.

Існує відповідний зв’язок між часткою податків у ВВП і мо-
деллю ринкової економіки. Так, досить низькі масштаби перероз-
поділу державою ВВП характерні для американської моделі лібе-
ральної ринкової економіки. Шведському варіанту моделі
функціонування ринкової економіки, навпаки, притаманне акти-
вне втручання держави у розподіл ВВП з подальшим викорис-
танням коштів на соціальні цілі.

Не менш важливою є структура податків. Вона постійно змі-
нюється під впливом економічних, соціальних та політичних фа-
кторів. Загалом розвиткові сучасних податкових систем зарубіж-
них країн притаманні такі риси:

• розширення оподаткування особистих доходів;
• модернізація податків на споживання;
• зменшення впливу податків на прибуток корпорацій;
• невпинне зростання відрахувань на соціальне страхування.
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У більшості країн основу податкових надходжень становлять
прямі податки (США, Великобританія, Японія, Канада та ін.).
Урівноважена структура податків у Німеччині та Італії (непрямі
податки становлять відповідно 45,2 та 48,9 %). У Франції пере-
важає непряме оподаткування.

Непрямі податки з’явилися наприкінці XVIII ст., коли розви-
ток податкових форм відбувався одночасно в двох напрямках —
прямого й опосередкованого оподаткування.

Непрямі податки сплачує багато платників за місцем створен-
ня нової вартості, ці податки різняться простотою обчислення;
широка база оподаткування сприяє зростанню доходів бюджету;
вилучення податку на всіх етапах руху товарів забезпечує рівно-
мірний розподіл податкового тягаря між усіма суб’єктами підпри-
ємницької діяльності; застосування нульової ставки на експортні
товари сприяє збільшенню обсягу експорту та підвищенню конку-
рентоспроможності вітчизняних товарів на світовому ринку.

Усі ці переваги непрямого оподаткування сприяли тому, що
розвиток системи оподаткування здійснюється як оптимальне
співвідношення прямих і непрямих податків залежно від еконо-
мічних умов розвитку кожної держави.

Податок на додану вартість за своєю економічною суттю є
універсальним акцизом, його починали застосовувати як податок
з обороту. За умов ринку спрацьовує кумулятивний ефект, тобто
на кожній стадії руху товарів нараховується податок.

Усе це зумовило пошук нових варіантів непрямого оподатку-
вання, і в 70—80-х роках XX ст. було обґрунтовано доцільність
оподаткування лише доданої вартості. Така система оподатку-
вання зберігає переваги податку з обороту щодо оподаткування
всіх етапів руху товарів, але водночас усуває його головну ва-
ду — кумулятивний (каскадний) ефект.

Об’єктом оподаткування ПДВ є додана вартість, тобто вар-
тість, створена на даному конкретному етапі руху товару. За еко-
номічною суттю доданою вартістю є частина валового внутріш-
нього продукту, створеного (виробленого) певною господарсь-
кою одиницею.

Суб’єктами податку на додану вартість є фізичні та юридичні
особи, які ведуть підприємницьку діяльність у сфері виробницт-
ва, торгівлі та послуг. Фактично платником ПДВ є споживач не-
залежно від того, чи це юридична, чи фізична особа.

На сьогодні податок на додану вартість набув широкого за-
стосування. Він є важливою складовою податкових систем у по-
над 40 країнах світу, в тому числі в 17 європейських країнах.
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Ставки податку встановлюються в процентах, які коливаються
від 12 % у Люксембурзі та Іспанії до 22 % у Данії і 25 % в Ірлан-
дії. Кількість ставок досить різна від однієї (в Данії) до семи
(у Франції). Найнижча ставка — 2,1 % у Франції на продовольчі
товари, і найвища — 33,3 % щодо товарів, які є предметами роз-
коші. Загалом є підстави для висновку, що досвід застосування
ПДВ у країнах Європи підтверджує його життєздатність і успіш-
не функціонування в ринкових системах.

Один із видів непрямого оподаткування — специфічні акцизи,
які є найактивнішими інструментами державного регулювання
кількісних параметрів споживання певного переліку товарів, тю-
тюнових та горілчаних виробів, контролювання доходів монопо-
лістів при виробництві деяких товарів, захисту власних виробни-
ків та перерозподілу доходів споживачів при купівлі предметів
розкоші (ювелірні вироби, дорогі автомобілі).

Специфічні акцизи в більшості країн мають назву «акцизного
збору». Вони включаються в ціну товару й оплачуються покуп-
цями, виробниками або імпортерами товарів. Податок нарахову-
ється один раз на визначеному законом етапі руху товару від ви-
робництва до споживання.

Ставки акцизного збору, як правило, встановлюються в про-
центах до оптової ціни товару. Водночас останніми роками спо-
стерігається певна незручність щодо обчислення акцизу та нето-
чності при визначенні величини податку. Тому дедалі більшого
поширення набуває метод упровадження ставок у твердих сумах
з одиниці товару. Це дає змогу ефективніше впливати на процес
виробництва та реалізацію підакцизних товарів.

Світовий досвід застосування в оподаткуванні специфічних
акцизів підтверджує, що треба дуже обережно підходити до ви-
значення ставок акцизних зборів. Високі ставки зумовлюють зро-
стання тіньового обороту, ухилення від оподаткування та появу
великої кількості неякісної фальсифікованої продукції. Боротьба
з цим явищем не дає позитивних результатів і, що найголовніше,
потребує великих затрат із боку держави, які іноді перевищують
доходи від акцизного збору.

Водночас треба зазначити, що в більшості країн світу після
проведення податкових реформ у 70—80-х роках XX ст. частка
специфічних акцизів у доходах бюджету зменшилася.

Це зумовлено тим, що стали поширюватися універсальні ак-
цизи, збільшилася база оподаткування щодо особистого прибут-
кового податку, в податкових надходженнях швидкими темпами
зростала частка податків на соціальне страхування.
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Пряме особисте оподаткування. Зростання матеріального до-
бробуту населення в другій половині XX ст. в більшості країн
світу дало змогу зробити особисте оподаткування масовим. На
сьогодні майже 80 % надходжень від прибуткового податку з
громадян припадає на населення з трудовими доходами, основу
яких становить заробітна плата. Протягом останніх 40 років є чі-
ткою тенденція до зростання частки особистого прибуткового
податку в доходах бюджетів усіх країн Європейського союзу.
Особистий прибутковий податок становить від 5 до 27 % ВВП у
країнах із розвинутою ринковою економікою.

Питома вага особистого прибуткового податку в заробітній
платі робітників і службовців економічно розвинутих країн ста-
новить від 2 % у Японії до 36 % у Данії та Швеції. Причому є до-
сить стійкою тенденція до зростання питомої ваги податку в за-
робітній платі зі збільшенням обсягів ВВП на душу населення.

У фінансовій літературі тривалий час дискутувалося питання
про те, що високі податки із заробітної плати зменшують еконо-
мічну заінтересованість у збільшенні заробітку. Це підтверджу-
ють численні опитування, проведені зарубіжними науковими
центрами. Так, у Великобританії та ФРН більшість платників по-
датку вважає за краще не збільшувати свій робочий день для до-
даткового заробітку при зростанні податкової ставки понад 30 %.

Усе це дало підстави, з огляду на кейнсіанські постулати,
стверджувати, що особисте прибуткове оподаткування стало га-
льмом для економічного розвитку. Під такими гаслами й здійс-
нювалися податкові реформи 70—80-х років у більшості євро-
пейських країн і в США. Організаційно ці реформи мали за мету
універсалізацію і спрощення податкових систем, створення умов
для обмеження ухилення від сплати податків, упорядкування й
значне скорочення податкових пільг.

З погляду макроекономіки податкові реформи були спрямовані на
зменшення обсягів перерозподілу фінансових ресурсів за допомогою
податкової системи, збільшення особистих нагромаджень громадян і
використання їхніх заощаджень для економічного зростання.

Реформування прибуткового податку, який сплачують грома-
дяни, проходило з використанням положень неокласичних кон-
цепцій, адже уряди більшості країн мали на меті нейтралізувати
вплив податку на розвиток економіки. Це була протидія тому, що
останніми десятиліттями обсяги особистого оподаткування збіль-
шувалися як за рахунок збільшення кількості платників податків,
так і завдяки підвищенню податкових ставок. Це зумовило засто-
сування різноманітних пільг, як правило, до платників податку з
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високими доходами, що спотворювало регулятивні функції дер-
жави, негативно позначалося на споживанні.

Тому під час проведення податкових реформ спостерігається
чітка тенденція до скорочення граничних ставок особистого при-
буткового оподаткування. Найбільшою мірою це стосується США,
де загальне скорочення штатних і місцевих податків становить
22 процентних пункти, у Великобританії — 20, Японії — 23,
Австралії — 11. Найвищі ставки особистого прибуткового подат-
ку — у Швеції й Данії. Додамо, що на сьогодні у США податки в
середньому становлять 25 % від доходу сім’ї.

У наукових колах Заходу не припиняються дискусії щодо до-
цільності принципу прогресивності оподаткування. Нині подат-
кові системи країн Європи з розвинутою ринковою економікою
будуються на відносно невеликій прогресії в оподаткуванні. Од-
наковою мірою це стосується і США.

Велика прогресія в оподаткуванні більшістю спеціалістів у цій
сфері вважається недоцільною і такою, що негативно позначаєть-
ся на економічній активності. За останні десятиліття кількість
ставок особистого прибуткового оподаткування скоротилася в
країнах «великої сімки» майже вдвічі. Дуже суттєвим є зниження
максимальної ставки. Так, у Великобританії вона знизилась з 83
до 40 % у 1990 р., що, як стверджують фахівці, стало основною
причиною інвестиційної активності. В Японії максимальна ставка
була знижена із 70 до 50 %, що теж було визнано японськими
вченими податковою революцією.

Загалом можна дійти висновку, що розвиток особистого при-
буткового оподаткування відбувається через його лібералізацію,
стимулювання особистих заощаджень і споживання.

Податки на соціальне страхування. У другій половині XX ст. з’я-
вився і став швидкими темпами розвиватися новий вид податків —
так звані цільові податки для фінансування системи соціального
страхування. Це пов’язано насамперед з тим, що в країнах з ринко-
вою економікою підвищилась соціальна спрямованість їх розвитку,
стало більше уваги приділятися соціальним гарантіям населенню з
метою побудови моделі економіки суспільного добробуту.

Сьогодні так звані податки соціальної спрямованості мають
досить високу питому вагу в ВВП і в загальній сумі податкових
надходжень до бюджетів західних держав. Однак у деяких краї-
нах податки на соціальне страхування невеликі (Данія, Фінлян-
дія) — 1—3 % від ВВП. У цих країнах фінансування витрат на
соціальне страхування, тобто виплата пенсій і допомоги, здійс-
нюється за рахунок загальних податкових надходжень. Тому в
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них і ставки податків дещо вищі. Тенденція до зростання цільо-
вого оподаткування є досить помітною. У наукових колах Заходу
дійшли висновку, що зростання обсягів виробництва валового
внутрішнього продукту в країнах із ринковою економікою дає
змогу збільшити витрати на соціальне страхування і значно під-
вищити добробут населення. Розвиток соціального страхування
сприяє підвищенню продуктивності праці та створює фінансові
передумови підвищення життєвого рівня народу, економічного
зростання в державі.

Податок на соціальне страхування сплачують підприємці та пра-
цездатне населення. Причому підприємці вносять понад 60 % від
загальної суми, що надходить до бюджету. У заробітній платі пра-
цюючих податок на соціальне страхування в країнах ЄС становить
понад 12 %. Це досить істотне податкове навантаження на доходи
працюючих, і тому постійно точиться боротьба за зменшення пода-
ткового тягаря. Учені-фінансисти здійснюють пошук гнучкішого й
справедливішого оподаткування. Пропонується ввести неоподатко-
вуваний мінімум, надання пільг під час оподаткування тощо.

Деякі вчені Західної Європи пропонують зовсім скасувати по-
даток на соціальне страхування, збільшивши ставки наявних по-
датків. На їх думку, податок на соціальне страхування збільшує
вартість робочої сили, що спричиняє безробіття, а безробіття по-
требує додаткових коштів на виплату допомоги.

Широко дискутується також ідея створення системи фінансу-
вання соціального страхування, яка б стимулювала зайнятість.
Тут основним аргументом є теза про те, що соціальне страхуван-
ня поряд з освітою, безпекою, охороною здоров’я слід розглядати
як об’єктивний елемент життя людини. Тож можна дійти виснов-
ку, що система соціального страхування має фінансуватися за ра-
хунок загальної суми вилучених податків, а не за рахунок цільо-
вого податку. Це, звичайно, не дуже переконливі аргументи, які
майже нічого не міняють у загальній системі оподаткування.

Заслуговує на увагу пропозиція голландських учених Л. Боша
та Р. Ван Ден Ноорда, які замість податку на соціальне страху-
вання пропонують ввести податок на чисту вартість, тобто на за-
робітну плату й прибуток підприємця. Це, на їхню думку, змен-
шує навантаження на фонд оплати праці, розширює податкову
базу, робить податок нейтральнішим щодо зростання цін.

Пошук шляхів удосконалення вирахування й сплати податку
на соціальне страхування актуальний і для України. В Україні цей
податок має назву «відрахування до Пенсійного фонду», «відра-
хування до Фонду соціального страхування», які збільшують по-
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даткове навантаження на фонд оплати праці та зумовлюють усі,
пов’язані з цим, негативні наслідки в економіці держави.

Місцеві податки. Місцеві податки поширилися у другій по-
ловині XX ст. Це пов’язано з розвитком демократичних засад у
суспільстві. Центральні органи влади як під тиском демократич-
них сил, так і з огляду на доцільність та ефективність вирішення
низки питань економічного й соціального життя населення на мі-
сцевому рівні стали передавати й законодавчо закріплювати за
місцевими органами влади функції державного управління. Це
потребувало передання місцевим органам влади певних обсягів
фінансових ресурсів для виконання цих функцій.

Усе це зумовило появу місцевих податків як найреальнішої
форми мобілізації фінансових ресурсів на місцевому рівні. На
сьогодні місцеві податки є важливою структурною ланкою пода-
ткових систем більшості країн. За їх допомогою мобілізуються
кошти для фінансування соціально-культурних заходів, а також
витрат, пов’язаних із розвитком місцевого господарства та інших
заходів місцевого значення.

Місцеві податки запроваджуються законами держави, але відпо-
відно до законодавства вони можуть вводитись постановами та рі-
шеннями місцевих представницьких органів або місцевими адмініс-
траціями залежно від того, які повноваження у сфері оподаткування
надаються законодавством держави цим місцевим органам влади.

Місцеві податки сплачуються юридичними та фізичними осо-
бами, які одержують доходи, володіють майном на даній території
або землею, здійснюють певний вид діяльності або використову-
ють майно, що перебуває в розпорядженні місцевого самовряду-
вання. Співвідношення між місцевими й державними податками
в різних країнах складається по-різному. Це зумовлено рівнем
розвитку місцевого самоврядування, економічним становищем у
державі, традиціями суспільного життя. Так, якщо в Канаді налі-
чується не більше десяти місцевих податків, то у Франції їх по-
над 50, в Італії більш як 70, у Бельгії — понад 100. Місцеві пода-
тки різноманітні — майнові, подушні, поземельні тощо.

Найпоширеніші майнові податки, де об’єктом оподаткування є
вартість нерухомого майна — землі, житлових будинків, гаражів,
худоби, машин, обладнання, акцій, державних облігацій. Майнові
податки в більшості наукових джерел називають податками на вла-
сність. Майно, що оподатковується, має свою оцінку. Методи оцін-
ки майна встановлюються місцевими органами влади. У більшості
країн світу місцеві органи влади мають визначені законом широкі
права щодо встановлення ставок місцевих податків, надання пільг.
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У багатьох країнах, насамперед у США, Швейцарії, Швеції,
ФРН, до місцевих належить місцевий особистий прибутковий
податок. Він становить майже третину й більше доходів місцевих
бюджетів. Цим податком оподатковується, як правило, заробітна
плата. Причому місцевий прибутковий податок може справлятися
й за наявності державного прибуткового податку. У ФРН до міс-
цевих податків відносять промисловий, де об’єктом оподаткування
є дохід від заняття промислом і капітал, тобто виробниче майно.

У деяких країнах, наприклад у Франції, до місцевих податків на-
лежать певні нетрадиційні форми оподаткування. Це податок на
житло й податок на професію. Об’єктом оподаткування податку на
житло є житлові приміщення, будинки, вілли, квартири, підсобні
приміщення, гаражі. За цим податком є велика кількість пільг. По-
даток на професію сплачують юридичні й фізичні особи, що ведуть
торговельно-промислову діяльність, а також особи вільних професій.

Досить поширеними є місцеві цільові податки — на збирання
харчових відходів, прибирання вулиць, будівництво та ремонт
доріг. Проте вони не мають істотного фіскального значення.
У доходах бюджетів вони становлять не більш як 1—2 %. Є ще й
певний перелік непрямих податків, найпоширеніші серед яких
податки на тютюн, бензин, споживання електроенергії, газу, пи-
ва. У США вагоме місце посідає податок із продажу. Він забез-
печує майже третину доходів місцевих бюджетів. Ставка цього
податку становить 3—7,5 % від роздрібної ціни товарів.

Спеціальну групу становлять місцеві податки у вигляді надбавок
до ставки державних податків. Ці податки вперше з’явились у Фран-
ції у формі «додаткових сантимів», які додавалися до основної став-
ки державного податку й надходили до місцевого бюджету. Най-
поширенішими є надбавки до податку на додану вартість, податку
на прибуток корпорацій. З проведенням податкових реформ у 70—
80-х роках кількість цих податків поступово зменшується.

До складу місцевих належать податки, які можна назвати різ-
ними зборами й надходженнями. Фіскальне значення цієї групи
невелике. Вона включає податки на собак, верхових коней, видо-
вища, балкони, полювання, на гувернанток, на проведення зборів,
мітингів, збір за паркування автомобілів, суден, розміщення рек-
лами тощо. У деяких країнах під час проведення податкових ре-
форм більшість зазначених податків скасовується, особливо та-
ких архаїчних, як податки на собак, полювання, балкони тощо.

Загалом можна дійти висновку, що еволюція місцевих подат-
ків пройшла певний шлях і на сьогодні вони є значним фінансо-
вим підґрунтям для місцевого самоврядування. У податкових си-
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стемах країн із ринковою економікою місцеві податки вдало до-
повнюють державні, є досить гнучкими за своєю суттю, сприя-
ють розширенню загальної податкової бази та зменшенню подат-
кового навантаження на платників.

Інші податки, в тому числі податок на прибуток корпорацій,
майновий на спадщину та дарування мають другорядне значення.

У складі податкової системи України, як і в більшості зарубіж-
них країн, переважають прямі податки. Провідну роль у прямому
оподаткуванні відіграє прибуткове оподаткування (податок на
прибуток підприємств та прибутковий податок з доходів грома-
дян). Серед непрямих податків домінуюча роль належить податку
на додану вартість. Динаміка структури податкової системи свід-
чить про нестабільність податкової політики в Україні. Зміни, що
відбувалися в податковій структурі України, виявилися неадекват-
ними щодо умов перехідної економіки, створили значні податко-
ві навантаження на суб’єктів господарювання, призвели до неви-
правданого вилучення обігових коштів підприємств, виникнення
додаткової потреби у кредитних ресурсах. Негативно вплинули
на результати господарської діяльності суб’єктів нарахування на
фонд оплати праці.

Надмірна кількість податкових пільг зумовила необґрунтова-
ний перерозподіл валового внутрішнього продукту, створила не-
однакові економічні умови для господарювання. Усе це призвело
до виникнення значного неофіційного сектору економіки, ухи-
лень від оподаткування, затримки податкових надходжень.

Удосконалення системи оподаткування можливе через поступо-
ве зниження податкового тягаря в процесі довгострокової поетапної
податкової реформи. Основні відправні елементи цієї реформи
знайшли своє відображення у проекті Податкового кодексу.

Незважаючи на різновиди у світі податкових систем, існують
загальні принципи, які визначають науковий підхід щодо характе-
ристики внутрішньої суті та суспільного призначення цього по-
няття. Принципи оподаткування можна визначити як узагальнені і
систематизовані погляди та ідеї, пов’язані з оподаткуванням.
Принципи «правильного» оподаткування, запропоновані багатьма
дослідниками, в основному збігаються. Першим хто сформулював
правила, яких має дотримуватися податкова система, був А. Сміт.

У сучасній економіці домінують ідеї американських економіс-
тів, які визначають такі принципи оподаткування:

Податкова система повинна:
• не спотворювати оптимального розміщення виробничих фа-

кторів на ефективних ринках;
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• бути справедливою;
• бути гнучким автоматичним стабілізатором;
• бути чіткою, прозорою і незмінною;
• забезпечувати мінімум витрат на стягнення податків.
Очевидно, що принципи Сміта не зазнали істотних змін, однак

сучасні ідеї приділяють більше уваги впливу податків на еконо-
міку, оскільки їхня роль в економічному житті істотно зросла.
Докорінно змінився і зміст, що вкладається в основні принципи.
У ХVIII ст. головним напрямом було дотримання справедливос-
ті — тобто ліквідація привілеїв. Сьогодні основна увага приділя-
ється ступеню прогресивності, або платоспроможності.

Звичайно, аналізувати податкові принципи можна з позицій
різних підходів. Зокрема, принципи оподаткування можна розді-
лити на такі, що визначають справедливість податкової системи, і
такі, що визначають її ефективність.

Наукова думка у сфері оподаткування найчастіше зосереджує
свою увагу на проблемі досягнення справедливого оподаткування
в суспільстві. При цьому можливі два різні базові підходи, залеж-
но від того, що покладено в основу встановлення та оцінки подат-
ку: платоспроможність індивіда чи одержані вигоди. Принцип
платоспроможності стосується збирання надходжень бюджету і
зосереджений на розподільній природі оподаткування. Цей прин-
цип декларує, що тягар оподаткування повинен розподілятись згі-
дно з платоспроможністю платника податку (обсягу доходу, спо-
живання, вартості майна тощо). З принципом платоспроможності
пов’язані питання горизонтальної та вертикальної рівностей в опо-
даткуванні. Горизонтальна рівність передбачає, що платники по-
датку з однаковою платоспроможністю та податковою базою за
доходом чи майном сплачують однакові суми податків протягом
певного періоду. Вертикальна рівність досягається у тому разі,
якщо платники податку з різною платоспроможністю сплачують
різні за обсягом суми податків, що диференціюються згідно з пев-
ними етичними принципами соціальної справедливості.

У зв’язку з тим, що принцип платоспроможності піддається кі-
лькісному виміру, особливо щодо горизонтальної рівності оподат-
кування для вимірювання й оцінки цього положення використову-
ється діаграма Лоренца та коефіцієнт Джіні. Діаграма Лоренца дає
змогу провести своєрідну паралель між податковими надходження-
ми до бюджету держави та сумарною кількістю платників податку.
Ідеально бажаним є те, коли певна кількість платників, наприклад
20 % від загальної, сплачують до бюджету відповідно 20-відсотко-
вий обсяг податкових надходжень (на рисунку — це пряма лінія).
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Реальний розподіл доходів і податкових зобов’язань, що може бути
на даний час у тій чи іншій державі, відображає крива лінія.

0 ПП
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В

А

Рис. 1. Графічне зображення ідеального та реального
розподілу доходів і податкових зобов’язань у державі

Коефіцієнт Джіні визначає ступінь нерівномірності розподілу
доходів і податкових зобов’язань вирахуванням відношення між
кривою Лоренца, яка виражає реальний розподіл доходів і подат-
кових зобов’язань, й ідеально рівномірним бажаним розподілом.

Коефіцієнт Джіні = Площа А / (Площа А + Площа В).
Очевидно, що чим більше крива Лоренца нахиляється вниз,

тобто чим більше вона вгнута, тим значніша нерівномірність роз-
поділу доходів і податкових зобов’язань, одним із факторів якого
є оподаткування.

Принцип вигоди стосується видатків і визначає справедливий
спосіб оплати суспільних благ та послуг, які забезпечує уряд.

Згідно з принципом вигоди й адміністративної зручності дер-
жавна діяльність у формі забезпечуваних державною службою
послуг і суспільних благ має певну ціну, яка набирає ознак податку.
Ці «податкові» ціни дістали назву «ціни за Ліндалем» (за ім’ям
шведського економіста Е. Ліндаля, який уперше теоретизував це
положення). Подібно до будь-якого ринку, рівновага за обміну
«податки-блага» виникає у тому разі, якщо податкові витрати на
одиницю фінансованих державою суспільних благ і трансферт-
них платежів здійснюються з граничною вигодою для кожного
споживача державних благ, платника податків.

Принцип визначальної бази. В основу побудови певної подат-
кової системи має бути покладена економічна доктрина держави.
Вона може ґрунтуватись на одному із напрямків економічної ду-
мки — класичному і неокласичному, кейнсіанському і посткейн-
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сіанському, марксистському і немарксистському. Кожний напря-
мок економічної теорії має власну модель економічної, фінансо-
вої та податкової політики. Проте суть не стільки в положеннях
самої теорії, скільки в її наявності. Визначивши свою економічну
доктрину на основі того чи іншого напрямку теорії, держава роз-
робляє стратегію і тактику досягнення поставленої мети.

На основі обраної соціально-економічної доктрини держави в
країні повинен формуватись середній рівень оподаткування, тобто
та частка валового внутрішнього продукту, що перерозподіляєть-
ся через бюджет за допомогою податків та податкових платежів.
Прогнозований обсяг видатків бюджетів є визначальною осно-
вою для встановлення норми оподаткування в державі.

Якщо уважно проаналізувати норму оподаткування, наприклад у
скандинавських країнах та Сполучених Штатах Америки, то можна
дійти висновку, що норма оподаткування у скандинавських країнах
майже вдвічі перевищує цей показник у Сполучених Штатах. Проте
норма оподаткування суттєво не впливає на економічний прогрес та
середньорічні обсяги приросту валового внутрішнього продукту
(приріст ВВП у Швеції, як і в США, коливається під 3 до 6 % щорі-
чно). Політика соціального захисту в скандинавських країнах спо-
нукає до підвищення норми оподаткування. Але таке підвищення
ґрунтується на граничній корисності обов’язкових платежів, і втрата
соціального добробуту конкретного громадянина — платника пода-
тку за обміну «податки—блага» зводиться до мінімуму.

Водночас треба визнати, що не завжди підвищення норми
оподаткування в країні веде до збільшення обсягу податкових
надходжень до державної казни. Для аналізу оптимальної норми
оподаткування вченими часто використовується теорія відомого
американського економіста А. Лаффера. За допомогою кривої
Лаффера — основи цієї теорії (рис. 2), доведено, що, коли висота
податкових ставок сягає певного критичного рівня (Т0), подальше
підвищення норми оподаткування спричиняє не збільшення,
а навпаки — зменшення податкових надходжень.
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Рис. 2. Крива Лаффера
Зв’язок між висотою оподаткування та податковими надходжен-

нями залежить від податкової бази, тобто об’єкта оподаткування.
Тому Лаффер досліджував цей зв’язок за допомогою показника
еластичності податкової бази, який вимірюється як відношення
процентної зміни величини об’єкта оподаткування до процентної
зміни норми оподаткування, тобто податкових ставок, які засто-
совуються щодо даного об’єкта (бази) податку.

,
ТΔТ
ВΔВЕТ ТВ

ВТ
∆
∆==

де ЕТ — еластичність податкової бази;
В — вартісний вимір податкової бази (об’єкта оподаткування);
Т — норма оподаткування;
ΔВ — приріст або процент збільшення податкової бази;
ΔГ — приріст або процент збільшення норми оподаткування.
На обсяг податкових надходжень впливає також процес

ухилення від сплати податків (рис. 3). Надмірне підвищення
норми оподаткування веде до збільшення доходів тіньової
економіки та згортання легального бізнесу, а заодно й до ско-
рочення податкової бази.
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Рис. 3. Залежність показника обсягів ухилення
від сплати податків від норми оподаткування

де В — податкова база;
Т — норма оподаткування.

Відкриття Лаффера якраз і полягає у тому, що зі збільшенням
норми оподаткування, податкова база стає гнучкішою, що якраз і
зумовлює, починаючи з певного рівня, зменшення податкової ба-
зи й ухилення від сплати податків.

Добра податкова система повинна бути не лише справедли-
вою, а й ефективною. Тут слід уникати марнотратства так само,
як і в будь-якій економічній діяльності, державній чи приватній.
Звідси випливають два конкретні наслідки для податкової полі-
тики: по-перше, податки не повинні спричиняти «надмірного тя-
гаря» і, по-друге, витрати на податкову адміністрацію та збирання
податків не повинні бути надто великими порівняно з отримани-
ми надходженнями. Отже, проблема розроблення податкової сис-
теми полягає у мінімізації суперечностей між цілями ефективно-
сті та справедливості.

Можна виокремити низку основних прав платників податків,
які слід визнати і підтримати, аби забезпечити справедливість
податкової системи в демократичному суспільстві. Окремі країни
вважають концепцію прав платників податків настільки важли-
вою, що об’єднали усі заходи, спрямовані на захист платників
податків, у «хартію» або «декларацію» платників податків. До
основних визнаних прав платників податків належать такі:

• Право на охорону від втручання в особисте життя та конфі-
денційність означає, що всі платники податків повинні мати право
сподіватися, що податкові органи не втручатимуться без потреби
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у їхні приватні справи. На практиці це здебільшого інтерпрету-
ється як уникнення безпідставних пошуків та вимог інформації.

• Право доступу до інформації означає, що платники податків
повинні мати доступ до найновішої інформації про функціону-
вання податкової системи і про те, як було розраховано розміри
їхніх податків. Вони мають також бути поінформовані про свої
права, зокрема про право подавати скаргу.

• Право подавати скаргу є визначальним пунктом будь-якої
справедливої податкової системи, що належним чином захищає
платників податків.

• Платники податків повинні мати досить високий ступінь
упевненості щодо результатів своїх дій.

Однією із найсерйозніших проблем, які постають перед будь-
якою податкового адміністрацією, є недотримання податкового за-
конодавства. Слід розрізняти ухилення від сплати податку (у межах
закону) й уникнення сплати податків. Ухилення від сплати по-
датку — це зміна поведінки з метою зменшення суми податко-
вих зобов’язань. Вітчизняні економісти, зокрема В. М. Федосов,
не раз досить детально характеризували способи легалізованого
приховування доходів і прибутків від оподаткування. Існує безліч
легалізованих методів ухилення від податків: штучне збільшення
витрат виробництва, прискорене списання амортизації, пільгове
оподаткування приросту капіталу, вкладання коштів в облігації
місцевих органів влади, а також у благодійні і довірчі фонди,
розщеплення доходів і родинне партнерство, дарування, застосу-
вання ліберальних правил списання «безнадійних» боргів, вико-
ристовування податкових «канікул», «гаваней», «сховищ», «оа-
зисів» та ін.

Офшорні операції (англ. off-chore — що розташовані на від-
стані від берега, поза територією країни) являють собою зако-
нодавчу основу міжнародних фінансових і торговельних опера-
цій, які здійснюються підприємствами, зареєстрованими на
території, що має статус податкової гавані, різновидністю якої є
центр «оф-шор». Податкова гавань являє собою територію, що
проводить політику залучення іноземних кредитів через надан-
ня податкових та інших пільг.

Іноді пільгове оподаткування поширюється лише на окремі
види діяльності. Наприклад, у Люксембурзі це пільговий подат-
ковий режим для банків, у Швейцарії і Ліхтенштейні — для хол-
дингових і торговельних підприємств. Підприємства, створені в
податковій гавані, дістали назву «офшорні підприємства». Вони
можуть бути або повністю звільнені від податку (Ірландія, Лібе-
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рія та ін.), або оподатковуються невеликим паушальним подат-
ком (єдиною сумою), як у Панамі, на Антильських островах та ін.
Пільги надаються як іноземним, так і місцевим підприємцям.
Центр «оф-шор» на відміну від «податкової гавані» надає подат-
кові й інші пільги тільки щодо фінансових операцій з іноземними
резидентами в іноземній валюті. Центри «оф-шор» розташовані
здебільшого на морських узбережжях і в місцях розвинутого
міжнародного туризму (Багамські острови, Кіпр, Мальта та ін.).
Вони проводять політику залучення іноземного капіталу, звіль-
няючи нерезидентів від валютного й експортного контролю, на-
даючи їм податкові пільги. Одним із найпопулярніших центрів
«оф-шор» є Кіпр. Усім офшорним компаніям і їх співробітникам
кіпрські закони надають такі пільги: пільговий податок на прибу-
ток; нульовий податок на проценти, дивіденди, гонорари; звіль-
нення від валютного контролю; пільгові ставки прибуткового по-
датку для іноземних співробітників; безмитний ввіз товарів.

Центри «оф-шор» мають відповідну спеціалізацію: банків-
ські, трастові, страхові. З метою отримання додаткового при-
бутку від пільг щодо оподаткування використовується режим,
який має назву «зручний прапор». Його надають власникам
суден-нерезидентам (Багамські острови, Бірма, Кіпр, Ліберія,
Мальта, Панама та ін).

Проблема мінімізації податкових платежів значною мірою вирі-
шується через формування ефективної податкової політики підпри-
ємства. Податкове планування на рівні суб’єктів господарювання є
невід’ємною складовою управління фінансами підприємств.

Головним завданням податкового планування є мінімізація
податків на основі максимального використання можливостей
податкового законодавства, в тому числі і податкових пільг. По-
даткове планування починається, по суті, ще до реєстрації під-
приємства і включає обґрунтування вибору організаційно-право-
вої форми суб’єкта господарювання з позицій мінімізації
податкових витрат. Наприклад, здійснення комерційної діяльнос-
ті в режимі приватного підприємництва без створення юридичної
особи означає заміну сукупності сплачуваних податків (ПДВ, по-
датку на прибуток тощо) фіксованим або єдиним податком.

Наступним етапом у податковому плануванні має бути вибір
місця здійснення діяльності як основного підприємства, так і йо-
го філій та відділень. Так, у підприємницькій практиці значним
успіхом користується реєстрація фірм в офшорних зонах або у
вільних економічних зонах.
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Суб’єкту малого бізнесу надається право вибору режиму опода-
ткування, що також є суттєвим елементом податкового планування.

Неабияке значення має форма розрахунків з постачальниками
і покупцями, оцінка можливостей різних форм договорів з погля-
ду податкових наслідків їх укладення.

Важливою складовою податкового менеджменту є регулю-
вання оподатковуваної бази сплачуваних підприємством подат-
ків. З цих позицій усі податки поділяються на три групи:

• податки, об’єктом оподаткування яких є виручка;
• податки, об’єктом оподаткування яких є прибуток (дохід);
• податки, що мають об’єктом оподаткування фонд оплати

праці.
Для скорочення можливих податкових втрат необхідно врахо-

вувати особливості методики розрахунку конкретних податків.
Отже, урахування всіх факторів, що впливають на базу оподатку-
вання, уможливить не тільки істотну мінімізацію податків, а й
попередить виникнення штрафних санкцій, знизивши тим самим
рівень податкових витрат.

На відміну від ухилення від сплати податків, уникнення спла-
ти податків є порушенням податкового законодавства, бо полягає
у несплаті податків, що мають бути сплачені згідно із законодав-
ством. Корені уникнення сплати податків — простого обману —
лежать у незаконній економічній діяльності.

Структурно-логічні схеми до теми 6
«Податки і податкова система»
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Схема 6.1. Класифікація податків



129
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заощадження
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підприємництва

Стримування
інфляції
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РОЛЬ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ

Демонополізація

Конверсія

Розвиток
сфери малого

та середнього бізнесу
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Сфери економічної та соціальної діяльності,
де може виявлятись роль оподаткування

Виявляється під час перерозподілу сукупного доходу суспільства
(корпоративних та індивідуальних доходів) через функції системи оподаткування

Схема 6.2. Роль системи оподаткування
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Схема 6.3. Взаємодія держави та платників податків у податкових відносинах
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Базова ставка податку дорівнює 30 % від об’єкта оподаткування.
Об’єкт оподаткування — це прибуток, який визначається зменшенням суми скори-
гованого валового доходу на суму валових витрат платника податку та суму аморти-
заційних відрахувань.
Скоригований валовий дохід — це загальна сума доходу платника від усіх видів
діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, мате-
ріальній або нематеріальній формах на території України і за її межами.
Валові витрати — це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матері-
альній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів
(робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником для їх по-
дальшого використання у власній господарській діяльності.
Амортизація основних фондів та нематеріальних активів — це поступове відне-
сення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення.

Функції податку на прибуток підприємств
Фіскальна:
• наповнення 1/5 частини бюджету.
Регулювальна:
• вплив податку на різні сторони діяльності платників;
• вплив на інвестиційний процес;
• вплив на споживчий попит;
• вплив на діяльність підприємств малого бізнесу

Особливості податку на прибуток підприємств
Переваги:
• пряма залежність від доходу платника;
• справедливість;
• еластичність відносно валового внутрішнього продукту (темпи зростання податку

перебувають у прямій залежності від темпів зростання ВВП);
• великі можливості для регулювання економіки;
• стимулювання економічної активності;
• можливості оподаткування частини валового доходу;
• можливість впливу на прийняття рішень на макрорівні;
• важливий аспект міжнародної податкової конкуренції
Недоліки:
• легко ухилитись від сплати податку;
• нестабільність надходжень до бюджету;
• складність нарахування;
• незаінтересованість платників у виробничій діяльності за надмірного оподаткування

Податок
на прибуток
підприємств

Проблеми оподаткування податком на прибуток підприємств
• ухилення від сплати податку;
• нестабільність податкового законодавства;
• великий податковий тиск на підприємства малого бізнесу;
• недосконале законодавство (амортизація);
• нестача обігових коштів (бартер, взаємозаліки, перевідступлення

вимоги боргу)

Схема 6.4. Податок на прибуток підприємств
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Податок на додану вартість Акцизний збір

Об’єкт оподаткування

Оборот від реалізації
товарів, робіт, послуг

Оборот від реалізації
підакцизних товарів, продукції

База оподаткування

Загальний характер обкладання Обкладання специфічних товарів
(високорентабельних і монопольних)

Етапи нарахування

(Частина собівартості + Прибуток +
+ Акциз) + ПДВ (Собівартість + Прибуток + Акциз)

За вітчизняними товарами

За імпортними товарами

(Митна вартість + Митний збір +
+ Мито + Акциз) + ПДВ

(Митна вартість + Митний збір +
+ Мито) + Акциз

Періодичність стягнення

Стабільність прибутків бюджету Прибуток залежить
від кон’юнктури ринку

Фіскальне значення

Багаторазово на кожному етапі
виробництва і реалізації товару

Одноразово на кінцевому етапі
виробництва і реалізації товару

Відмітні ознаки

Надбавка до ціни товару

Сума податку не залежить від прибутку платника

Платником податку є кінцевий споживач товару

При імпортуванні товару пов’язані з митом і є інструментом
регулювання зовнішньоторговельної діяльності

Схожі ознаки

Схема 6.5. Порівняльна характеристика ПДВ
і акцизного збору
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«За» «Проти»

• виявляє регресивний характер,
послаблює загальну структуру
прогресивного оподаткування;

• порушує справедливість, визна-
ченість, звичність для платників
існуючої податкової системи;

• не надає жодних переваг наці-
ональному підприємству в між-
народній торгівлі та зовнішньое-
кономічних зв’язках;

• на загальнонаціональному рів-
ні більш прийнятним є податок з
роздрібного товарообороту, а не
податок на додану вартість

• краще збалансовує національ-
ну податкову систему;

• найбільш ефективний і при-
йнятний спосіб збільшення бю-
джетних доходів;

• мінімально спотворює ділові
рішення, не перешкоджає ефек-
тивному використанню ресурсів

• нейтральний щодо трудоміст-
ких і капіталоємних виробництв,
як рентабельних, так і збиткових
підприємств, акціонерної і осо-
бистої форм власності, фінансу-
вання акціями чи облігаціями;

Схема 6.6. Порівняльні якості податку на додану вартість

Тема 7. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

Ключові терміни: бюджет, бюджетний механізм, бю-
джетна політика, бюджетний устрій, бюджетна сис-
тема, бюджетний процес, субсидіювання, вилучення
коштів, бюджетні позички, взаємні розрахунки, бю-
джетне планування, бюджетна резолюція, бюджетний
надлишок, бюджетний дефіцит, бюджетне право.

Бюджет держави є досить складним і багатогранним явищем у
суспільстві. Розкриваючи поняття «бюджет», доцільно розгляну-
ти такі його найважливіші характеристики:

• за сутністю економічної категорії;
• за правовим характером;
• за формою;
• за матеріальним змістом.
Передусім слід підкреслити, що бюджет є самостійною еко-

номічною категорією: ця категорія, будучи частиною фінансів,
характеризується тими самими ознаками, які притаманні фінан-
сам у цілому, але одночасно має свої особливості, які відрізня-
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ють її від інших сфер і ланок фінансових відносин. До цих особ-
ливостей відносять:

1) бюджет є особливою економічною формою перерозподіль-
них відносин, пов’язаних з відокремленням частини ВВП у руках
держави і використанням її з метою задоволення потреб усього су-
спільства й окремих адміністративно-територіальних формувань;

2) за допомогою бюджету відбувається перерозподіл націона-
льного доходу, рідше — національного багатства, між окремими
галузями народного господарства, адміністративно-територіаль-
ними формуваннями, сферами суспільної діяльності;

3) пропорції бюджетного перерозподілу вартості більшою мі-
рою, ніж в інших ланках фінансової системи, визначаються потре-
бами розширеного відтворення в цілому і завданнями, які стоять
перед суспільством на кожному історичному етапі його розвитку;

4) сфера бюджетного розподілу посідає центральне місце у
складі державних фінансів, що зумовлено ключовою роллю по-
ложенням бюджету порівняно з іншими ланками.

Звідси можна зробити висновки про специфічне суспільне
призначення бюджету — забезпечити розподіл і перерозподіл
валового внутрішнього продукту між галузями економіки, верст-
вами населення й територіями з метою підвищення ефективності
економіки та добробуту громадян.

Як економічна категорія бюджет являє собою економічні від-
носини між державою, з одного боку, і юридичними та фізичними
особами, з іншого боку, з приводу розподілу і перерозподілу ВВП
(частково і національного багатства) з метою формування і вико-
ристання бюджетного фонду, призначеного для забезпечення ви-
конання державою її функцій. Фінансові відносини, які склада-
ються у держави з юридичними і фізичними особами, називаю-
ться бюджетними. Централізація частини ВВП у бюджеті є
платою суспільства за виконання державою її функцій, таких як
управління суспільством, оборона країни, економічна і соціальна.

Крім того, держава, виступаючи власником засобів виробниц-
тва у державному секторі, здійснює підприємницьку діяльність і
відповідно є одним із суб’єктів створення і розподілу ВВП. Як
доводить світовий досвід, роль держави у розподільних процесах
із розвитком ринкових відносин має зростати, і бюджет у цьому
аспекті є найдосконалішим засобом для здійснення перерозподілу
фінансових ресурсів зокрема і національного багатства в цілому.

Аналіз моделі економіки, яка формується в Україні, дає під-
стави стверджувати, що в наступні роки через бюджет повинно
перерозподілятися не менш як 30 % ВВП. Таке співвідношення
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буде найоптимальнішим і зумовлене соціальною спрямованістю
обраної моделі економіки, необхідністю структурної перебудови
значної частини галузей господарства.

У країнах середнього рівня розвитку частка ВВП, що перероз-
поділяється через бюджетну систему, становить 35—37 %, а у
високорозвинутих — 45 % і більше. Наприклад, у Німеччині цей
показник сягнув 60 %.

Сконцентровані у бюджеті кошти призначаються для здійс-
нення державної соціально-економічної політики, забезпечення
оборони та безпеки держави. За допомогою бюджету виконують-
ся державні та місцеві програми з розвитку й успішного функці-
онування галузей економіки, освіти, охорони здоров’я, зміцнення
науково-технічного потенціалу й культури, поліпшення матеріа-
льного становища населення, підтримки соціально-економічного
розвитку регіонів.

Акумуляція у бюджетній системі значних грошових фондів
створює можливість для забезпечення рівномірного розвитку
економіки і соціальної сфери на всій території країни через мане-
врування у розподілі коштів, нівелюючи наслідки нерівномірного
розміщення продуктивних сил та соціальні наслідки розшаруван-
ня громадян за їхніми матеріальними статками.

Значення державного бюджету обумовлено не лише обсягом
коштів, які зосереджені в ньому. У безпосередньому зв’язку з
бюджетом і під його впливом функціонують усі інші ланки фі-
нансової системи. Відтак бюджет є могутнім інструментом дер-
жавного управління.

Сутність бюджету як економічної категорії реалізується через
розподільну (перерозподільну) і контрольну функції. Зміст цих
функцій, сфера і об’єкт їх дії характеризують специфіку бюджету
як економічної категорії. Завдяки розподільній функції відбува-
ється концентрація грошових коштів у руках держави і їх вико-
ристання з метою задоволення загальносуспільних потреб.

Зміст розподільної функції бюджету визначається процесами
перерозподілу фінансових ресурсів між різними підрозділами су-
спільного виробництва. Бюджет в основному відображає вторин-
ний перерозподіл, тобто після первинного розподілу валового
внутрішнього продукту на основні його складові здійснюється
вторинний перерозподіл за допомогою податків і надання за ра-
хунок бюджету громадянам суспільних благ і послуг. До таких
благ належать оборона країни, національна безпека й правопоря-
док, благоустрій, захист довкілля, освіта, охорона здоров’я, нау-
ка, культура тощо. Жодна інша ланка фінансової системи не здій-
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снює такого різноманітного і багаторівневого перерозподілу ко-
штів, як бюджет. Сфера дії розподільної функції бюджету ви-
значається тим, що у відносини з бюджетом вступають майже всі
учасники суспільного виробництва.

Контрольна функція дає змогу дізнатися, наскільки своєчасно
і повно фінансові ресурси надходять у розпорядження держави,
як фактично складаються пропорції в розподілі бюджетних кош-
тів, чи ефективно вони використовуються. Основу контрольної
функції становить рух бюджетних ресурсів, який відображається
у відповідних показниках бюджетних надходжень і видатків.

Специфіка контрольної функції бюджету полягає в тому, що
бюджет об’єктивно — через формування і використання фонду
грошових коштів держави — відображає економічні процеси, які
відбуваються в структурних ланках економіки.

Правова характеристика бюджету пов’язана із його законода-
вчим регулюванням. Бюджет виступає документом (фінансовим
планом), в якому подається розпис доходів і видатків держави та
органів місцевого самоврядування на бюджетний період. Держа-
вний бюджет України затверджується у формі закону.

Бюджет як фінансовий план відіграє дуже важливу роль у
діяльності держави. Він спрямовує фінансову діяльність держави,
визначає її фінансові можливості та пріоритети.

За матеріальним змістом бюджет — це фонд фінансових ре-
сурсів, який перебуває у розпорядженні органів виконавчої влади
певного рівня й використовується для виконання покладених на
них функцій, передбачених Конституцією.

Бюджет як централізований грошовий фонд перебуває у по-
стійному русі: практично щоденно до нього надходять кошти і
проводиться фінансування видатків. У зв’язку з цим необхідна
чітко налагоджена система управління бюджетом, яка реалізуєть-
ся через бюджетний механізм, що створює держава.

Бюджетний механізм — це сукупність конкретних форм
бюджетних відносин, методів мобілізації і витрачання бюджет-
них коштів. Через бюджетний механізм держава регулює еконо-
міку, стимулює виробничі та соціальні процеси.

До бюджетних методів регулювання економічних і соціальних
процесів відносять:

1) податки, які впливають на розвиток виробництва товарів,
попит на них та їх пропонування;

2) бюджетне фінансування загальнодержавних програм, що за-
безпечують розширення виробництва й удосконалення його струк-
тури, розвиток соціальної сфери, соціальний захист громадян;
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3) фінансова підтримка окремих галузей і підприємств для ви-
рівнювання економічних умов їх функціонування або прискореного
розвитку (через субвенції, пільгові, безпроцентні кредити та ін.);

4) створення за рахунок бюджетних коштів спеціальних фондів,
резервів для попередження диспропорцій у розвитку економіки.

Бюджетний механізм є активним інструментом реалізації бю-
джетної політики. Тому перехід на ринкові відносини, зміни, які
відбуваються в пріоритетах бюджетної політики, потребують ра-
дикальних змін і в бюджетному механізмі.

Державні органи на всіх рівнях управління для виконання по-
кладених на них функцій повинні мати у своєму розпорядженні від-
повідні фінансові ресурси. З цією метою в державі створюється роз-
галужена мережа бюджетів, що забезпечують акумуляцію грошових
коштів для фінансування господарства, соціальної сфери, благоуст-
рою, утримання органів законодавчої і виконавчої влади та ін.

Сукупність різних видів бюджетів, побудована з урахуванням
економічних відносин, державного й адміністративно-територі-
альних устроїв і врегульована нормами права являє собою бю-
джетну систему держави.

Структура бюджетної системи, принципи її побудови та орга-
нізація функціонування визначаються бюджетним устроєм, що
ґрунтується на адміністративно-територіальному поділі держави.
Як правило, в унітарних державах існує дворівнева бюджетна си-
стема, яка включає державний та місцеві бюджети. У державах із
федеративним устроєм бюджетна система має три й більше рів-
нів — федеральний бюджет, бюджети адміністративних одиниць,
що входять до складу федерації, та місцеві бюджети.

Складовими бюджетної системи України є державний бю-
джет та місцеві бюджети. Відповідно до Бюджетного кодексу
України, ухваленого Верховною Радою України 22 березня 2001 р.,
місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Респуб-
ліки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах
та бюджети місцевого самоврядування (бюджети територіальних
громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань).

Для аналізу та прогнозування економічного і соціального роз-
витку держави складається Зведений бюджет України, що
включає показники Державного бюджету України, зведеного бю-
джету Автономної Республіки Крим і зведених бюджетів облас-
тей та міст Києва і Севастополя.

Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає
показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бю-
джетів її районів та бюджетів міст республіканського значення.
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Зведений бюджет області містить показники обласного бюдже-
ту, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значен-
ня цієї області. Зведений бюджет району охоплює показники
районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищ-
них та сільських бюджетів цього району. Зведений бюджет мі-
ста з районним поділом включає показники міського бюджету та
бюджетів районів, що входять до його складу. Якщо місту або
району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, сели-
ща чи села, то зведений бюджет міста або району в місті включає
показники бюджетів цих міст, селищ та сіл.

Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах:
1) принцип єдності бюджетної системи України — єдність бю-

джетної системи України забезпечується єдиною правовою базою,
єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних
відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку ви-
конання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності;

2) принцип збалансованості — повноваження на здійснення
витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бю-
джету 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 орга-
нів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого само-
врядування. Органи влади Автономної Республіки Крим та органи
місцевого самоврядування коштами відповідних бюджетів не не-
суть відповідальності за бюджетні зобов’язання одне одного, а та-
кож за бюджетні зобов’язання держави. Самостійність бюджетів
забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів,
правом відповідних органів державної влади, органів влади Авто-
номної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування на
визначення напрямів використання коштів відповідно до законо-
давства України, правом Верховної Ради Автономної Республіки
Крим та відповідних рад самостійно і незалежно одне від одного
розглядати та затверджувати відповідні бюджети;

4) принцип повноти — до складу бюджетів включаються всі
надходження до бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюють-
ся відповідно до нормативно-правових актів органів державної
влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів міс-
цевого самоврядування;

5) принцип обґрунтованості — бюджет формується на реа-
лістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку
держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюдже-
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ту, що здійснюються відповідно до затверджених методик та
правил;

6) принцип ефективності — при складанні та виконанні бю-
джетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досяг-
нути запланованих цілей, залучаючи мінімальний обсяг бюджет-
них коштів, і максимального результату, використовуючи ви-
значений бюджетом обсяг коштів;

7) принцип субсидіарності — розподіл видатків між державним
бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бю-
джетами повинен ґрунтуватися на максимально можливому набли-
женні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача;

8) принцип цільового використання бюджетних коштів —
бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бю-
джетними призначеннями;

9) принцип справедливості і неупередженості — бюджетна
система України будується на засадах справедливого і неупере-
дженого розподілу суспільного багатства між громадянами і те-
риторіальними громадами;

10) принцип публічності та прозорості — Державний бю-
джет України та місцеві бюджети затверджуються, а рішення
щодо звіту про їх виконання приймаються відповідно Верховною
Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим
та відповідними радами;

11) принцип відповідальності учасників бюджетного процесу —
кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії
або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу.

Зокрема у Бюджетному кодексі України визначено перелік фор-
мальних ознак, які свідчать про те, що уряд недостатньо відповідаль-
но поставився до вимог Бюджетної резолюції. Разом з тим підвище-
но відповідальність Верховної Ради за дотримання бюджетної
політики, визначеної нею ж у Бюджетній резолюції, керівників фі-
нансових органів на рівні області, міста обласного значення та райо-
ну.

Бюджетний процес — це регламентована нормами права діяль-
ність, пов’язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів,
їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про
виконання бюджетів, що становлять бюджетну систему України.

Учасниками бюджетного процесу є Президент України, Вер-
ховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фі-
нансів, Державне казначейство, Національний банк України, Ра-
хункова палата, головні розпорядники і розпорядники бюджет-
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них коштів та інші органи, на які законодавством України покла-
дені бюджетні, податкові та інші повноваження.

Можна виділити такі стадії бюджетного процесу:
1) складання проектів бюджетів;
2) розгляд та прийняття закону про державний бюджет Украї-

ни, рішень про місцеві бюджети;
3) виконання бюджету, в тому числі у разі необхідності вне-

сення змін до закону про Державний бюджет України, рішення
про місцеві бюджети;

4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і при-
йняття рішення щодо нього.

Основою бюджетного процесу є бюджетне планування, оскіль-
ки виконується такий бюджет, який ухвалено. Завдання бюджет-
ного планування:

• достовірне визначення обсягу та джерел формування дохо-
дів бюджету;

• оптимальний розподіл видатків за окремими групами і галузями;
• збалансування бюджету.
Процедура бюджетного планування — послідовність заходів і

дій зі складання і розгляду проекту бюджету. Вона визначена
Бюджетним кодексом України і на державному рівні включає такі
етапи та стадії: визначення основних напрямів бюджетної полі-
тики; підготовка й аналіз бюджетних запитів; схвалення проекту
державного бюджету Кабінетом Міністрів; розгляд та прийняття
державного бюджету Верховною Радою.

Складання проекту Державного бюджету

А. Визначення Основних напрямів бюджетної політики на на-
ступний бюджетний період.

• До 1 червня Кабінет Міністрів України подає до Верховної Ради
України проект Основних напрямів бюджетної політики на наступ-
ний бюджетний період, що ґрунтується на прогнозних макропоказ-
никах економічного і соціального розвитку України із зазначенням
показників обсягу валового внутрішнього продукту, індексів спожи-
вчих цін, прогнозованого офіційного обмінного курсу гривні у серед-
ньому за рік та на кінець року, прогнозованого рівня безробіття.

• До 1 липня Верховна Рада приймає постанову про схвалення
або взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики на
наступний бюджетний період (Бюджетна резолюція).

Б. Підготовка й аналіз бюджетних запитів
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• Міністерство фінансів розробляє і доводить до головних
розпорядників бюджетних коштів інструкцію щодо підготовки
бюджетних запитів.

• Розроблення бюджетних запитів, що містять пропозиції з
відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, не-
обхідних розпорядникові для забезпечення його діяльності на на-
ступний бюджетний період, та подання їх Міністерству фінансів.

• Аналіз бюджетних запитів та підготовка пропозицій проекту
Державного бюджету України та проекту закону про Державний
бюджет. Усунення розбіжностей з головними розпорядниками
бюджетних коштів.

В. Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Держав-
ного бюджету та проекту закону про Державний бюджет та по-
дання їх Верховній Раді України (не пізніше 15 вересня року, що
передує плановому).

Г. Розгляд та прийняття Державного бюджету України Верхо-
вною Радою України.

• Розгляд проекту закону про державний бюджет України на-
родними депутатами України, а також у комітетах, депутатських
групах та фракціях Верховної Ради України.

• Розгляд Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету
спільно з уповноваженими представниками Кабінету Міністрів
України пропозицій до проекту закону про Державний бюджет
України і підготовка Висновків та пропозицій до нього, а також під-
готовка таблиці пропозицій суб’єктів законодавчої ініціативи.

• Обговорення проекту Державного бюджету на пленарному
засіданні Верховної Ради:

— перше читання — розгляд висновків та пропозицій до проекту
закону про Державний бюджет України. У разі схвалення вони на-
бувають статусу Бюджетних висновків Верховної Ради України;

— друге читання — передбачає затвердження загального об-
сягу дефіциту (профіциту), доходів і видатків державного бю-
джету України на наступний бюджетний період, обсягу міжбю-
джетних трансфертів та інших положень, необхідних для
формування місцевих бюджетів;

— третє читання — голосування щодо статей бюджету, які не
були прийняті у другому читанні, та щодо проекту закону про
Державний бюджет України в цілому.

Закон про Державний бюджет України повинен бути прийнятий
Верховною Радою України до 1 грудня року, що передує плановому.

Виконання бюджету полягає у мобілізації запланованих дохо-
дів і фінансуванні передбачених видатків. Забезпечення виконання
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бюджету покладено на Кабінет Міністрів, а загальну організацію
та управління виконанням Державного бюджету здійснює Мініс-
терство фінансів. Бюджет виконується за розписом, затвердженим
Міністром фінансів. Цей документ складається у місячний термін
після затвердження бюджету в розрізі підрозділів бюджетної кла-
сифікації, яка дає повну деталізацію видів доходів і напрямів видат-
ків. Розпис доходів і видатків складається з поквартальною розбив-
кою, що дає змогу збалансувати бюджет на різні періоди.

Касове виконання бюджету (зарахування коштів на рахунки бю-
джету та перерахування з них) може здійснюватись за двома систе-
мами: банківською і казначейською. За банківської системи рахунки
бюджету відкриваються в установах банківської системи, за казна-
чейської — створюється спеціальна структура — Державне казначейс-
тво, яке веде рахунки бюджету, мобілізує кошти і фінансує видатки.

В Україні застосовується казначейська форма обслуговування
Державного і місцевих бюджетів, яка передбачає здійснення
Державним казначейством через єдиний казначейський рахунок:

♦операцій з коштами державного і місцевих бюджетів;
♦розрахунково-касового обслуговування розпорядників бю-

джетних коштів;
♦контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надхо-

джень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів;
♦бухгалтерського обліку та складання звітності про виконан-

ня бюджету.
Запровадження казначейської системи виконання бюджетів і

функціонування єдиного казначейського рахунку, відкритого в На-
ціональному банку, дає змогу уряду мати вичерпну щоденну інфо-
рмацію про стан державних фінансів. Система електронних плате-
жів (СЕП) Національного банку поряд із входженням Державного
казначейства у мережу «Клієнт банку — банк» дозволяє провадити
платежі у лічені хвилини замість двох або більше днів. Крім того,
казначейський принцип оплати рахунків через реєстраційні рахун-
ки, відкриті в рамках єдиного казначейського рахунку, значно ско-
рочує можливості порушення фінансово-бюджетної дисципліни.

На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються фінансо-
вий контроль і аудит та оцінка ефективності використання бю-
джетних коштів.

Учасники бюджетного процесу наділені законодавством від-
повідними правами й обов’язками, що становлять їх бюджетні
повноваження.
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Бюджетні права державних і місцевих органів влади й управ-
ління визначаються відповідно до розподілу між ними економіч-
них і управлінських функцій.

Бюджетне право являє собою сукупність юридичних норм,
на яких базується і діє бюджетна система держави, визначається
компетенція центральних і місцевих органів державної влади і
державного управління щодо складання, розгляду, затвердження
і виконання бюджету.

Бюджетні права розподілені між законодавчою і виконавчою
владою загальнодержавного і місцевого рівня. Законодавче закріп-
лення бюджетної самостійності кожного рівня влади має постави-
ти перепону в прийнятті необґрунтованих рішень із боку як цент-
ральної виконавчої влади, так і місцевих органів управління.

Основний зміст бюджетних повноважень полягає в праві
отримувати доходи, розподіляти бюджетні кошти, використову-
вати їх за цільовим призначенням.

Під час визначення бюджетних повноважень постає досить
важливе питання: влада якого рівня повинна забезпечувати вико-
нання різного роду державних функцій із фінансування видатків і
надання послуг.

Розв’язуючи цю проблему, ми можемо спиратись на світовий
довід бюджетного федералізму.

Бюджетний федералізм реалізується через єдину соціально-еконо-
мічну і бюджетно-фінансову політику держави. Це дає змогу в умовах
самостійності, відносної автономії кожного бюджету поєднувати фіс-
кальні, соціальні й економічні інтереси центру з інтересами адміністра-
тивно-територіальних утворень та органів місцевого самоврядування.

Проблема бюджетного федералізму є досить складною, її роз-
в’язання віками шукали багато народів і держав. Кожна держава
шукає і знаходить тут свої рішення. Так, механізм бюджетного
федералізму у США формувався багато десятиріч у суперечливих
умовах. І лише в останні десятиріччя склалася стабільна система
фінансової взаємодії федерального уряду, штатів і територій. Вод-
ночас перенесення знайдених іншими країнами рішень в інші умо-
ви може дати зовсім небажані наслідки. Використовуючи багатий
світовий досвід, нам треба знайти власне вирішення цього питан-
ня. Певні кроки у цьому напрямі вже зроблені.

Із прийняттям Конституції України, закону «Про місцеве само-
врядування в Україні», затвердженням Бюджетного кодексу України
передбачено чіткий розподіл повноважень органів місцевої влади
на власні й делеговані і відповідно до них видатків бюджету. Так,
критерієм поділу повноважень між обласним рівнем, районним і
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міст обласного рівня є такий: районні ради та територіальні грома-
ди міст обласного значення відповідають за виконання програм
надання соціальних послуг, потреба в яких існує для всіх жителів
України. На обласному ж рівні виконуються окремі програми та
надаються соціально важливі послуги для окремих категорій насе-
лення. Наприклад, загальноосвітні школи, лікарні широкого про-
філю повинні утримуватися з міських та районних бюджетів, тоді
як школи-інтернати, спеціалізовані лікарняні заклади фінансува-
тимуться з обласного бюджету.

Під час передання державою права на здійснення видатків ви-
никають міжбюджетні відносини.

Міжбюджетні відносини — це відносини між державою,
Автономною Республікою Крим та місцевим самоврядуванням
щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурса-
ми, необхідними для виконання функцій, передбачених Консти-
туцією України та законами України.

За напрямами взаємовідносини між бюджетами поділяються на
вертикальні — між бюджетами різних рівнів, і горизонтальні —
між бюджетами одного рівня (в Україні тільки вертикальні).

Види взаємовідносин: регламентовані законодавчими та ін-
структивними документами; договірні — на підставі угоди між
відповідними органами влади чи управління.

З метою забезпечення відповідності між повноваженнями на
фінансування видатків, закріплених законодавчими актами України
за бюджетами, та бюджетними ресурсами, які повинні забезпечу-
вати виконання цих повноважень, здійснюється регулювання між-
бюджетних відносин.

Метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення від-
повідності між повноваженнями на здійснення видатків, установле-
них законодавчими актами України за бюджетами, та бюджетними
ресурсами, які повинні забезпечити виконання цих повноважень.

Механізм регулювання міжбюджетних відносин базується на
використанні фінансових нормативів бюджетної забезпеченості,
як певного рівня соціальних послуг у розрахунку на душу насе-
лення, надання яких гарантується державою виходячи з наявних
фінансових ресурсів та певного обсягу міжбюджетних трансфертів.

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості розрахову-
ється діленням загального обсягу фінансових ресурсів, що спря-
мовуються на реалізацію бюджетних програм, на кількість меш-
канців чи споживачів соціальних послуг. Отриманий показник
коригується коефіцієнтами, що враховують відмінності у вартос-
ті надання соціальних послуг залежно від:
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1) кількості населення та споживачів соціальних послуг;
2) соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологіч-

них та інших особливостей адміністративно-територіальних одиниць.
Коригувальні коефіцієнти затверджуються Кабінетом Мініст-

рів України.
Якщо прогнозні доходи відповідного бюджету будуть недо-

статніми для фінансування розрахункового обсягу видатків, об-
численого із застосуванням фінансових нормативів бюджетної
забезпеченості та коригувальних коефіцієнтів, такому бюджету
передбачається надання міжбюджетних трансфертів.

Існують такі види міжбюджетних трансфертів:
• дотація вирівнювання;
• субвенція;
• кошти, що передаються до Державного бюджету України та

місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів;
• інші дотації.
У Державному бюджеті затверджується обсяг дотації вирів-

нювання та субвенцій окремо для бюджету Автономної Респуб-
ліки Крим, кожного з обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та
Севастополя, міст республіканського значення Автономної Рес-
публіки Крим, міст обласного значення та районних бюджетів.
Окремо затверджуються обсяги коштів, що передаються до Дер-
жавного бюджету України з місцевих бюджетів. Субвенції виді-
ляються для використання на певну мету в порядку, визначеному
тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції. Суб-
венції можуть надаватись на здійснення програм соціального
розвитку, виконання інвестиційних проектів, на компенсацію втрат
доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання влас-
них повноважень внаслідок надання пільг, установлених держа-
вою, на утримання об’єктів спільного користування та інші.

Послідовна реалізація механізму міжбюджетних відносин ни-
ні ускладнюється браком бюджетних коштів. Мають змінитися і
основні акценти у проведенні бюджетної реформи. Йдеться на-
самперед про стратегію, яка базується на політиці зміцнення ре-
гіонів, посиленні їх реального впливу на економічні процеси.
Якщо у 2000 р. частка доходів державного бюджету зросла (порі-
вняно з 1999 р.) з 15,4 до 20,4 % від ВВП, то частка доходів міс-
цевих бюджетів зменшилася — відповідно з 9,9 до 7,3 %. Змен-
шилась і частка видатків місцевих бюджетів — з 9,9 до 7,1 % від
ВВП. Ці дані підтверджують необхідність значного збільшення
частки фінансових ресурсів, що розподіляються через місцеві
бюджети. Особливо слід наголосити на необхідності встановлен-
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ня жорстких заходів відповідальності за порушення бюджетного
законодавства. Обов’язковою складовою бюджетної реформи має
стати запровадження нових механізмів та додаткових заходів
щодо забезпечення гласності та посилення контролю за викорис-
танням бюджетних ресурсів.

Структурно-логічні схеми до теми 7
«Бюджет і бюджетна система»
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Загальне
управлінні

Верховна Рада

Президент

Кабінет
Міністрів

Верховна Рада
Автономної

Республіки Крим

Рада Міністрів
Автономної

Республіки Крим

Місцеві ради

Державні
адміністрації

Оперативне
управління

Органи системи
Міністерства

фінансів України

Державне
казначейство

Державна
контрольно-

ревізійна служба

Рахункова палата

Установи банків

Державна
податкова служба

Державна
податкова

міліція

Непряме
управління

Митні органи

Дохідна частина
бюджету

Органи внут-
рішніх справ

Органи юстиції,
нотаріальні

контори

Інші

Видаткова
частина бюджету

Розпорядники
бюджетних

коштів трьох
ступенів

Органи, які здійснюють управління
бюджетом в Україні

Схема 7.1. Органи, які здійснюють
управління бюджетом в Україні
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Державний бюджет Місцеві бюджети

Бюджет Автономної
Республіки Крим

Обласні бюджети Районні бюджети

Бюджети
районів у містах

Бюджети місцевого
самоврядування

Бюджети
територіальних

громад сіл

Бюджети
територіальних
громад селищ

Бюджети
територіальних

громад міст

Бюджетна система України

Схема 7.2. Бюджетна система України

Державний бюджет
України

Зведений бюджет
АРК

бюджет АРК

зведені бюджети
районів АРК

бюджети міст
республіканського

значення

Зведені бюджети
областей

обласний бюджет

бюджети міст
обласного значення

зведені бюджети районів

районний бюджет
бюджети міст
районного значення
селищні бюджети
сільські бюджети

міський
бюджет

бюджети
районів міста

Зведені бюджети міст
Києва і Севастополя

ЗВЕДЕНИЙ БЮДЖЕТ
УКРАЇНИ

Схема 7.3. Зведений бюджет України
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Тема 8. ДОХОДИ І ВИДАТКИ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Ключові терміни: доходи бюджету, державні доходи,
видатки державного бюджету, державні видатки, профі-
цит бюджету, стійкий дефіцит, тимчасовий дефіцит,
бюджетний дефіцит, бюджетний секвестр, сеньйораж.

Оскільки функціонування бюджету відбувається за допомо-
гою особливих економічних форм — доходів і видатків, розгля-
немо економічну сутність цих категорій і форми їх прояву. Але
насамперед необхідно з’ясувати відмінності в поняттях «держав-
ні доходи» і «доходи державного бюджету», а також відповідно
«державні видатки» і «видатки державного бюджету».

Державні доходи охоплюють ту частину фінансових відносин,
яка пов’язана з формуванням фінансових ресурсів у розпоря-
дженні держави і державних підприємств. При цьому акумульо-
вані державою фінансові ресурси належать до централізованих
(концентруються в бюджеті держави і фондах цільового призна-
чення), а ті, що залишаються у розпорядженні державних підпри-
ємств, є децентралізованими. Доходи бюджету посідають головне
місце у складі централізованих державних доходів, але це понят-
тя більш вузьке, ніж доходи держави.

Державні видатки — це частина фінансових відносин, обу-
мовлена використанням централізованих і децентралізованих до-
ходів держави. Складаються державні видатки з прямих витрат
держави, які здійснюються через систему бюджетних і позабю-
джетних фондів, і витрат державних підприємств, організацій,
установ. Отже, видатки державного бюджету — це лише частина
державних видатків.

Доходи і видатки бюджету — це об’єктивні категорії, ко-
жна з яких має специфічне суспільне призначення: доходи
служать фінансовою базою діяльності держави, видатки — за-
довольняють загальнодержавні потреби. Доходи бюджету ви-
ражають економічні відносини, які виникають у держави з
юридичними і фізичними особами в процесі формування бю-
джетного фонду країни.

Формою прояву категорії доходи бюджету служать різні ви-
ди платежів підприємств, організацій і населення в бюджет, а їх
матеріальним втіленням — грошові кошти, які мобілізуються в
бюджет. Характеризуючи економічну сутність категорії доходи
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бюджету, необхідно звернути увагу на те, що бюджетні доходи, з
одного боку, є результатом розподілу вартості суспільного про-
дукту між різними учасниками відтворювального процесу, а з
іншого — об’єктом подальшого розподілу сконцентрованої в ру-
ках держави вартості.

Головне матеріальне джерело доходів бюджету — внутрішній
валовий продукт. Якщо для покриття фінансових потреб його не-
достатньо, держава залучає національне багатство (сукупність
матеріальних благ, створених працею попередніх і нинішніх по-
колінь і залучених в процес відтворення природних ресурсів,
яким розпоряджається суспільство на певний момент часу), а саме:
доходи від приватизації державного майна, від продажу золото-
валютного запасу та інших національних цінностей. Поповнення
ресурсів бюджетного фонду може здійснюватись також на основі
внутрішніх і зовнішніх позик і за рахунок емісії паперових гро-
шей. Кошти, що залучаються державою на відплатній основі, —
тимчасово вільні грошові кошти юридичних осіб, заощадження
населення, іноземний капітал (через продаж на фінансовому ринку
державних облігацій; отримання кредиту під заставу пакету акцій
великих підприємств; отримання державних позик від окремих
держав або від міжнародних фінансово-кредитних установ) від-
ображають кредитний метод формування бюджетних ресурсів,
що передбачає поворотність запозичень і платність за їх вико-
ристання. Виходячи з цього, кошти мобілізовані на основі
державних позик, необхідно розглядати не як джерело форму-
вання доходів бюджету, а як спосіб тимчасового поповнення
бюджетного фонду. Аналогічно слід характеризувати й емісію
паперових грошей, до якої держава вдається за надзвичайних
обставин, коли отримання доходів і позик є затрудненим, а фі-
нансування бюджетних витрат — невідкладним. Це найбільш
непопулярний захід, оскільки він посилює інфляційні процеси
і має негативні соціально-економічні наслідки. Разом з тим за
своїм змістом кредитні надходження та емісійні доходи — це
сума фактичної незбалансованості доходів та видатків бюдже-
ту. Таким чином, доходами бюджету є ті грошові кошти, що
надходять у розпорядження держави на безвідплатній і без-
поворотній основі згідно з чинним бюджетним і податковим
законодавством. Співвідношення способів формування бю-
джетного фонду — на основі справляння бюджетних доходів,
залучення позик і грошової емісії — різниться по країнах і в
часі, залежить від конкретної економічної ситуації, від стану
самої фінансової системи та ін.
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Склад бюджетних доходів, їх структура органічно пов’язані з
обсягами суспільного продукту і національного доходу і визна-
чаються фінансовою політикою держави.

Доходи бюджету класифікують за різними ознаками. Залеж-
но від методів мобілізації доходи бюджету поділяють на подат-
кові та неподаткові. Країни з ринковою економікою доходи своїх
бюджетів формують, в основному, за рахунок податків. У дохо-
дах центральних бюджетів розвинутих країн вони досягають
80—90 %, а в США — більше 95 %. Неподатковими доходами
бюджету є:

• доходи від використання майна, що перебувають у держа-
вній власності (орендна плата від здачі в оренду державного
майна; відсотки за залишками бюджетних коштів на рахунках
у кредитних організаціях; дивіденди за акціями, власником
яких є держава; повернення державних і бюджетних креди-
тів та ін.);

• доходи від продажу майна, що перебувають у державній та
комунальній власності;

• проценти і дивіденди, нараховані на частку майна, що нале-
жить державі в майні господарських товариств;

• доходи від платних послуг що надаються органами держав-
ної влади та органами місцевого самоврядування, а також бю-
джетними установами;

• кошти, отримані в результаті застосування заходів грома-
дянсько-правової, адміністративної і кримінальної відповідаль-
ності (штрафи, конфіскації, компенсації та інші суми примусово-
го вилучення);

• інші неподаткові доходи.
У доходи бюджету можуть зараховуватись трансферти — пе-

рерахування від фізичних і юридичних осіб, міжнародних органі-
зацій і урядів іноземних держав, інших органів державної влади
на безоплатній та безповоротній основі.

В Україні до числа офіційних трансфертів, які надходять з-за
кордону, належать поточні надходження від секретаріату ООН за
український контингент. До інших трансфертів належать специ-
фічні гранти цільового призначення, а також генеральні гранти,
що не обумовлені конкретними цілями їх витрачання.

Доходи бюджету класифікують і за іншими ознаками, напри-
клад залежно від:

♦державного устрою держави розрізняють: а) в унітарній
державі — доходи центрального (державного) бюджету і доходи
місцевих бюджетів; б) в федеративній державі — доходи федера-
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льного бюджету, доходи бюджетів членів федерації і доходи міс-
цевих бюджетів;

♦рівня бюджетної системи, за яким закріплюються доходи,
вони поділяються на власні і регулюючі;

♦джерел надходження виділяють доходи, що надходять від
юридичних осіб і від населення;

♦конкретних видів прямих і непрямих податків (податок на
прибуток підприємств, податок на доходи громадян, податок на
додану вартість, акцизний збір та ін.);

♦громадянства суб’єктів оподаткування — сплачувані рези-
дентами або нерезидентами.

Видатки бюджету — це економічні відносини, що виника-
ють з приводу розподілу коштів бюджетного фонду держави.

Формою прояву цих відносин є конкретні види видатків, кож-
ний з яких може бути охарактеризований з кількісної і якісної
сторони. Якісна характеристика дає змогу установити економічну
природу і суспільне призначення кожного виду бюджетних вида-
тків, а кількісна — їх величину.

Витратна частина бюджету вирізняється різноманітністю, але
в більшості країн призначена для фінансування загальнодержавних
програм (інвестиційні, економічні, розвитку виробничої і соціа-
льної інфраструктури та ін.). Бюджетні асигнування направля-
ються у вигляді субсидій, кредитів, державних гарантій і поручи-
тельств для фінансової підтримки фермерських господарств, ма-
лих підприємств, житлового господарства тощо. Бюджет відіграє
також важливу роль у соціальному захисті громадян, розвитку
невиробничої сфери. Частину бюджетних коштів держава напра-
вляє на оборону, утримання правоохоронних органів, апарату
управління та ін.

З метою з’ясування ролі і значення бюджетних видатків в со-
ціально-економічному житті держави фінансовою теорією і прак-
тикою розроблена класифікація бюджетних витрат. Однією із
найважливіших ознак такої класифікації є функціональна, яка
відображає напрями використання коштів бюджету на виконання
конкретних функцій держави.

Функціональний поділ видатків дає змогу виявити пропорції в
розподілі бюджетних коштів і, змінюючи їх, домагатися необхід-
них зрушень у галузевій структурі суспільного виробництва. Так,
необхідність посилення соціальної спрямованості усього суспі-
льного розвитку потребує більше коштів бюджету спрямовувати
у соціальну сферу, забезпечуючи тим самим прискорені темпи її
зростання.
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Функції
держави Видатки бюджету

Управлінська

• державне управління;
• судова влада і прокуратура;
• правоохоронні органи і служба безпеки;
• фінансові і митні органи;
• міжнародні відносини

Оборонна
• національна оборона (фінансування витрат Міністерства
оборони, Національної гвардії, Прикордонних військ, Штабу
цивільної оборони, навчальних організацій Товариства
сприяння обороні України та ін.)

Соціальна

• соціальний захист і соціальне забезпечення населення (ви-
трати на індексацію доходів і заробітної плати працівників
закладів та установ, що фінансуються з бюджету; виплати
компенсацій населенню на дітей; пенсії та виплати компен-
сацій військовослужбовцям і членам їхніх сімей; кошти на
охорону материнства і дитинства; допомога малозабезпече-
ним верствам населення);
• соціальна сфера (освіта; підготовка кадрів; культура; мис-
тецтво; засоби масової інформації; охорона здоров’я; моло-
діжні програми; фізична культура і спорт)

Економічна

• економічна діяльність держави (капітальні вкладення; фі-
нансування реконструкції підприємств; нарощування вироб-
ництва споживчих товарів і продукції виробничого призна-
чення тощо);
• фундаментальні наукові дослідження

Залежно від економічної характеристики операцій, під час
проведення яких здійснюються бюджетні видатки, вони класифі-
куються на поточні і капітальні. Поточні бюджетні видатки
пов’язані із наданням бюджетних коштів юридичним і фізичним
особам з метою покриття їх поточних потреб. До цих затрат від-
носять: закупівлю товарів і послуг, необхідних для утримання
економічної і соціальної інфраструктури (оплата праці держав-
них службовців, закупівля предметів і матеріалів, необхідних для
поточних господарських цілей, оплата транспортних і комуналь-
них послуг та ін.); трансферти населенню (пенсії, стипендії, до-
помоги, інші виплати); поточні субсидії державним і приватним
підприємствам, а також нижчестоящим органам влади; виплату
процентів за державним боргом та ін. У своїй сукупності поточні
видатки формують звичайний (поточний) бюджет, на який при-
падає основна частина всіх бюджетних витрат.
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Капітальні видатки пов’язані із інвестуванням бюджетних
коштів в основні фонди і нематеріальні активи, зі створенням
державних запасів і резервів. Вони включають затрати на нове
будівництво і розвиток діючих об’єктів державної і комунальної
власності (їх розширення, реконструкцію і технічне переосна-
щення), інвестиційні субсидії, довгострокові бюджетні кредити і
державні гарантії інвесторам, що фінансують високоефективні
інвестиційні проекти. Сукупність цих видатків формує бюджет
розвитку.

Важливим критерієм класифікації витратної частини бюджету
є предметне спрямування відповідних грошових потоків. При
цьому у розвинених країнах виділяють п’ять основних груп бю-
джетних видатків: військові; втручання держави в економіку
(включають затрати на науково-дослідні і дослідно-конструк-
торські роботи, на підтримку сільського господарства, забезпе-
чення зайнятості, стимулювання експорту); утримання державно-
го апарату управління; соціальні витрати (освіта, охорона
здоров’я, соціальне страхування і соціальне забезпечення); на-
дання субсидій і кредитів іншим державам. В Україні, з погляду
предметної спрямованості, видатки бюджету поділяються на: фі-
нансування управління; фінансування національної оборони; фі-
нансування фундаментальних та прикладних наукових дослі-
джень; фінансування правоохоронної діяльності та забезпечення
безпеки держави; фінансування міжнародної діяльності; фінансу-
вання галузей економіки; фінансування соціально-культурних за-
кладів і заходів; видатки на обслуговування державного боргу;
створення резервних фондів; інші витрати і виплати.

Організаційне групування видатків бюджету пов’язано із
розподілом витрат на цільові державні програми. Наприклад,
в Україні державні програми підтримки регіонального розвитку
та пріоритетних галузей економіки, державні програми розвитку
транспорту, дорожнього господарства, зв’язку, телекомунікацій
та інформатики, державні інвестиційні проекти, державні про-
грами з інвалідного спорту та реабілітації та ін. Програмна кла-
сифікація видатків бюджету застосовується при формуванні бю-
джету за програмно-цільовим методом і відображає роль держави
у вирішенні найважливіших проблем суспільного життя.

В основі галузевої класифікації видатків бюджету лежить по-
діл економіки на галузі і види діяльності. З урахуванням цього
витрати групуються за галузями: промисловість, сільське госпо-
дарство, будівництво, транспорт, зв’язок, освіта, охорона здо-
ров’я, культура і т. п.
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Відомча ознака класифікації дає можливість у кожній групі
бюджетних видатків виділити безпосередніх розпорядників бю-
джетних коштів — відповідне міністерство, державний комітет,
державне відомство або іншу юридичну особу, якій надаються
асигнування з бюджету. Таке групування витрат дає змогу забез-
печити конкретно-адресний фінансовий контроль за використан-
ням бюджетних ресурсів.

Залежно від рівня управління, тобто з урахуванням адмініст-
ративно-територіального поділу країни, видатки бюджету в уні-
тарних державах поділяються на видатки центрального бюджету
і видатки місцевих бюджетів, а в державах з федеративним уст-
роєм — на видатки федерального бюджету, видатки бюджетів
суб’єктів Федерації і видатки місцевих бюджетів.

Витрачанню бюджетних ресурсів конкретними розпорядни-
ками передує етап виділення відповідних коштів, або інакше —
бюджетне фінансування, тобто надання грошових коштів юри-
дичним і фізичним особам на проведення заходів, передбачених
бюджетом. Бюджетне фінансування базується на відповідних
принципах і характеризується специфічними формами надання
бюджетних асигнувань.

Надання бюджетних коштів здійснюється у таких
формах:

• кошторисне фінансування окремих бюджетних програм —
закладів, установ і організацій бюджетної сфери;

• трансферти населенню;
• бюджетні кредити юридичним особам (у тому числі подат-

кові кредити на сплату податків);
• субвенції і субсидії фізичним і юридичним особам;
• бюджетні інвестиції у статутні капітали діючих або новост-

ворюваних юридичних осіб;
• бюджетні позики державним позабюджетним фондам;
• міжбюджетні трансферти (дотації вирівнювання, субвенції,

інші дотації);
• кредити іноземним державам.
Форми бюджетного фінансування у подальшому повинні удо-

сконалюватись, аби повніше відповідати потребам розвитку рин-
кової економіки. Для України особливо актуальним є перехід від
принципу утримання бюджетних установ до програмно-цільо-
вого підходу у використанні бюджетних коштів.

Практичне використання бюджетних відносин для реалізації
покладених на державу функцій дає змогу визначити, що стан
бюджетного фонду залежно від різного співвідношення дохідної і
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витратної частин бюджету може бути дефіцитним, профіцитним і
збалансованим.

Коли видатки бюджету перевищують його доходи, виникає
від’ємне бюджетне сальдо, або дефіцит бюджету. Профіцит —
позитивне сальдо бюджету, тобто перевищення доходів над ви-
датками. Збалансованим є бюджет, у якому видатки й доходи
рівні. В економічній літературі існує також думка, що теоретично
збалансованим є бюджет, в якому дефіцит або профіцит не пере-
вищують 1 % сукупного обсягу видатків.

Основною причиною виникнення бюджетного дефіциту є від-
ставання темпів зростання бюджетних доходів порівняно зі зрос-
танням бюджетних видатків. Конкретними причинами такого
відставання можуть бути:

• кризові явища в економіці, що супроводжуються спадом ви-
робництва, зниженням ефективності функціонування окремих
галузей, інфляційними процесами;

• мілітаризація економіки в мирний час;
• надзвичайні обставини (війна, масштабні стихійні лиха);
• здійснення значних централізованих вкладень у розвиток

виробництва і зміну його структури;
• надмірне зростання соціальних видатків порівняно із темпа-

ми зростання валового внутрішнього продукту.
Основними причинами виникнення дефіциту державного бю-

джету в Україні були зниження обсягів виробництва й скорочен-
ня доходів бюджету, низька податкова дисципліна, наявність
значного тіньового сектору в економіці, надмірні державні ви-
трати за окремими статтями бюджету.

Розміри бюджетного дефіциту в Україні упродовж 1992—1998 рр.
постійно скорочувались. Якщо в 1992 р. дефіцит бюджету становив
17,3 % від валового внутрішнього продукту, то в 1998 р. — 1,9 %.
Останніми роками затверджений Державний бюджет був збалан-
сованим.

Таке скорочення рівня бюджетного дефіциту зумовлене не
економічним розвитком (упродовж даного періоду відбувся
значний спад виробництва), а інфляційними процесами. Під-
тримування запланованих показників дефіциту відбувалось
переважно завдяки регулюванню готівки в обігу без необхід-
них структурних перетворень у господарському комплексі, що
спричинило масове накопичення бюджетної заборгованості.
А відтак зростав прихований бюджетний дефіцит (з урахуван-
ням соціальних зобов’язань держави і заборгованості уряду
підприємствам).
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Розрізняють поняття стійкий дефіцит бюджету, який існує
в довгостроковому періоді, та тимчасовий дефіцит, що ви-
кликається касовими розривами у виконані бюджету. Його ще
називають касовим дефіцитом — нестача коштів бюджету в
результаті незбігу термінів надходження доходів і здійснення
видатків.

Рівень бюджетного дефіциту належить до найважливіших ін-
дикаторів фінансової безпеки будь-якої держави. Існують різні
оцінки його граничного розміру. Наприклад, Маастрихтський до-
говір серед інших умов потенційним учасникам валютного союзу
ставить і таку, як межа дефіциту держбюджету (3 % від ВВП).
Згідно з даними міжнародної статистики «нормальна» величина
бюджетного дефіциту в індустріально розвинутих країнах коли-
вається у межах 3—4 % від розміру ВВП за середньосвітової йо-
го величини 4,5 %. Існує тенденція до стабілізації бюджетного
дефіциту у середньосвітовому вимірі 4—5 %.

Стосовно впливу бюджетного дефіциту на розвиток економіки
існують суперечливі погляди. Прихильники концепції дефіцит-
ного фінансування бюджетних видатків виходять із того, що бю-
джетний дефіцит не є деструктивним фактором. Для національ-
ної економіки він не становить загрози, оскільки всі видатки,
в тому числі і ті, що перевищують доходи, здійснюються на те-
риторії даної держави і сприяють зростанню добробуту країни.
Якщо дефіцит буде зосереджений у бюджеті розвитку, то в цьому
разі зростання дефіцитного фінансування спроможне привести до
інвестиційного та інноваційного зростання. Крім того, дефіцит
бюджету, відповідно до теорії дефіцитного фінансування, озна-
чає збільшення доходів суб’єктів господарювання і населення
(отримувачів бюджетних коштів), що стимулює зростання купі-
вельної спроможності, продуктивності праці і розширення націо-
нального виробництва. Це, у свою чергу, веде до зростання пода-
ткових надходжень.

Економісти неокласичного напрямку дотримуються протиле-
жної позиції. На їхню думку, хронічні дефіцити неминуче вима-
гатимуть більш високих податків у майбутньому, що рівнозначно
перекладанню поточного економічного тягаря на майбутні поко-
ління. Для фінансування дефіциту повинні залучатись емісія
грошей і позики, що веде до розладу грошово-кредитної системи,
девальвації національної валюти, зростання внутрішнього і зов-
нішнього боргу держави.

До останнього часу вважалось, що щорічно збалансований
бюджет — це одне із головних завдань бюджетної політики дер-
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жави. В основі такого підходу лежить концепція збалансованості
бюджету в процесі економічного циклу. Логічне обґрунтування
цієї концепції зводиться до такого. Для того щоб протистояти
спаду виробництва, уряд повинен знижувати податки і збільшу-
вати державні видатки, тобто провокувати дефіцит бюджету. Під
час економічного піднесення слід підвищувати податки і знижу-
вати урядові витрати. Позитивне сальдо бюджету може бути ви-
користано на покриття державного боргу, що виник у період спа-
ду. Але, як свідчить практика, спади і піднесення в економічному
циклі можуть бути неоднаковими за глибиною і протяжністю.
Намагаючись збалансувати бюджет, уряд повинен або підвищити
ставки податків, або скоротити державні витрати, або використо-
вувати комбіновані заходи. Простота цих рекомендацій щодо по-
долання бюджетного дефіциту є досить ілюзорною. Як показує
досвід багатьох країн, така політика потребує дуже тонкого зба-
лансованого поєднання заходів з підвищення дохідної бази і ско-
рочення державних видатків. Адже державні видатки також ма-
ють різний характер — споживчий та інвестиційний. Тому мова
йде про скорочення непродуктивних бюджетних витрат і зрос-
тання інвестицій у виробництво й у «людський капітал» — осві-
ту, охорону здоров’я, соціальні компенсації.

В умовах ринкової економіки, як стверджують сучасні західні
фінансові теорії, дефіцит може бути корисним у випадку, коли у
разі спаду виробництва держава витрачає більше грошей, ніж
одержує: він забезпечує збільшення попиту, в тому числі купіве-
льної спроможності населення. Споживачі починають більше ку-
пувати, підприємці — більше продавати. Унаслідок цього зрос-
тають обсяги виробництва і скорочується безробіття.

Проте в період піднесення економіки держава не може дозво-
лити собі дефіцит бюджету, оскільки він стимулюватиме інфля-
цію. Отже, бюджет, в якому збалансовані доходи та видатки, по-
трібний не щорічно, а для певного періоду, тобто протягом еко-
номічного циклу. В окремі роки з метою стимулювання ділової
активності держава може допускати дефіцит бюджету.

Наведені міркування не стосуються сучасної економіки Украї-
ни, оскільки вона тільки трансформується в ринкову.

Для фінансування дефіциту бюджету використовуються як
інфляційні, так і неінфляційні джерела.

Неінфляційні джерела це:
• фінансування дефіциту бюджету за рахунок запозичень на

внутрішніх та зовнішніх фінансових ринках та за рахунок вико-
ристання залишків бюджетних коштів. Внутрішні позики здійс-
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нюються через продаж державних цінних паперів (облігацій, век-
селів) або через одержання кредиту в банку. Останню форму фі-
нансування бюджетного дефіциту використовує місцева влада.
Зовнішні позики для покриття дефіциту державного бюджету ха-
рактерні для країн, що розвиваються, а також все більше викори-
стовуються країнами з перехідною до ринку економікою, у тому
числі Україною.

• трансферти — фінансування у вигляді безоплатної до-
помоги.

Зменшити дефіцит бюджету уряд може і накопиченням забор-
гованості — прострочуванням платежів за борги або за куплені
товари, а також за рахунок підвищення податків. Ці заходи теж
мають неінфляційний характер.

Інфляційним джерелом фінансування бюджетного дефіциту є
монетизація дефіциту, яка відбувається в результаті позик цен-
трального банку урядові та купівлі центральним банком держав-
них цінних паперів. Дефіцит бюджету можуть покривати додат-
ковою емісією грошей. Унаслідок такої емісії розвивається
неконтрольована інфляція, підриваються стимули для інвестицій,
знецінюються заощадження населення, відтворюється бюджет-
ний дефіцит.

Кредитну емісію як спосіб покриття дефіциту широко вико-
ристовували в Україні. З 1991 р. до 1995 р. кредити Національ-
ного банку були практично єдиним джерелом покриття дефі-
циту бюджету. З 1995 р. поряд із кредитами НБУ для фінан-
сування дефіциту стали залучати внутрішні і зовнішні
запозичення. З 1997 р. НБУ припинив пряме фінансування бю-
джетного дефіциту, і акцент було повністю перенесено на зов-
нішні і внутрішні джерела.

Державні позики як засіб покриття дефіциту бюджету безпеч-
ніші, ніж емісія, проте вони також певною мірою негативно
впливають на економіку країни.

По-перше, за певних умов уряд вдається до примусового роз-
міщення державних цінних паперів і порушує ринкову мотива-
цію діяльності приватних фінансових інституцій.

По-друге, якщо навіть уряд створює достатні стимули для
купівлі юридичними і фізичними особами цінних паперів уря-
ду, то державні позики, мобілізуючи вільні кошти на ринку по-
зикового капіталу, обмежують можливості одержання кредиту
приватними господарствами. Фірми, особливо невеликі та се-
редні, не є для банків такими надійними позичальниками, як
державні органи. Збільшення попиту на ринку позикового ка-



160

піталу через нові державні позики сприяє подорожчанню кре-
диту — зростанню облікової ставки. Особливо складними є
наслідки зовнішніх позик.

Дефіцит державного бюджету безпосередньо пов’язаний з
явищем державного боргу, що виникає внаслідок заборгованості
уряду та державних органів. Зовнішній державний борг, що пере-
вищує 70 % від ВВП або більший ніж у 2,2 раза за експорт краї-
ни, вважається небезпечним для стабільності економіки, особли-
во для стійкого грошового обігу.

Фінансування дефіциту бюджету розраховується на чистій ос-
нові, тобто з обсягів валових надходжень запозичених коштів ви-
раховуються платежі з погашення основної суми боргу:

.залишків
Зміна

боргу
ПогашенняяЗапозиченндефіциту

няФінансуван +−=

В аналітичному вигляді фінансування дефіциту державного
бюджету можна визначити таким чином:

ВD = МВ + D + e · D*,

де ВD — показник дефіциту бюджету;
МВ — грошова база;
D — внутрішній борг;
D* — зовнішній борг в іноземній валюті;
е — валютний курс.
Між дефіцитом бюджету та його фінансуванням існує рівно-

вага, тобто перше дорівнює другому:

дефіциту.
няФінансуванДоходиВидаткиДефіцит =−=

Характер фінансування державного сектору і бюджетного де-
фіциту має різні макроекономічні наслідки. Найбільш негативний
вплив справляє монетизація дефіциту. Фінансування дефіциту
через центральний банк безпосередньо впливає на грошову базу
та розмір грошової маси. При монетизації дефіциту держава
отримує сеньйораж — дохід від друкування грошей. Сеньйораж
виникає в умовах перевищення приросту грошової маси над при-
ростом реального ВВП, наслідком чого є зростання середнього
рівня цін. З огляду на це, всі економічні агенти змушені сплачу-
вати так званий інфляційний податок, який через вищі ціни пе-
рерозподіляє частину їхніх доходів на користь держави.
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Залежно від характеру наслідків впливу боргу на економіку, їх
поділяють на короткострокові та довгострокові. Короткострокові —
це наслідки бюджетного дефіциту, відомі як проблема «витіснен-
ня». Довгострокові — економічні наслідки державного боргу, ві-
домі як «тягар боргу». Украй негативні наслідки (фінансові, еко-
номічні, соціальні) значного розміру бюджетного дефіциту по-
требують використання загальноприйнятих у світовій практиці
методів боротьби з дефіцитом. Якщо в процесі виконання бюдже-
ту має місце перевищення граничного рівня дефіциту або значне
скорочення надходжень дохідних джерел бюджету, то вводиться
механізм секвестру видатків. Секвестр бюджету полагає в про-
порційному зниженні бюджетних видатків (на 5, 10,15 і т. д. відсо-
тків) щомісячно за всіма статтями бюджету протягом того періоду,
який залишився до кінця фінансового року. Секвестру не підляга-
ють захищені статті, склад яких в Україні визначає Верховна Рада.

Структурно-логічні схеми до теми 8
«Доходи і видатки державного бюджету»

Податки

Збори

Інші обов’язкові платежі

Доходи від власності
та підприємницької діяльності

Адміністративні збори і платежі,
доходи від некомерційного

та побічного продажу

Надходження від штрафів
та фінансових санкцій

Інші неподаткові надходження

Доходи від операцій
з капіталом Трансферти

Податкові Неподаткові

ДОХОДИ
БЮДЖЕТУ

Схема 8.1. Класифікація доходів бюджету за розділами
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1. Державне управління.
2. Судова влада.
3. Міжнародна діяльність.
4. Фундаментальні дослідження і сприяння

науково-технічному прогресу.
5. Національна оборона.
6. Правоохоронна діяльність та забезпечен-

ня безпеки держави.

1. Державні послуги
загального призначення

7. Освіта.
8. Охорона здоров’я.
9. Соціальний захист та соціальне

забезпечення.
10. Житлово-комунальне господарство.
11. Культура і мистецтво.
12. Засоби масової інформації.
13. Фізична культура і спорт.

2. Суспільні і соціальні послуги

14. Промисловість та енергетика.
15. Будівництво.
16. Сільське господарство, лісове господар-

ство, рибальство і мисливство.
17. Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,

телекомунікації та інформатика.
18. Інші послуги, пов’язані з економічною

діяльністю.
19. Заходи, пов’язані з ліквідацією наслідків

Чорнобильської катастрофи та соціальним
захистом населення.

20. Охорона навколишнього природного се-
редовища та ядерна безпека.

21. Попередження та ліквідація надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха.

22. Поповнення державних запасів і резервів.

3. Державні послуги, пов’язані
з економічною діяльністю

23. Обслуговування державного боргу.
24. Державні цільові фонди.
25. Видатки не віднесені до основних груп.

4. Інше

ФУНКЦІОНАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ

• Видатки на товари і послуги
• Виплата процентів
• Субсидії і поточні трансфертні

виплати

1. Поточні видатки

• Придбання основного капіталу
• Створення державних запасів

і резервів
• Придбання землі і нематеріаль-

них активів
• Капітальні трансферти

2. Капітальні видатки

• Надання внутрішніх кредитів
з вирахуванням погашення

• Надання зовнішніх кредитів
з вирахуванням погашення

3. Кредитування
з вирахуванням погашення

4. Нерозподілені видатки

ЕКОНОМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ

ВІДОМЧА КЛАСИФІКАЦІЯ

Групується за найменуваннями
головних розпорядників

бюджетних коштів

Схема 8.2. Класифікація видатків державного бюджету
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На кошторисному
фінансуванні
перебувають

Установи
соціальної

сфери

Органи законодавчої
та виконавчої влади,
суди та прокуратура

Установи
освіти

Установи культури —
бібліотеки, дитячі театри,
об’єкти фізичної культури

Установи Міністерства оборони, Національної гвардії,
Прикордонних військ, Служби безпеки України,

Міністерства внутрішніх справ України

Установи охорони
здоров’я

Схема 8.3. Установи, які перебувають
на кошторисному фінансуванні

Бюджетні
доходи

• податкові;
• неподаткові;
• від операцій

з капіталом;
• трансферти

• запозичення
(внутрішні
і зовнішні);

• емісійний дохід;
• зміна залишків

готівкових
коштів

Витрати

на погашення
основної суми

боргу

Бюджетні
видатки

Бюджетний дефіцит / Профіцит = Фінансування

=Бюджетні надходження Бюджетні витрати

Схема 8.4. Бюджетний баланс
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Зменшення обсягів інвестицій спричиняє

Скорочення акціонерного капіталу, виробничих потужностей,
обсягів виробництва

Зменшення продуктивності праці й реальної заробітної плати

Проценти, рента, прибутки за рахунок національного капіталу
переходять до нерезидентів

Нарощування державної заборгованості знижує довіру інвесторів

Скорочення іноземних інвестицій, нерезиденти вивозять свої капітали

Надмірний державний борг створює ризик дефолту

Скорочення обсягу заощаджень у загальнонаціональному масштабі

Зростання процентної ставки, менша доступність
кредитних ресурсів для приватного сектору

Підвищення обмінного курсу національної валюти

Зменшення обсягів інвестицій та експорту, збільшення імпорту

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу, що фінансується через вивезення капіталу

Дефіцит платіжного балансу

Дефолт може призвести до таких наслідків

Згортання інвестицій, збування акцій та облігацій нерезидентами

Падіння вартості цінних паперів, зростання процентних ставок

Дальше зниження обсягів виробництва і рівня заробітної плати,
зумовлене скороченням інвестицій

Скорочення споживчих витрат домогосподарств

Зниження обмінного курсу у зв’язку з падінням попиту на національну валюту

Запуск інфляційних процесів

Посилення інфляції у випадку кредитування уряду центральним банком

Загальна фінансова криза, масові банкрутства
в реальному і фінансовому секторах економіки

Схема 8.5. Причинно-наслідкова діалектика бюджетних дефіцитів
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Кредити уряду, що надаються
недержавними фінансовими

інституціями

Емісія державних
облігацій внутрішньої

державної позики

Доходи від приватизації
(не враховані при формуванні

дохідної частини бюджету)

Відстрочка погашення
боргу (державні
валютні векселі)

Іноземні позики
(міжнародні кредити)

Емісійні
кредити

Централізовані
джерела

фінансування
дефіциту бюджету

Схема 8.6. Центральні джерела фінансування
дефіциту бюджету

Випуск
та розміщення
муніципальних

облігацій
Доходи

від приватизації

Місцеві
джерела фінансування

дефіциту бюджету

Схема 8.7. Структура місцевих джерел фінансування
дефіциту бюджету
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Тема 9. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

Ключові терміни: місцеві фінанси, місцеві фінансові
ресурси, місцеві бюджети, місцеві податки і збори, влас-
ні доходи, закріплені доходи, видатки місцевих бюдже-
тів, бюджетні трансферти.

Функціонування місцевих фінансів пов’язане із забезпеченням
необхідними фінансовими ресурсами місцевих Рад та органів мі-
сцевого самоврядування.

Метою фінансової діяльності місцевих органів влади є задо-
волення суспільних інтересів і потреб та сприяння соціально-
економічному розвитку регіону. Наявність завдань і функцій, що
покладаються на місцеві органи влади, є об’єктивною причиною
необхідності фінансів для цих органів влади. Якщо причиною
функціонування фінансів взагалі є поява держави і товарно-гро-
шових відносин, то причиною виникнення місцевих фінансів є
наявність територіальних колективів, відокремлення функцій і
завдань, які покладаються на їхні органи влади.

Формування місцевих органів влади та їхніх фінансів у різних
країнах відбувалося наприкінці ХVIII — на початку XIX ст. Науко-
ве визначення місцевих фінансів як сукупності теоретичних по-
ложень і певної суми знань і вмінь остаточно сформувалося на-
прикінці ХІХ ст. У сучасних правових державах світу місцеві
органи влади входять до загальної системи державного управління,
їх компетенція визначається центральною владою. Простежуєть-
ся також тенденція щодо зростання державних функцій, які пере-
даються в компетенцію місцевих органів влади. У 1985 р. було
підписано Європейську Хартію про місцеве самоврядування, яка
заклала загальноєвропейські принципи організації місцевого са-
моврядування. У листопаді 1996 р. до Європейської Хартії про
місцеве самоврядування приєдналася й Україна. Нині найдиску-
сійнішим є питання щодо визначення повноважень місцевих ор-
ганів самоврядування. У зв’язку з цим зазначимо: завдання та
функції місцевих органів влади можуть бути розділені на дві основ-
ні групи:

• завдання та функції, які взагалі передано місцевим органам
влади в межах місцевих інтересів і вони є їхньою невід’ємною
власною компетенцією;

• завдання та функції, доручені місцевим органам влади цент-
ральною владою, або так звані делеговані повноваження.
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У більшості країн до компетенції місцевого самоврядування
належить початкова й середня освіта, охорона здоров’я, шляхи
місцевого значення, ветеринарна допомога, благоустрій, догляд
за бідними та сиротами, житлово-комунальне господарство, жит-
лове будівництво, водозабезпечення, теплове господарство, міські
електричні мережі, економічна інфраструктура, працевлаштування
безробітних, перепідготовка кадрів із метою працевлаштування,
ритуальні послуги, збирання та утилізація сміття, екологічні проб-
леми, організація землекористування тощо.

Відповідно до обсягів повноважень місцевого самоврядування
будується система місцевих фінансів, тобто визначається їх вели-
чина в загальнодержавних показниках, і насамперед у валовому
внутрішньому продукті держави. Нині через місцеві фінанси пе-
рерозподіляються значні фінансові ресурси. До Європейських
країн із найвищими показниками муніципальних витрат у ВВП
належать: Швеція — 25,5 %, Данія — 19,9 %, Норвегія — 18,9 %,
Угорщина — 19 %, Фінляндія — 18 %, Литва — 13,1 %. Понад
10 % ВВП перерозподіляються через муніципальні витрати в Ав-
стрії, Латвії, Великобританії, Швейцарії. Близько 10 % — у Бол-
гарії, Чехії, Німеччині, Люксембурзі. Є країни, де частка муніци-
пальних витрат у ВВП дуже низька. На Кіпрі вона становить
1,4 %, у Греції — 3,33 %, Румунії — 3,5 %, Туреччині — 2,41 %,
у Португалії — 4,6 %. В Україні частка видатків місцевих бю-
джетів у 2000 р. становила 7,1 % від ВВП.

Показники, що характеризують рівень муніципальних витрат
у сукупних державних витратах, також дуже різноманітні. Най-
вищі вони в Норвегії — 60 %, у Литві — 58,8 %, в Угорщині —
53,7 %, у Швеції — 36 %, у Данії — 31,28 %. Найнижчі показни-
ки на Кіпрі — 4,1 %, у Греції — 5,6 %, у Португалії — 9,7 %.
В Україні частка видатків місцевих бюджетів у зведеному бю-
джеті у 2000 р. становила 31 %.

Наведені дані це раз підтверджують, що місцеві фінанси є ва-
жливою ланкою фінансової системи держави.

За своєю економічною сутністю місцеві фінанси — це сис-
тема формування, розподілу і використання фінансових ресурсів
для забезпечення місцевими органами влади покладених на них
функцій і завдань, як власних, так і делегованих.

Фінанси місцевих органів влади як система включають кілька
основних взаємозв’язаних структурних елементів. Це видатки, до-
ходи, способи формування доходів, інститути системи, суб’єкти
й об’єкти системи та відносини між суб’єктами системи, систе-
мою та іншими ланками фінансової системи держави.
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Головним елементом місцевих фінансів є видатки, оскільки вони
відображають функції та завдання, що покладаються на місцеву
владу. Видатки місцевих органів влади залежно від їхніх завдань у
більшості країн поділяються на кілька функціональних видів. Пере-
дусім законодавство вирізняє так звані обов’язкові видатки. Це —
видатки, спрямовані на виконання обов’язкових завдань, які покла-
даються на всі органи місцевої влади з метою забезпечення певних
стандартів послуг у масштабах всієї країни. До обов’язкових видат-
ків належать також видатки місцевих органів влади, пов’язані з їх-
німи борговими зобов’язаннями за кредитами та позиками. У струк-
турі видатків місцевих органів влади виокремлюються також ви-
датки для реалізації делегованих центральною владою завдань.

Крім функціонального поділу, є поділ видатків відповідно до їх
економічного призначення. У зв’язку з цим законодавство більшості
країн вирізняє дві великі групи видатків. Це так звані поточні, або
адміністративні, видатки і капітальні, або інвестиційні, видатки.

Доходи місцевих органів влади можуть бути класифіковані за
їхніми джерелами та за економічною природою.

За джерелами доходи місцевих органів влади поділяються на:
• податкові доходи;
• неподаткові доходи (платежі, доходи від майна, що нале-

жить місцевій владі, та від господарської діяльності підприємств
комунальної форми власності, залучені місцевими органами вла-
ди на ринку позичкового капіталу);

• доходи за рахунок кредитів та позик;
• трансферти від центральної влади та органів влади вищого

територіального рівня.
Структура доходів за їхніми джерелами в кожній країні має

свої особливості. В Україні відбувається процес становлення до-
ходів місцевих органів влади за їхніми джерелами, типової для
більшості європейських країн. За економічною природою доходи
місцевих органів влади поділяються на власні доходи та доходи,
передані місцевій владі. Власні доходи — це доходи, що мобілі-
зуються місцевою владою самостійно на основі власних рішень і
за рахунок джерел, визначених місцевим органом влади. До вла-
сних доходів належать місцеві податки і збори, доходи від майна,
що належить місцевій владі, та від господарської діяльності ко-
мунальних підприємств, комунальні платежі, а також доходи за
рахунок комунальних кредитів та позик.

До переданих доходів належать доходи, що передаються міс-
цевій владі центральною владою або органами влади вищого те-
риторіального рівня.
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З видатками, доходами та способами формування доходів тіс-
но пов’язане функціонування певних фінансових інститутів. Під
інститутами в системі місцевих фінансів, з одного боку, слід ро-
зуміти сукупність норм права, звичаїв, традицій, культурних зра-
зків. З іншого — це сукупність організаційних структур, які за-
безпечують функціонування місцевих органів влади. У системі
місцевих фінансів з’явилися і розвиваються такі інститути, як са-
мостійний місцевий бюджет, позабюджетні, валютні та цільові
фонди, комунальна власність, місцеві податки і збори, комуналь-
ний кредит, комунальні позики, фінансові ресурси комунальних
підприємств, комунальні платежі, поточні видатки і видатки роз-
витку, поточний бюджет і бюджет розвитку та ін. В окремих кра-
їнах до таких інститутів належить і комунальне страхування. У
зарубіжних країнах ключова роль належить також інституту гро-
мадських послуг. Обов’язок надання громадських послуг, що є
основним змістом діяльності державної влади і місцевого само-
врядування, має бути закріплено нормами права.

Більшість інститутів у системі місцевих фінансів України пе-
ребувають на початковому етапі свого розвитку або у зародково-
му стані.

Дослідження сутності місцевих фінансів пов’язане також з ді-
яльністю суб’єктів фінансових відносин.

Головним суб’єктом таких відносин в Україні є територіальна
громада та органи місцевого самоврядування, правовий статус
яких закріплено в Конституції України. Це територіальна грома-
да села чи добровільного об’єднання в сільську громаду жителів
кількох сіл, територіальна громада селища чи міста. Це сільська,
селищна, міська ради та їхні виконавчі органи, сільський, селищ-
ний чи міський голова. Це також обласна та районна рада. Ще
один суб’єкт відносин — держава в особі її органів: обласної, ра-
йонної міської (міст Києва та Севастополя) місцевої державної
адміністрації та центральних органів державної влади, насампе-
ред Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Мініс-
терства фінансів України та інших органів. Суб’єктами цих від-
носин є також Автономна Республіка Крим: Верховна Рада
Автономної Республіки Крим, Рада Міністрів Автономної Респу-
бліки Крим та юридичні і фізичні особи у сфері фінансів місце-
вих органів влади на території автономії.

В інших країнах головними суб’єктами фінансових відносин у
сфері місцевих фінансів є муніципалітети, комуни, регіони, депа-
ртаменти, провінції, області, округи та інші адміністративно-
територіальні утворення.
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Складовою вчення про місцеві фінанси є також сукупність по-
ложень про об’єкти цієї системи.

Об’єктами місцевих фінансів є фінансові ресурси, що мобілі-
зуються, розподіляються і використовуються місцевими органа-
ми влади для виконання покладених на них функцій і завдань.

Фінансові ресурси місцевих органів влади формуються як у
фондовій, так і в нефондовій формах. Головними фінансовими
фондами місцевих органів влади є: місцеві бюджети, резервні,
позабюджетні, валютні та цільові фонди, фонди грошових ресур-
сів комунальних підприємств та ін. Ресурси, що залучаються міс-
цевими органами влади у вигляді банківських кредитів, від роз-
міщення місцевих позик та деякі інші, як правило, перебувають у
нефондовій формі.

Важливою з погляду методології є структуризація місцевих фі-
нансових ресурсів, що дає змогу не лише показати сукупність фі-
нансових відносин, що характеризують економічну сутність місце-
вих фінансів, а й виявити характер взаємозв’язків між елементами
системи. Це, у свою чергу, дає можливість зробити і кількісний, і
якісний аналіз місцевих фінансових ресурсів. З огляду на демокра-
тичні процеси, які відбуваються в Україні, дедалі більшу роль у за-
доволенні соціальних інтересів і потреб відіграють фінансові ресур-
си комунальних підприємств, комунальних банків та інших фінан-
сово-кредитних установ, фінансові ресурси підприємств різних
форм власності, що використовуються ними на фінансування соціа-
льно-культурних і житлово-комунальних об’єктів.

Задоволенню соціальних інтересів і потреб сприяють також
фінансові ресурси громадських організацій і установ: спортивних
товариств, партій, профспілок, доброчинних фондів тощо. На-
приклад, останнім часом в Україні починають діяти не лише все-
українські, а й регіональні доброчинні фонди. До речі, у США
існує понад 50 тис. різних доброчинних фондів. Фонди створю-
ються строком на 50 років, і протягом цього періоду їхні кошти
мають бути використані на відповідні цілі.

Визначальною ланкою місцевих фінансів є місцеві бюджети.
У них зосереджено понад 80 % від усіх фінансових ресурсів, що
перебувають у розпорядженні місцевого самоврядування. Сут-
ність місцевих бюджетів необхідно розглядати у двох аспектах.
По-перше, як організаційну форму мобілізації частини фінансо-
вих ресурсів у розпорядження  місцевих органів самоврядування.
По-друге, як систему фінансових відносин, що складається між
місцевим та державними бюджетами, а також всередині сукупно-
сті місцевих бюджетів.
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Як організаційна форма мобілізації доходів і здійснення ви-
трат місцевими органами самоврядування місцеві бюджети — це
балансові розрахунки, які відповідають вимогам складання бала-
нсів, тобто вони мають дохідну і витратну частини, принципи
збалансування тощо. Тому можна стверджувати, що місцеві бю-
джети — це балансові розрахунки доходів і витрат, які мобілізу-
ються і витрачаються на відповідній території.

Разом з тим місцеві бюджети слід розглядати як важливу фі-
нансову категорію, основу якої становить система фінансових
відносин, а саме:

• відносини між місцевими бюджетами і господарськими струк-
турами, що функціонують на даній території;

• відносини між бюджетами і населенням даної території, що
складаються при мобілізації і витрачанні коштів місцевих бюджетів;

• відносини між місцевими бюджетами різних рівнів з пере-
розподілу фінансових ресурсів;

• відносини між місцевими бюджетами і Державним бюджетом.
Сьогодні ведуться значні наукові і практичні дискусії навколо

питань зміцнення фінансової незалежності місцевих бюджетів,
наукового обґрунтування концепції розмежування доходів і ви-
трат різних ланок бюджетної системи, взаємовідносин між місце-
вими бюджетами і Державним бюджетом. Усі ці питання тією чи
іншою мірою знайшли своє відображення у Бюджетному кодексі.
Проте реформування бюджетної системи залежить від того, який
рівень самостійності і незалежності буде надано місцевим Радам.
Самостійність місцевих Рад повинна мати у своїй основі законо-
давчо закріплений розмір доходів, що надходять до місцевих бю-
джетів залежно від обсягу створюваних і використовуваних фі-
нансових ресурсів на певній території.

Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок місцевих
податків і зборів, неподаткових доходів, надходжень із бюджетів
вищого рівня. Співвідношення між цими джерелами залежить від
функцій, що покладені на регіональні органи управління, від по-
тенційних можливостей отримання ними місцевих податків, а та-
кож від можливостей вищих органів влади надавати фінансову
підтримку територіям.

Однією з головних цілей державної регіональної фінансової
політики щодо зближення рівнів соціально-економічного розвит-
ку територій є подолання вертикальних і горизонтальних дисба-
лансів і фінансове вирівнювання.

Під вертикальними фіскальними дисбалансами розуміють не-
відповідність між обсягами фінансових ресурсів того чи іншого
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рівня влади, регіонального або місцевого, і обсягами завдань та
обов’язків, які на нього покладаються в процесі розподілу компе-
тенцій між центральною, регіональною і місцевою владами. Вер-
тикальний фіскальний дисбаланс означає недостатність фінансо-
вих ресурсів і певного рівня влади для забезпечення громадських
і державних послуг у межах його завдань.

Зарубіжна практика свідчить: вертикальні фіскальні дисбаланси
можна усунути кількома способами. Центральна влада або влада
вищого територіального рівня може взяти частину обов’язків із
надання державних і громадських послуг і цим зменшити коло
обов’язків того рівня влади, де виник вертикальний фіскальний
дисбаланс.

Інший шлях — це запровадження владою того територіально-
го рівня, де виник вертикальний фіскальний дисбаланс додатко-
вих податків. Ще один шлях — передання центральною владою
частини своїх податків територіальному рівню влади, що мас та-
кий дисбаланс.

Вертикальних фіскальних дисбалансів можна позбутися і за
рахунок надання центральною владою грантів, субсидій та інших
трансфертів.

Конкретний вибір шляху усунення вертикальних фіскальних
дисбалансів визначається політикою фінансового вирівнювання,
яка здійснюється в тій чи іншій країні.

На відміну від вертикальних фіскальних дисбалансів горизон-
тальні фіскальні дисбаланси пов’язані з різними фінансовими
можливостями органів влади одного територіального рівня. Го-
ризонтальний фіскальний дисбаланс — це невідповідність між
обсягами фінансових ресурсів однієї або кількох територіальних
одиниць одного рівня й обсягами завдань, котрі на них поклада-
ються і забезпечуються іншими територіальними одиницями цьо-
го рівня. Горизонтальний фіскальний дисбаланс виникає тоді, ко-
ли одна або кілька територій того самого рівня не мають до-
статніх фінансових ресурсів для надання державних і
громадських послуг в обсягах, що надаються іншими територія-
ми відповідно до певних стандартів. Горизонтальні фіскальні
дисбаланси виникають тому, що є так звані бідні й багаті терито-
рії.

Ці дисбаланси можуть виникати й тому, що деякі території
мають більші потреби, ніж інші. Наприклад, у структурі населен-
ня окремих територій може бути більшою частка дітей шкільного
віку, а це зумовлює додаткову потребу в школах, або більшою
частка пенсіонерів, що викликає додаткові видатки на соціальні
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потреби. Ще однією причиною горизонтальних дисбалансів може
бути вища вартість державних і громадських послуг у межах од-
них територій порівняно з іншими.

Фінансове вирівнювання — це процес усунення вертикальних
і горизонтальних дисбалансів. У процесі фінансового вирівню-
вання здійснюються заходи щодо перерозподілу фінансових ре-
сурсів як між ланками системи бюджетів по вертикалі, так і між
«бідними» й «багатими» територіями — по горизонталі. Мета фі-
нансового вирівнювання — перерозподіл фінансових ресурсів на
користь тих владних рівнів, котрі мають вертикальні й горизон-
тальні фіскальні дисбаланси з метою їх усунення.

Проблеми фінансового вирівнювання в усіх зарубіжних кра-
їнах викликають гострі політичні дискусії. І це зрозуміло, адже
йдеться про те, що одні території мають бути фінансовими до-
норами інших. Практика зарубіжних країн засвідчує: території
з потужнішою податковою базою обстоюють свої права та пе-
реваги у формуванні дохідної частини своїх бюджетів. І навпа-
ки, «бідні» території апелюють до центральної влади з вимо-
гами збільшення обсягів фінансової допомоги. Ось чому майже
в усіх розвинутих зарубіжних країнах установлено чіткі зако-
нодавчі норми фінансового вирівнювання й обов’язки «бага-
тих» територій з надання частини своїх ресурсів для цих по-
треб. В Україні історично склалися значні горизонтальні
фіскальні дисбаланси.

Сформувала горизонтальні фіскальні дисбаланси нерівномір-
ність розміщення податкової бази. Вона, у свою чергу, спричине-
на нерівномірністю розміщення продуктивних сил по території
держави. У 1990 р. 10,72 % сукупного суспільного продукту
України вироблялося в Донецькій області, 9 % — у Дніпропет-
ровській. Розрив між найбільшим показником з виробництва цьо-
го продукту на душу населення в Запорізькій області й най-
меншим — у Закарпатській становив 1,81 раза. Напередодні
здобуття Україною незалежності, у 1990 р., в шести індустріаль-
них областях (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська
з м. Києвом, Луганська та Харківська) було вироблено майже
50 % національного доходу всієї республіки. Тут зосереджувало-
ся близько 60 % основних виробничих фондів України.

За виробленим національним доходом на душу населення у
1990 р. Запорізька область мала показник, що становив 125 % від
середнього по Україні, а Закарпатська — 78,8 %. У столиці,
м. Києві, цей показник становив 112,6 %.
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Співвідношення між найвищим показником (Запорізька об-
ласть) і найнижчим (Закарпатська область) становило 1,59 раза.

Фіскальні дисбаланси характерні не тільки для України. У Ро-
сійській Федерації розрив між податковими доходами на душу
населення «бідних» і «багатих» територій перевищує десятки ра-
зів. У Європейському Союзі також спостерігаються великі гори-
зонтальні фіскальні дисбаланси. Співвідношення між душовими
доходами десяти найбагатших регіонів ЄС і десяти найбідніших
у 1988 р. становило пропорцію 3 : 1.

Отже, необхідність запровадження в Україні фінансового ви-
рівнювання була зумовлена рядом об’єктивних причин.

По-перше, це нерівномірність територіального розміщення
продуктивних сил, яка зумовлює диференціацію податкової бази
регіонів і територій України. Причому, як переконує досвід, ди-
ференціація податкової бази зростає. Зміщуються центри її роз-
міщення. Зменшується роль традиційних індустріальних облас-
тей і зростає значення столиці держави. Ще більше занепадає
податкова база аграрних регіонів України.

По-друге, це значна диференціація обсягів витрат у сфері на-
дання державних і громадських послуг та цін на ці послуги.
З урахуванням екологічної забрудненості вищі витрати на ці по-
слуги мають східні регіони України та регіони зони Чорнобиль-
ської катастрофи. Зростає ціна таких послуг у столиці держави та
в інших великих міських агломераціях.

По-третє, гарантовані Конституцією України соціально-еконо-
мічні права громадян України зумовлюють проведення централь-
ною владою ефективних заходів щодо забезпечення єдиних станда-
ртів державних і громадських послуг на всій території держави.
Сьогодні такі стандарти не розроблено і вони не забезпечуються.
Унаслідок цього сформувався і поглиблюється розрив у рівнях жит-
тя в окремих регіонах України, у міській і сільській місцевостях.

По-четверте, це потреби передання центральною владою на
місцевий рівень значної частини видатків, не властивих для її
конституційних функцій. Такі видатки ефективніше здійснюва-
тимуться на місцевому рівні. Це стосується видатків із фінансу-
вання освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту
та деяких інших

По-п’яте, це так звані зовнішні ефекти соціальних виплат, ко-
ли послугами, які фінансуються з бюджету однієї адміністратив-
но-територіальної одиниці, користуються і жителі інших терито-
ріальних одиниць, але їхні владні органи при цьому не зазнають
ніяких витрат.
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Із метою практичної реалізації політики фінансового вирівню-
вання внесені зміни до механізму формування місцевих бюджетів.

Оскільки не всі місцеві бюджети самодостатні, тобто спромо-
жні самостійно фінансувати делеговані їм державою повнова-
ження, приміром, забезпечити встановлені стандарти медичних
чи освітніх послуг, Бюджетним кодексом України встановлюєть-
ся система трансфертів із держбюджету місцевим бюджетам, які
визначаються на основі математично-розрахункової формули. Ця
формула враховує основні відмінності між місцевостями в їх бю-
джетній спроможності.

Тому розрахунок трансфертів стає процесом, не залежним від
особистих інтересів чи уподобань. Отже, два міста у різних обла-
стях, що мають однакові показники, отримуватимуть однакові
суми трансфертів. Нарешті, дуже важливо те, що отримані
трансферти місцеві бюджети можуть використовувати на реалі-
зацію делегованих повноважень так, як вважають за потрібне
(скажімо, більше коштів певного бюджетного року можуть спря-
мувати на освіту, а не на охорону здоров’я, і навпаки).

Автономна фінансова політика місцевих органів влади прояв-
ляється й у тому, що вони можуть на свій розсуд у разі потреби
використовувати й кошти з двох умовних кошиків доходів (на
власні та делеговані повноваження), не прив’язуючи певних ви-
датків до чітко визначеного кошика.

Перехід Міністерства фінансів України на пряме спілкування
із 682 місцевими бюджетами потребує точного і зваженого роз-
рахунку доходів місцевих бюджетів. Перелік доходів, які закріп-
люються за місцевими бюджетами для виконання власних повно-
важень, включає більше 15 найменувань. Найвагомішими в цьому
кошику є місцеві податки і збори, плата за землю, податок за влас-
ників транспортних засобів, податок на промисел, фіксований
сільськогосподарський податок, власні надходження бюджетних
установ, що утримуються за рахунок коштів відповідного бю-
джету, та інші надходження.

Для фінансування делегованих повноважень використовують-
ся спеціальні податки і збори. До складу відповідного кошика
доходів включено прибутковий податок із громадян, плату за лі-
цензії та сертифікати, що видаються місцевими органами влади
(у тому числі ліцензії на право роздрібної торгівлі горілчаними і
тютюновими виробами), плату за торговий патент і державну ре-
єстрацію суб’єктів підприємницької діяльності; надходження від
адміністративних штрафів, а також штрафів і санкцій за пору-
шення податкового законодавства тощо.
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Значною мірою фінансування делегованих повноважень здій-
снюється за рахунок трансфертів із державного бюджету. Чільну
роль відіграє і прибутковий податок із громадян, що цілком від-
повідає найкращим зразкам досвіду європейських держав, напри-
клад скандинавських країн, де прибутковий податок із громадян
становить значну частку у їхніх місцевих бюджетах.

Податки є головним джерелом місцевих бюджетів. У свою
чергу, всі податки, що надходять до місцевих бюджетів, поділя-
ють на дві групи: місцеві податки і надходження із бюджетів ви-
щого рівня.

Місцеві податки і збори — обов’язкові платежі, що встанов-
люються сільськими, селищними, міськими радами згідно із за-
конодавством, справляються в межах відповідних адміністратив-
но-територіальних одиниць і зараховуються до їх бюджетів.

Ефективне використання інституту місцевих податків і зборів
є важливим способом зміцнення всієї фінансової системи держа-
ви. У розвинутих країнах місцеві податки і збори, як правило,
мають досить високу питому вагу в загальній сумі грошових над-
ходжень органів регіонального і місцевого самоврядування (у та-
ких європейських країнах, як Данія, Іспанія, Норвегія, Швеція,
Фінляндія, Швейцарія — більш як 40 %). На жаль, практика за-
свідчує, що роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів
місцевих бюджетів України поки що незначна (менш як 5 %),
а окремі органи місцевого самоврядування ще недостатньо вико-
ристовують наявні можливості збільшення доходів місцевих бю-
джетів за рахунок їх упровадження.

З огляду на це розглянемо досвід застосування місцевих пода-
тків і зборів у зарубіжних країнах.

Для більшості розвинутих країн характерна множинність міс-
цевих податків. Серед них такі:

• група прямих реальних податків: на нерухоме і рухоме майно,
землю, з орендної плати, з власників транспортних засобів, поду-
шний, промисловий, на професію, на мешканців, екологічний;

• група прямих податків на доходи: прибутковий, на прибуток
підприємств, із спадщин і дарувань;

• непрямі податки на продаж: на роздрібний продаж, на про-
даж спиртних напоїв на розлив, на споживання електроенергії,
газу. акцизи на бензин тютюн, спиртні напої;

• збори і мита: збір на прибирання сміття та його вивіз, на бу-
дівництво службових будинків, за паркування машин, за корис-
тування спортивними й оздоровчими закладами й установами
культури, за полювання і риболовлю, видовища, із власників со-
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бак, за видачу різних ліцензій і реєстраційних посвідчень, за
участь у бігах, за відкриття шинків і готелів: збори для компенса-
ції збільшення вартості земельної ділянки внаслідок проведення
забудов та інших робіт тощо.

Найважливішими на місцевому рівні є насамперед податки на
нерухоме майно юридичних і фізичних осіб і на землю. Трохи рід-
ше стягуються місцеві непрямі податки (у вигляді акцизів і подат-
ків на продаж) і місцеві подушні податки.

Так, в Ірландії, Голландії, Великобританії та США від 70 до
100 % доходів місцевих бюджетів становлять податки на майно.
Решта доходів місцевих бюджетів у цих країнах надходить у фо-
рмі непрямих податків на товари та послуги.

У США податок на майно становить близько 12 % усіх зага-
льнодержавних податкових доходів і 75 % місцевих податкових
надходжень. Платниками є юридичні й фізичні особи. Об’єкти
оподаткування визначаються окремо законодавством штатів, і до
них не входить майно, що підлягає оподаткуванню. Все майно
ділиться на такі категорії:

♦нерухоме майно (земля, будівлі);
♦реальне (матеріальне) особисте майно (обладнання, машини,

урожай, стадо, власність домогосподарства);
♦нематеріальні активи (акції, боргові зобов’язання, гроші);
♦об’єкти комунальних та інших підприємств, об’єкти залізниць.
У США також досить розгалужена система пільг, за якої від

оподаткування звільняється:
• нерухоме майно федерального уряду, урядів штатів та міс-

цевих органів;
• власність неприбуткових  організацій у сфері освіти, релі-

гійних закладів;
• власність об’єднань фермерів, ветеранів.
У чотирьох штатах особисте майно звільнено від податку, а в

36 штатах такий податок не поширюється на нематеріальні акти-
ви (акції, гроші, боргові зобов’язання).

У Бельгії, Данії, Німеччині, Італії, Норвегії від 70 до 90 % усіх
доходів місцевих бюджетів забезпечується у формі податку на
прибуток підприємницьких структур і на дохід фізичних осіб. Як
правило, в більшості цих країн поряд із загальнодержавними по-
датками на прибуток підприємств існують аналогічні місцеві по-
датки або встановлюються місцеві надбавки до цього податку.
Подібна ситуація складається щодо податку на доходи фізичних
осіб. Решту доходів місцевих бюджетів у цих країнах, становлять
податки на майно і непрямі податки на товари та послуги.
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Окремо можна виділити Францію, де до 35 % доходів місце-
вих бюджетів становлять податки на майно, до 20 % — податки
на прибуток підприємницьких структур і доходи фізичних осіб,
понад 10 % — непрямі податки на товари та послуги, а майже
35 % — інші види місцевих податків.

У багатьох країнах досить поширеними є податки на заняття
торгівлею, на собак, на розваги, на видовища, на володіння
транспортними засобами, на торгівлю спиртними напоями, на
видачу ліцензій на спадщину, на подарунки, на осіб, які володі-
ють двома квартирами, на мисливство та рибальство, на відкрит-
тя певних закладів, готелів, на прибирання вулиць і ліквідацію
продуктових відходів, на рекламу тощо.

Система місцевих податків і зборів досить розгалужена.
У Бельгії, наприклад, запроваджено 100 місцевих податків і збо-
рів, в Італії — 70, у Франції — понад 50. Водночас в окремих
країнах застосовуються лише кілька місцевих податків, але ці
країни є винятком.

Ще однією особливістю місцевих податків і зборів на Заході є
їх масовість. Вони сплачуються фактично всім дорослим насе-
ленням, незалежно від соціального статусу та рівня доходів. На-
приклад, у США в бюджеті сім’ї з чотирьох осіб з річним доходом
50 тис. дол. платежі за всіма місцевими податками становлять у
середньому 4,4 тис. дол. щорічно — 8,9 % її доходів. У цілому
цей показник в окремих штатах мінімальний і дорівнює 3,5 %, а в
інших сягає 14 % доходів сімей зазначеної категорії.

Особливістю місцевих податків і зборів більшості розвинених
країн є також їх регресивність, тобто частка місцевих податків і
зборів зменшується стосовно сукупного розміру доходів, якщо
доходи зростають. Водночас частина країн щодо головних місце-
вих податків застосовують прогресивні ставки оподаткування. Це
характерне, наприклад, для Фінляндії, Норвегії, Іспанії, Швеції,
Швейцарії при оподаткуванні особистого майна громадян.

Місцеві податки використовуються на всіх рівнях місцевого
самоврядування. В унітарній Франції це комуни, департаменти й
регіони. До місцевих зараховуються також податки, що застосо-
вуються у федеративних державах суб’єктами федерації. У Німеч-
чині це — землі, у США — штати. Тобто кожний рівень влади у
більшості розвинених країн має свою податкову систему.

Місцеві органи влади на Заході мають різну компетенцію що-
до встановлення місцевих податків і зборів або щодо так званого
права податкової ініціативи. В унітарних країнах місцеві органи
влади, як правило, такого права не мають. Усі види місцевих по-
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датків запроваджуються законами, які ухвалює парламент країни.
Місцеві органи влади мають повноваження щодо встановлення
ставок податків у межах законодавчо визначених їхніх граничних
рівнів. До компетенції місцевих органів влади включено також
право приймати рішення про запровадження місцевих податків,
визначених законодавством.

У деяких країнах застосовується інша модель контролю цент-
рального уряду за місцевими податками. Місцеві органи влади
самостійно встановлюють місцеві податки і збори, а центральна
влада обмежує їхні максимальні ставки. З 1983 р. така практика діє
в Норвегії та Бельгії. У федеративних державах основне коло пи-
тань місцевого оподаткування перебуває в компетенції суб’єктів
федерації. Види місцевих податків встановлюються органами
влади штатів у США, кантонів — у Швейцарії, владними струк-
турами провінції Квебек — у Канаді. Ставки місцевих податків у
цих країнах визначають муніципалітети. Разом з тим і в більшос-
ті федеративних країн законодавство федерації певною мірою ре-
гламентує застосування місцевих податків і зборів.

У ряді країн з федеративним устроєм, насамперед у Німеччині
та Австрії, існують угоди між місцевою і центральною владою
про те, що місцеві органи влади одержують певну частку подат-
кових надходжень. Ці угоди укладаються на період від трьох до
п’яти років, протягом якого місцеві органи влади забезпечують
стабільність податкових надходжень до своїх бюджетів.

У деяких країнах, насамперед у Канаді, питання фінансового
забезпечення місцевих органів влади вирішуються за допомогою
грантів. Центральні органи влади надають кошти для відшкоду-
вання повністю або частково витрат на певні види послуг. Гранти,
як правило, надаються на послуги державного значення (освіта,
охорона, здоров’я та ін.), а також для вирівнювання економічного
розвитку окремих територій. Для розрахунку розміру гранта на
той чи інший вид послуг установлюються формули розрахунку
витрат, котрі, як правило, включають цілий ряд обмежень і фак-
торів. У більшості країн органи центральної влади надають гран-
ти безпосередньо базовим органам місцевого самоврядування.

На підставі викладеного можна зробити висновок, що у про-
цесі вирішення проблеми доходів місцевих бюджетів у різних
країнах враховувалися: необхідність здійснення за допомогою
бюджетної системи перерозподілу фінансових ресурсів між
окремими регіонами і територіями; стан економічного розвитку;
традиції у сфері оподаткування, а також рівень розвитку демок-
ратичних засад у державі, тобто рівень вирішення соціально-
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економічних питань, які передані до компетенції місцевих орга-
нів влади.

Місцеві податки і збори забезпечують значні надходження до
місцевих бюджетів, реальну фінансову автономію органів місце-
вого самоврядування і місцевих органів державної влади.

На думку спеціалістів-податківців, в Україні основу місцевого
оподаткування повинні забезпечити майнові податки, зокрема мі-
сцеві податки на нерухоме майно юридичних осіб, на коштовне
нерухоме майно фізичних осіб, на землю і на спадщину. Можуть
бути запроваджені податок на утилізацію побутових відходів або
на прибирання сміття, податок на полювання, рибальство, вико-
ристання кар’єрних матеріалів, на ветеринарне обслуговування
худоби та інших домашніх тварин. Усі ці податки ефективно ви-
користовуються у багатьох країнах.

Зарубіжний досвід переконує також, що можна запроваджувати
в Україні й податки на цінні папери (на емісію акцій та облігацій),
на біржові операції, грошові капітали, приріст капіталу, на осіб,
які мають дві чи більше квартир, на видовища, на право розмі-
щення офісів у центральній частині міста та ін.

Видатки місцевих бюджетів залежать від бюджетної політики,
яка проводиться державою, від децентралізації управління соціа-
льною сферою. Все це є вирішальним фактором, що впливає на
обсяг фінансових ресурсів, які проходять по каналах регіональних
бюджетів, на їх частку в загальнодержавних бюджетних видатках.

В Україні розмежування видів видатків між місцевими бю-
джетами здійснюється на основі принципу субсидіарності із ура-
хуванням критеріїв повноти надання послуги та наближення її до
безпосереднього споживача. Відповідно до цих критеріїв види
видатків поділяються на такі групи:

• перша група — видатки на фінансування бюджетних уста-
нов та заходів, які забезпечують необхідне першочергове надання
соціальних послуг, гарантованих державою, і які розташовані
найближче до споживачів. Здійснюються з бюджетів сіл, селищ,
міст та їх об’єднань;

• друга група — видатки на фінансування бюджетних установ
та заходів, які забезпечують надання основних соціальних по-
слуг, гарантованих державою для всіх громадян України. Здійс-
нюються з бюджетів міст республіканського значення Автоном-
ної Республіки Крим та міст обласного значення, а також
районних бюджетів;

• третя група — видатки на фінансування бюджетних установ
та заходів, які забезпечують гарантовані державою соціальні по-
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слуги для окремих категорій громадян, або фінансування про-
грам, потреба в яких існує в усіх регіонах України. Здійснюються
ці видатки з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів. З бюджетів міст Києва та Севастополя здійснюються
видатки усіх трьох груп.

Закономірним для всіх розвинутих зарубіжних країн є поділ
місцевих бюджетів на два самостійні функціональні види місце-
вих бюджетів. Це місцеві поточні, або адміністративні бюджети
та місцеві бюджети розвитку, або інвестиційні бюджети. Кожен
із цих бюджетів має власні видатки і власні доходи. Видатки міс-
цевого поточного бюджету спрямовуються на поточні потреби,
на забезпечення утримання соціально-культурної сфери, на адмі-
ністративні витрати, на соціальний захист, на виконання делего-
ваних повноважень, на сплату видатків з боргу місцевої влади.
Доходи місцевого поточного бюджету формуються за рахунок
місцевих податків і зборів, платежів, загальних субсидій, що на-
даються державною владою, та деяких інших доходів.

Видатки бюджету розвитку, або бюджету інвестицій, спрямо-
вуються на розвиток соціальної інфраструктури, на капітальні
вкладення, на придбання устаткування та обладнання, на інші ін-
вестиційні програми, на сплату основної частини боргу місцевих
органів влади.

Доходи бюджету розвитку формуються за рахунок банків-
ських кредитів, муніципальних (комунальних) позик, інвести-
ційних субсидій, що надаються державною владою, та за раху-
нок інших джерел.

Законодавство більшості зарубіжних країн забороняє викорис-
тання доходів бюджетів розвитку на видатки поточних бюджетів.

У законодавстві багатьох зарубіжних країн є також поняття
додатковий бюджет і приєднані бюджети. У Франції, напри-
клад, додатковий бюджет уточнює основний бюджет, що дає мож-
ливість не вносити змін до основного бюджету. Приєднані бю-
джети відображають фінансові операції окремих місцевих
громадських служб (водопостачання, благоустрою та ін.), що
мають фінансову самостійність, надають платні послуги, але не
користуються правом юридичної особи. Складання приєднаного
бюджету дає змогу спрямувати доходи відповідної служби на її
фінансування.

В Україні також запроваджено норму, за якою місцевий
бюджет поділяється на поточний і бюджет розвитку. Поточні
видатки — це видатки на фінансування мережі підприємств,
установ, організацій та органів, яка діє на початок бюджетного
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року, а також фінансування заходів із соціального захисту на-
селення тощо.

Видатки розвитку — це видатки на фінансування інвести-
ційної та інноваційної діяльності. Згідно з Бюджетним кодек-
сом України до витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів
належать:

♦погашення основної суми боргу;
♦капітальні вкладення;
♦внески органів влади Автономної Республіки Крим та орга-

нів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підпри-
ємницької діяльності.

Доходи бюджету розвитку формуються за рахунок надхо-
дження коштів від відчуження майна, яке перебуває у комуналь-
ній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок не-
сільськогосподарського призначення; надходження дивідендів,
нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є
у власності відповідної територіальної громади; субвенції з ін-
ших бюджетів на виконання інвестиційних проектів тощо.

Стан формування і використання місцевих бюджетів істотно
залежить від вирішення проблем збалансованості бюджетів, котрі
є наслідком невирішених питань у сфері фіскального федераліз-
му. У цьому напрямі Бюджетним кодексом України передбачено
удосконалення системи збалансованості місцевих бюджетів, що
включає дві складові.

Перша стосується збалансування доходів, що передбачає роз-
поділ надлишкових доходів бюджетів територій з вищою за серед-
ню податкозабезпеченістю між територіями з нижчою за середню
податкозабезпеченістю. Причому трансфертні платежі надаються
територіям із чітко визначеними напрямами їх витрачання, що
забезпечуватиме цільове використання коштів.

Друга складова збалансування бюджетів стосується видатко-
вої частини. Дуже важливим у процесі збалансування видатків
місцевих бюджетів є врахування структурних видатків територій.
Наприклад, якщо на певній території проживає велика кількість
людей похилого віку або інвалідів, котрим необхідно .надавати
додаткову допомогу, то у таких випадках при визначенні сум
офіційних трансфертів враховуються виплати населенню такої
категорії. Крім того, у великих містах соціальні видатки також
більші. Проте на територіях сільської місцевості виникає про-
блема більших видатків, пов’язаних із транспортуванням. Велике
значення при розрахунках структурних видатків мають і видатки,
пов’язані з кліматичними умовами території, історією її розвитку,
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її статусом тощо. Все це береться до уваги при збалансуванні ви-
датків бюджетів.

Найголовнішою характеристикою повинна стати абсолютна
прозорість системи збалансування, тобто кожна людина при ба-
жанні буде в змозі перевірити напрями витрачання коштів, що
вилучалися з доходів бюджету з метою перерозподілу.

Важливою складовою бюджетної політики має стати впоряд-
кування взаємовідносин між місцевими бюджетами. Йдеться пе-
редусім про чітке розмежування повноважень між місцевими ор-
ганами виконавчої влади, обласними та районними органами
місцевого самоврядування територіальних громад щодо форму-
вання бюджетів. Потрібно стимулювати солідарне фінансування
спільної власності територіальних громад.

Починаючи з 2002 р. у складі державного бюджету окремо
затверджуються обсяги трансфертів для бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та
Севастополя, міст республіканського та обласного значення і
бюджетів районів.

Розв’язання цих та інших фінансових проблем сприятиме ста-
білізації економічного розвитку адміністративних територій і
зміцненню фінансової бази місцевих бюджетів.

Структурно-логічні схеми
до теми 9 «Місцеві фінанси»
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Доходи

Видатки

Об’єкти

Суб’єкти

Взаємо-
відносини

Способи
формування

доходів

Місцеві
фінансові
інститути

Схема 9.1. Взаємозв’язок у системі місцевих фінансів
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поточні

Видатки

розвитку

на фінансування
власних повноважень

обов’язкові

факультативні

на фінансування
делегованих повноважень

власні

Доходи

закріплені

передані

податкові

неподаткові

місцеві податки
і збори

Способи форму-
вання доходів

частки загально-
державних податків

комунальні платежі

доходи від майна
та землі, що нале-
жать місцевій владі

доходи комуналь-
них підприємств

кредити

комунальні позики

трансферти

громадські послуги

Місцеві
фінансові
інститути

самостійні місцеві
бюджети

комунальна форма
власності

позабюджетні валют-
ні, цільові фонди

місцеві податки
і збори

комунальний кредит

фінанси комуналь-
них підприємств

комунальні платежі

територіальні громадяни

Суб’єкти

міські, селищні, сільські
ради, бюджети

голови міст, селищ та сіл

адміністрації

Рада Міністрів АРК

Верховна Рада АРК

Міністерство фінансів України

Верховна Рада України

Об’єкти

фінансові ресурси
у фондовій формі

фінансові ресурси
у нефондових формах

між суб’єктами системи

Взаємовідносини

між місцевими
фінансами та іншими
ланками фінансової

системи держави

Схема 9.2. Структура місцевих фінансів
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Тема 10. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

Ключові терміни: Пенсійний фонд України, бюджет
Пенсійного фонду України, Фонд соціального страхуван-
ня з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціа-
льного страхування на випадок безробіття, Фонд соці-
ального страхування від нещасних випадків, Фонд
захисту інвалідів.

Фонди фінансових ресурсів цільового призначення є само-
стійною ланкою фінансової системи і входять до складу дер-
жавних фінансів. Основним централізованим фондом грошо-
вих коштів держави є бюджет. Кошти бюджету знеособлені і
забезпечують реалізацію функцій держави. Разом з тим у дер-
жави можуть бути певні потреби, які мають особливе значення
і потребують гарантованого фінансового забезпечення. До та-
ких потреб належать: надання певних соціальних гарантій на-
селенню у разі досягнення непрацездатного віку, втрати праце-
здатності, годувальника, роботи, настання інших непередба-
чуваних подій. Це і є причиною формування фондів цільового
призначення.

Державні цільові фонди — це форма перерозподілу і викори-
стання фінансових ресурсів, що залучаються державою для фі-
нансування деяких суспільних потреб.

За допомогою цільових державних фондів можливо:
• впливати на процес виробництва через фінансування, субси-

дування і кредитування підприємств;
• забезпечувати природоохоронні заходи, фінансуючи їх за

рахунок спеціально визначених джерел і штрафів за забруднення
навколишнього середовища;

• надавати соціальні послуги населенню через виплату пенсій,
соціальну допомогу, субсидування соціальної інфраструктури в
цілому.

Залежно від цільового призначення державні фонди поділя-
ються на економічні і соціальні, а відповідно до рівня управлін-
ня — на державні і регіональні.

Цільові фонди можуть бути постійними і тимчасовими.
Створення постійних фондів пов’язане з виділенням окремих
функцій держави. Зокрема, в реалізації соціальної функції осо-
блива увага приділяється соціальному страхуванню. У процесі
створення системи самостійних соціальних фондів ставилося
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завдання «розвантажити» бюджет від значної частки соціаль-
них видатків і забезпечити їх автономне гарантоване фінансу-
вання. Тимчасові фонди формуються з метою прискореного
вирішення актуальних проблем і припиняють своє функціону-
вання після виконання покладених на них завдань. Для втілен-
ня певних економічних програм можуть створюватися позабю-
джетні фонди як у межах держави, так і на міжнародному
рівні. Так, країни Євросоюзу створюють фонди надання допо-
моги країнам Східної Європи.

Джерела формування цільових державних фондів визначають-
ся характером і масштабністю завдань, для реалізації яких вони
створені. На їх величину впливає економічний і фінансовий стан
держави на тому чи іншому етапі розвитку. Отже, джерела фор-
мування коштів державних цільових фондів можуть мати як від-
носно стабільний, так і тимчасовий характер.

Напрями використання коштів залежать від призначення
фондів, конкретних економічних умов і змісту розроблених
програм, що реалізуються. Деякі державні цільові фонди мо-
жуть бути інвесторами і учасниками фінансового ринку у
зв’язку з тим, що, по-перше, нерідко використання грошових
коштів не збігається у часі з їх надходженням, а по-друге, до-
ходи від інвестицій є додатковим джерелом фінансування ви-
трат відповідного фонду.

Правом створення цільових фондів наділені як органи цент-
ральної, так і місцевої влади. На регіональному рівні форму-
ються свої цільові фонди за рахунок місцевих джерел. Загаль-
нодержавні цільові фонди мають свої територіальні відділення
і передають частину коштів у розпорядження територіальних
владних структур.

Цільові державні фонди, як правило, перебувають у розпоря-
дженні державних органів влади, але оперативне управління
здійснюється спеціально створеним адміністративним апаратом.
Управлінські структури мають відповідні права й обов’язки щодо
використання фондів, визначені законом.

Загалом принципи організації централізованих фондів фінан-
сових ресурсів можна сформулювати так:

• відрахування до фондів централізовано визначаються дер-
жавою відповідними законами і є власністю держави;

• відрахування до фондів є обов’язковими платежами й мо-
жуть стягуватися примусово;

• витрати з фондів здійснюються лише на певні потреби, які
передбачені законом.
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У західних країнах число таких фондів становить від 30 до 80.
В Україні на даний час створюються такі основні державні цільо-
ві фонди:

♦Пенсійний фонд;
♦Фонд соціального страхування з тимчасової втрати праце-

здатності;
♦Фонд соціального страхування на випадок безробіття;
♦Фонд соціального страхування від нещасних випадків;
♦Фонд захисту інвалідів.
У різні роки до складу фондів цільового призначення належа-

ли фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соці-
ального захисту населення, фонд розвитку паливно-енергетично-
го комплексу, фонд конверсії, фонд охорони праці, державний
інноваційний фонд та ін. Основну групу серед цільових фондів
становлять фонди державного соціального страхування.

Соціальне страхування — це самостійна галузь страхування,
що охоплює сукупність відносин з приводу формування і вико-
ристання колективних страхових фондів, призначених для випла-
ти відшкодування за постійної чи тимчасової втрати працездат-
ності або місця роботи.

У системі державного соціального страхування роль страхо-
вика виконує держава, яка бере на себе зобов’язання щодо ство-
рення колективних страхових фондів і виплати страхового від-
шкодування. На ринку страхових послуг можуть функціонувати
також недержавні компанії соціального страхування, які допов-
нюють і розширюють спектр страхових послуг. Страхувальника-
ми є підприємства й організації, громадяни, держава, а застрахо-
ваними — працівники підприємств і організацій, а з деяких ви-
плат і непрацюючі громадяни.

Функції між цільовими фондами державного соціального стра-
хування чітко розмежовані. Пенсійний фонд відображає страху-
вання на випадок постійної втрати працездатності. Формою стра-
хового відшкодування є пенсії. Пенсійний фонд функціонує як
самостійна фінансова структура, його кошти не входять до дер-
жавного бюджету і не можуть бути використані на інші цілі, крім
виплати пенсій і допомоги.

Бюджет цього фонду формується передусім за рахунок кош-
тів, що вносять роботодавці. Підприємства, установи та організа-
ції незалежно від форм власності та господарювання, особи, які
наймають для роботи громадян за угодами, а також ті, що ведуть
підприємницьку діяльність, засновану на особистій власності фі-
зичної особи та виключно її праці, релігійні громади сплачують
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страхові внески до Пенсійного фонду у розмірах, установлених
чинним законодавством. Відрахування до Пенсійного фонду від-
носять на собівартість продукції, а в бюджетних установах це пе-
редбачено окремою статтею кошторису — на утримання уста-
нови. Крім того, до надходжень фонду належать обов’язкові
страхові внески громадян, які працюють, у розмірі 1—5 % від
нарахованої заробітної плати, а також кошти державного бю-
джету на виплату окремих видів пенсій та допомоги, доброві-
льні внески та пожертвування підприємств, організацій, насе-
лення, інші надходження.

Пенсійний фонд України має право вести комерційну діяль-
ність і отримувати доходи від розміщення тимчасово вільних
коштів фонду. Зокрема, Пенсійний фонд має право:

• вкладати кошти у коротко- та довгострокові кредити, цінні
папери державних органів, акціонерних товариств, фондових і
товарних бірж, до комерційних банків;

• створювати підприємства, брати участь у комерційних стру-
ктурах (банки, страхові компанії, торгові дома, спільні підприєм-
ства, акціонерні товариства тощо);

• проводити грошово-речові лотереї, благодійні вечори, рек-
ламно-інформаційні заходи (благодійні теле- та радіопрограми,
спеціальні випуски у періодичній пресі).

Кошти Пенсійного фонду України використовуються на фі-
нансування таких заходів:

♦виплата пенсій за віком (у тому числі працюючим пенсіоне-
рам), за інвалідністю, у разі втрати годувальника, за вислугу років,
соціальних та інших пенсій, установлених законодавством України;

♦виплата допомоги з догляду за дитиною і щомісячної допо-
моги на кожну дитину до досягнення нею віку, встановленого
чинним законодавством;

♦підвищення пенсій у зв’язку зі зміною індексу споживчих
цін і зростанням заробітної плати;

♦реалізація державних, регіональних і обласних програм со-
ціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів, дітей та інших катего-
рій населення;

♦забезпечення поточної діяльності та утримання органів уп-
равління фонду;

♦відтворення коштів фонду, зміцнення його матеріально-тех-
нічної бази, проведення масово-роз’яснювальної роботи.

Управління коштами фонду здійснює спеціальний орган —
Пенсійний фонд України. Касове виконання забезпечує поштово-
пенсійний банк «Аваль».
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Реформування пенсійного забезпечення в Україні проводиться
у двох напрямках:

 удосконалення державного пенсійного забезпечення через
наближення середньої пенсії до рівня середньої заробітної плати
та її прямої залежності від рівня заробітної плати;

 розвиток недержавного добровільного пенсійного забезпечення.
Створюється трирівнева пенсійна система, на першому рівні

якої за принципом солідарності поколінь та загальнообов’яз-
кового соціального страхування встановлюється пряма залеж-
ність майбутнього розміру пенсій від страхового стажу та розміру
сплачених внесків, на другому — накопичення пенсійних внесків
на особистих рахунках громадян, на третьому — добровільне не-
державне пенсійне страхування. Отже, система пенсійного забез-
печення має стати системою соціального страхування, самодо-
статньою і фінансово-стабільною.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати праце-
здатності є некомерційною самоврядною організацією, що здій-
снює захист прав громадян на отримання матеріального забезпе-
чення та соціальних послуг у разі тимчасової непрацездатності
(включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хво-
рим членом сім’ї), вагітності та пологів, народження дитини, не-
обхідності догляду за малолітньою дитиною, смерті громадянина
або члена його сім’ї. Гарантом його діяльності є держава.

Джерелами доходів бюджету Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності є:

• страхові внески роботодавців;
• страхові платежі найманих працівників;
• страхові платежі осіб, які забезпечують себе роботою само-

стійно (особи, які займаються підприємницькою, адвокатською,
нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з одер-
жанням доходу безпосередньо від цієї діяльності);

• страхові платежі громадян України, які працюють за межа-
ми України;

• донараховані страхові внески, пеня і штрафи;
• благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізи-

чних осіб;
• асигнування з Державного бюджету України;
• інші надходження.
Платниками страхових внесків є страхувальники та застраховані

особи. Розмір страхових внесків щорічно встановлюється Верхов-
ною Радою України за поданням Кабінету Міністрів. У 2002 р.
страхові внески для роботодавців становили 2,9 % суми фактич-
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них витрат на оплату праці; для найманих працівників, які мають
заробітну плату нижче 150 грн на місяць, — 0,25 %, а для тих, чия
заробітна плата більше 150 грн, — 0,5 % від суми оплати праці;
для осіб, які беруть участь у загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванні на добровільних засадах (забезпечують
себе роботою самостійно), — 3 % суми оподатковуваного доходу
(прибутку).

Кошти загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням, спрямовуються на:

1) виплату застрахованим особам допомоги у зв’язку з тимча-
совою непрацездатністю, вагітністю та пологами, у разі наро-
дження дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею три-
річного віку, на поховання;

2) фінансування санаторно-курортного лікування та оздоров-
лення застрахованих осіб і членів їх сімей;

3) утворення резерву страхових коштів у розрахунку на місяць
для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб;

4) забезпечення поточної діяльності та утримання органів Фон-
ду, розвиток його матеріально-технічної бази.

Управління Фондом здійснюється на паритетних засадах дер-
жавою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.

Фонд соціального страхування на випадок безробіття є са-
мостійною фінансовою системою, яка має створювати відповідні
умови для фінансування витрат, пов’язаних із забезпеченням за-
йнятості населення.

Джерелами формування коштів Фонду є:
• страхові внески страхувальників — роботодавців;
• страхові внески застрахованих осіб;
• асигнування з Державного бюджету;
• суми фінансових санкцій і адміністративних штрафів;
• благодійні внески підприємств, організацій, установ та фізич-

них осіб;
• інші надходження.
Розмір страхових внесків щорічно за поданням Кабінету Мініст-

рів України встановлюється Верховною Радою України. У 2002 р.
розмір внесків становив:

♦для роботодавців — 2,1 % суми фактичних витрат на оплату
праці найманих працівників;

♦для найманих працівників — 0,5 % оплати праці;
♦для осіб, які беруть участь у загальнообов’язковому держав-

ному соціальному страхуванні на добровільних засадах (фізич-
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них осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, осіб, які вико-
нують роботи (послуги) за цивільно-правовими угодами, членів
творчих спілок і творчих працівників, які не є членами творчих
спілок, громадян, які працюють за межами України), — 3,0 %
суми оподатковуваного доходу (прибутку).

Кошти Фонду використовуються на:
• виплату допомоги у зв’язку з безробіттям;
• фінансування витрат на перекваліфікацію робітників і

службовців;
• фінансування витрат на працевлаштування;
• фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльно-

сті виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, розвиток ма-
теріальної та інформаційної бази;

• створення резерву коштів Фонду.
Фонд є некомерційною самоврядною організацією. Кошти

фонду не включаються до складу Державного бюджету України і
не можуть бути використані на будь-які інші цілі. Держава є га-
рантом забезпечення застрахованих осіб та надання їм відповід-
них соціальних послуг.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків ство-
рений з метою проведення профілактичних заходів з охорони
праці, відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виро-
бництві від нещасних випадків, відшкодування їм завданої матері-
альної і моральної шкоди. Страхування від нещасного випадку
може бути обов’язковим і добровільним. Обов’язковому страху-
ванню підлягають:

 особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту);
 учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори,

аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт;
 особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових,

виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльнос-
ті на виробництві.

Добровільно, за письмовою заявою, можуть застрахуватися:
• священнослужителі, церковнослужителі та особи, які пра-

цюють у релігійних організаціях на виборних посадах;
• особи, які забезпечують себе роботою самостійно;
• громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності.
Фінансування Фонду соціального страхування від нещасних

випадків здійснюється за рахунок:
♦внесків роботодавців у розмірі 0,84—13,8 % фактичних ви-

трат на оплату праці найманих працівників залежно від класу
професійного ризику виробництва;
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♦прибутку від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду
на депозитних рахунках;

♦штрафних санкцій за порушення законодавства з безпеки праці;
♦добровільних внесків;
♦ інших надходжень.
Використовуються кошти Фонду страхування від нещасних

випадків на:
 виплату пенсії по інвалідності;
 виплату пенсії у зв’язку з втратою годувальника;
 виплати втраченого заробітку;
 виплати одноразової допомоги потерпілому і членам сім’ї

потерпілого;
 фінансування витрат на медичну і соціальну допомогу поте-

рпілим.
Управління коштами здійснює некомерційна самоврядна ор-

ганізація — Фонд соціального страхування від нещасних випад-
ків, який діє під контролем держави, представників застрахова-
них осіб і роботодавців.

Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду
України, обслуговуються органами Державного казначейства.

Фонд захисту інвалідів створено з метою фінансування робіт і
державних програм, що стосуються соціального захисту інвалі-
дів. Бюджет Фонду формується за рахунок таких джерел:

• грошових коштів, які передаються з державного бюджету для
здійснення державних заходів щодо соціального захисту інвалідів;

• надходжень від підприємств і організацій, що не забезпечу-
ють дотримання встановлених нормативів робочих місць для
працевлаштування інвалідів;

• благодійних внесків організацій, трудових колективів і
громадян;

• інших надходжень.
Використання коштів Фонду захисту інвалідів спрямовано на

фінансування заходів, що створюють інвалідам умови й можли-
вості участі в економічній, політичній та соціальній сферах життя
суспільства, забезпечують їх соціальний захист.

Відділення загальнодержавних цільових фондів створюються
також на місцевому рівні.
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Тема 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ
І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

Ключові терміни: державний кредит, державні позики,
облігації державних позик, казначейські зобов’язання,
державний борг, поточний державний борг, капітальний
державний борг, внутрішній державний борг, зовнішній
державний борг, управління державним кредитом, упра-
вління державним боргом, конверсія державного боргу,
консолідація державних позик, уніфікація державних по-
зик, відстрочення погашення державного боргу, анулю-
вання боргів, рефінансування державного боргу, коефі-
цієнт обслуговування державного боргу, ефективність
державних кредитних операцій.

Державний кредит являє собою доволі специфічну ланку дер-
жавних фінансів. Він не має ні окремого фінансового фонду (кош-
ти, що мобілізуються за його допомогою, проходять, як правило,
через бюджет), ні обособленого органу управління. Разом з тим
він характеризує особливу форму фінансових відносин держави і
тому виділяється в окрему ланку.

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, кредито-
ром і гарантом.

Основна класична форма кредитних відносин, коли держава
виступає позичальником коштів.

Будучи кредитором, держава за рахунок коштів бюджету на-
дає на платній основі за умови обов’язкового повернення креди-
ти юридичним і фізичним особам. Обсяг таких операцій значно
менший, ніж за попередньої форми.

У тих випадках, коли держава бере на себе відповідальність за
погашення позик або виконання інших зобов’язань, взятих на се-
бе фізичними чи юридичними особами, вона є гарантом (умов-
ний державний кредит). Оскільки державні гарантії, як правило,
розповсюджуються на недостатньо надійних позичальників, то
вони призводять до зростання витрат із централізованих грошо-
вих фондів. У сфері міжнародних економічних відносин держава
може виступати як у ролі позичальника, так і кредитора.

Як економічна категорія державний кредит поєднує в собі
фінансові та кредитні відносини. Як ланка фінансової системи
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він обслуговує формування і використання централізованих
грошових фондів держави. Державний кредит є зворотним, тер-
міновим і платним. Разом з тим між державним та банківським
кредитом, як класичною формою кредитних відносин, існують
суттєві відмінності.

Банківський позиковий фонд використовується для кредиту-
вання підприємств з метою забезпечення безперебійності проце-
су розширеного відтворення і підвищення його ефективності.
Кредити можуть одержувати й приватні особи. Відмітною рисою
банківського кредитування суб’єктів господарювання є продук-
тивне використання позичкового фонду (або з метою розвитку
соціальної інфраструктури виробничих колективів). Використан-
ня кредитних ресурсів як капіталу створює умови для погашення
кредиту і виплати процентів за рахунок збільшення вартості до-
даткового продукту.

Коли ж мова йде про державний кредит, то отримані через
державну позику кошти надходять у розпорядження органів дер-
жавної влади, перетворюючись в їх додаткові фінансові ресурси.
Вони використовуються, як правило, на покриття бюджетного
дефіциту. Джерелом погашення державних позик і виплати про-
центів за ними виступають кошти бюджету.

Державний кредит — це відносини вторинного розподілу вар-
тості валового внутрішнього продукту. У сферу державно-кре-
дитних відносин надходять частина прибутків і грошових фондів,
сформованих на стадії первинного розподілу. Звичайно ними є
тимчасово вільні кошти населення і підприємств, проте за певних
умов населення та трудові колективи можуть свідомо йти на обме-
ження споживання. У цих випадках джерелом державного кредиту
стають засоби, призначені для поточного споживання чи фінан-
сування необхідних виробничих або соціальних витрат підпри-
ємств. В умовах тоталітарної системи управління подібне обме-
ження поточних потреб може відбуватися і з примусу держави.

Формування додаткових фінансових ресурсів держави за ра-
хунок мобілізації тимчасово вільних коштів населення, підпри-
ємств і організацій — це одна сторона державно-кредитних від-
носин. Іншою їх стороною виступають фінансові зв’язки, обу-
мовлені зворотністю і платністю засобів додатково мобілізованих
державою. Виплата прибутків кредиторам забезпечується пере-
важно за рахунок бюджетних надходжень. При цьому коло плат-
ників податків не збігається з колом власників державних цінних
паперів. Навіть якщо припустити неможливе, що контингент пла-
тників податків збігається з контингентом власників цінних па-
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перів, то й у цьому випадку будуть спостерігатися структурні
розбіжності: розмір податків, які вносить до бюджету кожний
власник цінних паперів, не збігається з величиною одержуваних
ним прибутків від державно-кредитних операцій. Це означає, що
й інший бік державно-кредитних відносин має перерозподільний
характер.

Об’єктивна необхідність використання державного кредиту на
задоволення потреб суспільства обумовлена постійною супереч-
ністю між величиною цих потреб і можливостями держави щодо
їх задоволення за рахунок бюджетних фондів. Регулювання еконо-
міки, соціальна політика держави, виконання нею своїх функцій
щодо оборони країни й управління вимагають постійного збіль-
шення бюджетних витрат. Чималих коштів потребує і міжнарод-
на діяльність держави. Проте доходи державного бюджету завж-
ди обмежені. Тому за наявності вільних грошових ресурсів у
населення, підприємств і організацій органи влади вдаються до
державного кредиту.

Доцільність використання державного кредиту для фор-
мування додаткових фінансових ресурсів держави і покриття
бюджетного дефіциту визначається значно меншими негатив-
ними наслідками для державних фінансів і грошового обігу кра-
їни порівняно з валютними прийомами (наприклад, емісії гро-
шей) балансування доходів і витрат уряду. Це досягається на
основі переміщення попиту від фізичних і юридичних осіб до
урядових структур без збільшення сукупного попиту і кількості
грошей в обігу.

Призначення державного кредиту виявляється насамперед у
тому, що він є засобом мобілізації державою додаткових фінан-
сових ресурсів. У випадку дефіцитності державного бюджету до-
датково мобілізовані фінансові ресурси використовуються на по-
криття різниці між бюджетними видатками і доходами. У разі
позитивного бюджетного сальдо мобілізовані за допомогою дер-
жавного кредиту кошти використовуються безпосередньо для фі-
нансування економічних і соціальних програм. Це означає, що
державний кредит, будучи засобом збільшення фінансових мож-
ливостей держави, може стати важливим чинником прискорення
соціально-економічного розвитку держави.

Державний кредит є також джерелом збільшення прибутків
власників цінних паперів, що досягається через виплату процентів
і виграшів за державними позиками.

Державний кредит як фінансова категорія виконує три фун-
кції: розподільну, регулювальну і контрольну.
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Через розподільну функцію державного кредиту забезпечу-
ється формування централізованих грошових фондів держави або
їх використання на принципах строковості, платності і повернен-
ня. Будучи позичальником держава мобілізує додаткові кошти
для фінансування своїх витрат. У промислово розвинутих країнах
державні позики є основним джерелом фінансування бюджетного
дефіциту і посідають друге місце (після податків) у формуванні
доходів бюджету.

Сутність регулювальної функції державного кредиту виявля-
ється в тому, що, вступаючи в кредитні відносини, держава впли-
ває на стан грошового обігу, рівень процентних ставок на ринку
грошей і капіталів, на виробництво і зайнятість.

Держава регулює грошовий обіг, розміщуючи облігації дер-
жавної позики серед різних груп інвесторів. Мобілізуючи кошти
фізичних осіб, держава зменшує їх платоспроможний попит. То-
ді, якщо за рахунок кредиту профінансовані виробничі витрати,
наприклад інвестиції, відбудеться абсолютне скорочення готівко-
вої грошової маси в обігу. У випадку фінансування витрат на ви-
плату заробітної плати, наприклад учителям, лікарям, кількість
готівкової грошової маси в обігу залишиться незмінною, хоча
можлива зміна структури платоспроможного попиту.

Виступаючи на фінансовому ринку як позичальник, держава
збільшує попит на позичкові ресурси і тим самим сприяє зрос-
танню ціни на кредит. Чим вищий попит на вільні кошти з боку
держави, тим вищим буде, за інших рівних умов, рівень позич-
кового процента, тим дорожчим буде для підприємців банківсь-
кий кредит. Дорожнеча позичкових коштів змушує бізнесменів
скорочувати інвестиції у сферу виробництва, водночас вона
стимулює нагромадження у вигляді придбання державних цін-
них паперів.

Як кредитор і гарант держава може позитивно впливати на
виробництво і зайнятість. У промислово розвинутих країнах по-
ширена система підтримки малого бізнесу, експорту продукції
або виробництва в окремих галузях, де має місце спад, через га-
рантування державою погашення кредитів, наданих банками від-
повідно до державних програм. Підтримка малого бізнесу перед-
бачає, що держава бере на себе погашення заборгованості банкам
за кредитами, наданими малим підприємствам у випадку їх банк-
ротства. У більшості промислово розвинутих країн функціонують
державні або напівдержавні страхові компанії, які за низькими
ставками страхують ризик неплатежу експортерам національних
товарів. Цим заохочується освоєння нових ринків збуту націона-
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льної продукції. Велике значення у стимулюванні розвитку виро-
бництва і зайнятості мають кредити, що надаються державою за
рахунок бюджетів або позабюджетних фондів. З їх допомогою за-
безпечується прискорений розвиток відповідних регіонів або не-
обхідних напрямів економіки на тій чи іншій території.

Контрольна функція державного кредиту органічно пере-
плітається з контрольною функцією фінансів. Однак вона має
свої специфічні особливості, породжені особливостями даної
категорії:

1) ця функція тісно пов’язана з діяльністю держави і станом
централізованого фонду грошових коштів;

2) охоплює рух вартості в двосторонньому порядку, оскільки
передбачає повернення і відшкодування отриманих коштів;

3) здійснюється не тільки фінансовими структурами, а й кре-
дитними установами.

Контроль поширюється як на залучення позикових коштів, так і
на їх погашення. В основному контролюється цільове використан-
ня коштів, строки їх повернення і своєчасність сплати відсотків.

Державний кредит може бути внутрішнім і зовнішнім.
Внутрішній державний кредит виступає в таких формах:

державні позики, перетворення частини вкладів населення в дер-
жавні позики, запозичення коштів загальнодержавного позиково-
го фонду, казначейські позики, гарантовані позики.

Державні позики як основна форма внутрішнього державного
кредиту характеризуються тим, що тимчасово вільні кошти насе-
лення, підприємств і організацій залучаються на фінансування
суспільних потреб через випуск і реалізацію облігацій, казначей-
ських зобов’язань та інших видів державних цінних паперів.

Облігація — найбільш поширений вид державних цінних па-
перів. Вона символізує державне боргове зобов’язання і надає
право її власникові після закінчення певного терміну одержати
назад суму боргу і проценти. Продаючи облігацію, держава зо-
бов’язується повернути суму боргу у визначений термін із про-
центами або виплачувати проценти протягом усього терміну ко-
ристування позиковими засобами, а після закінчення цього
терміну повернути і суму боргу.

Держава встановлює номінальну вартість (номінальну ціну)
облігацій. Номінальна вартість зазначається на облігації і вира-
жає грошову суму, надану власником облігації державі в тимча-
сове користування. Саме ця сума виплачується власникові облі-
гації в момент погашення і на неї нараховуються проценти.
Проте реальна прибутковість облігацій для їхніх власників може
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бути вищою або нижчою установленого номінального процен-
та. Це зумовлено тим, що облігації продаються за курсовою
ціною, що відхиляється від номінальної вартості. Відхилення
називається курсовою різницею, і залежить воно від цілого ря-
ду чинників. До їх числа, зокрема, відносять величину номіна-
льного процента за облігацією, насиченість ринку державними
цінними паперами, стан господарчої кон’юнктури, рівень дові-
ри населення до уряду.

За своєю сутністю облігації державної позики є особливою
формою фіктивного капіталу. Справді, якщо джерелом доходу за
цінними паперами підприємств є новостворена вартість, то відсо-
тки за державними паперами виплачуються за рахунок доходів
бюджету, оскільки кошти, отримані за державними позиками, як
правило, не інвестуються у виробництво, а йдуть на фінансування
бюджетного дефіциту. Інвестори в державні цінні папери стають
власниками частини майбутніх податкових і неподаткових над-
ходжень до бюджету держави. У цьому і полягає специфічність
державного фіктивного капіталу, яка призводить, у кінцевому
підсумку, до збільшення податкового тягаря. Тому сутність дер-
жавної позики можна визначити як податок, взятий наперед (ан-
тиципований податок).

Казначейські зобов’язання (векселі) мають характер боргового
зобов’язання, спрямованого тільки на покриття бюджетного де-
фіциту. Виплата доходу здійснюється у формі процентів. Казна-
чейськими зобов’язаннями, як правло, оформляються коротко-
строкові позики (іноді середньострокові — казначейські ноти).

У тісному зв’язку з державними позиками перебуває друга
форма державного кредиту, функціонування якої опосередкову-
ється системою ощадних установ. На відміну від першої форми
державного кредиту, коли фізичні і юридичні особи купують
цінні папери за рахунок власних тимчасово вільних коштів, оща-
дні установи дають кредит державі за рахунок позикових засобів.
Наявність посередника між державою і населенням в особі ощад-
них установ і надання позики останніми державі за рахунок по-
зикових засобів без відома їх реального власника (населення)
дають змогу виділити ці відносини як особливу форму державно-
го кредиту.

Перетворення частини внесків населення в державні позики,
призначені на потреби держави, здійснюється через купівлю особ-
ливих цінних паперів (наприклад, казначейських ощадних серти-
фікатів) або ринкових цінних паперів (облігацій, казначейських
зобов’язань), а також оформленням безоблігаційних позик. У на-
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шій країні зараз це досягається через придбання Ощадбанком
державних цінних паперів.

Використання державою коштів позикового фонду як форма
державного кредиту характеризується тим, що державні кредитні
установи безпосередньо (не обмежуючи цих операцій купівлею
державних цінних паперів) передають частину кредитних ресур-
сів на покриття витрат уряду. Ця форма державного кредиту фу-
нкціонує в тоталітарному суспільстві. Вона сприяє розвитку ін-
фляційних процесів, що особливо небезпечні в умовах жорсткого
контролю за емісією грошових знаків із боку демократично обра-
них органів. Тому повна нормалізація відносин між державою і
кредитною системою лежить на шляху визнання неможливості
прямого запозичення позичкових коштів для покриття бюджет-
ного дефіциту і відшкодування державному банку боргу, який
утворився за попередні роки.

Казначейські позики як форма державного кредиту виража-
ють відносини з надання фінансової допомоги підприємствам і
організаціям органами державної влади й управління за рахунок
бюджетних коштів на умовах терміновості, платності і поворот-
ності. У нашій країні ця форма державного кредиту поки що ви-
користовується не дуже активно.

Відносини по лінії казначейських позичок не є аналогом бан-
ківського кредитування, оскільки на відміну від госпрозрахунко-
вих банківських структур органи державної влади й управління
надають фінансову допомогу на інших умовах і в інших цілях.
Казначейські позички видаються на пільгових умовах, які стосу-
ються термінів і норм процента. Вони можливі у випадку фінан-
сових труднощів підприємств і господарських організацій через
їх особливе становище на ринку або погіршення економічної си-
туації в країні. Казначейські позики не мають комерційної цілі, а
є засобом підтримання життєво важливих для народного госпо-
дарства економічних структур.

В окремих випадках уряд може гарантувати безумовне пога-
шення позики, випущеної органами влади й управління нижчого
підпорядкування або окремими господарськими організаціями,
а також виплату процентів по ній. У цих випадках мова йде про
умовний державний кредит — гарантовані позики. За гаранто-
ваними позиками уряд реально несе фінансову відповідальність
тільки у разі неплатоспроможності платника. У нашій країні
створені умови для відродження гарантованих позик у зв’язку з
наданням місцевим органам влади, а також окремим господарсь-
ким структурам права проводити операції щодо укладання позик.
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Міжнародний державний кредит являє собою сукупність
відносин, у яких держава виступає на світовому фінансовому ри-
нку в ролі позичальника або кредитора. Ці відносини отримують
форму державних зовнішніх позик. Як і внутрішні позики, вони
надаються на умовах поворотності, терміновості і платності. Сума
отриманих зовнішніх позик із нарахованими процентами включа-
ється в державний борг країни. Країнам, що терплять значні еко-
номічні і фінансові труднощі, зовнішні позики можуть даватися
на пільгових умовах.

Основною метою державних зовнішніх позик є сприяння змі-
цненню економічного потенціалу, подолання фінансових труд-
нощів країни-одержувача, надання продовольчої допомоги.

Надання зовнішніх позик здійснюється за рахунок бюджетних
коштів або спеціальних урядових фондів. Одержувачами позик
можуть бути центральні уряди, республіканські й місцеві органи
влади. Кредиторами можуть бути фінансово-кредитні установи й
інші юридичні особи іноземних держав, приватні особи, міжна-
родні фінансові інституції, іноземні держави та їх угруповання.
До їх числа належать Світовий банк, Міжнародний валютний
фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку, держави
Європейського співтовариства. Усі проекти, на які можуть бути
надані позички цими організаціями, поділяються на чотири групи:
проекти макроекономічної стабілізації економіки країни-пози-
чальника; проекти структурних перетворень у певних секторах
економіки; інвестиційні проекти; проекти технічної допомоги.
Кредити міжнародних фінансових організацій надаються на вигід-
них умовах під низькі проценти (5—7 % річних) на строк до
20 років. Позики країн Євросоюзу в основному є допомогою роз-
витку країнам, що здійснюють ринкові перетворення, і отримання
доходу не має першочергового значення. Найбільшу складність
для держави як у плані зростання зовнішньої заборгованості, так
і в плані використання кредитів становлять запозичення, одержа-
ні від іноземних комерційних структур під гарантію уряду. Ці
кредити, як підтверджує досвід багатьох країн, мають найнижчі
показники щодо ефективності використання.

Державні зовнішні позики надаються у грошовій або товарній
формі (наприклад, кредити держав постачальників енергоносіїв).
Як правило, вони бувають середньостроковими або довгостроко-
вими. Грошові позики надаються у валюті країни-кредитора або
у вільно конвертованій валюті.

Погашення позик за згодою сторін здійснюється товарними
поставками чи валютою. Погашення позик і виплата процентів за
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ними може відбуватися після закінчення пільгового періоду, який
надає відстрочення погашення позики на 3—5 років після вико-
ристання кредитних коштів.

Як уже зазначалося, державні позики є основною формою
державного кредиту. Класифікація державних позик здійсню-
ється за такими ознаками:

1) за правовим оформленням розрізняють державні позики, що
оформляються підписними зобов’язаннями або надаються на під-
ставі угод (безоблігаційні), і забезпечені випуском цінних паперів
(облігаційні). Угодами оформляються, як правило, кредити від
урядів інших країн, міжнародних організацій та фінансових ін-
ституцій. За допомогою цінних паперів мобілізуються кошти на
фінансовому ринку;

2) залежно від місця розміщення позик їх поділяють на внут-
рішні — на внутрішньому фінансовому ринку (надаються юри-
дичними і фізичними особами даної країни) і зовнішні — надхо-
дять ззовні від урядів, юридичних і фізичних осіб інших країн,
міжнародних організацій і фінансових інституцій;

3) за правом емісії розрізняють державні й місцеві позики.
Державні позики випускаються центральними органами управ-
ління. Находження від них спрямовуються в Державний бюджет.
Місцеві позики випускаються місцевими органами управління і
спрямовуються у відповідні місцеві бюджети;

4) за характером використання цінних паперів бувають рин-
кові та неринкові позики. Облігації (казначейські зобов’язання)
ринкових позик вільно купуються, продаються і перепродаються
на ринку цінних паперів. Неринкові позики не допускають вихо-
ду цінних паперів на ринок, тобто їх власники не можуть їх пере-
продати;

5) залежно від установлення забезпеченості державні позики
поділяються на заставні й беззаставні. Заставні позики відо-
бражають один з головних принципів кредитування — матеріа-
льної забезпеченості. Заставні позики забезпечуються державним
майном чи конкретними доходами. Беззаставні не мають конкре-
тного матеріального забезпечення. Їх надійність визначається ав-
торитетом держави її статусом у світовому співтоваристві;

6) відповідно до терміну погашення заборгованості розрізня-
ють короткострокові (термін погашення до одного року), сере-
дньострокові (від 1 до 5 років), довгострокові (понад 5 років);

7) за характером виплати доходу державні позики поділяють-
ся на процентні, виграшні та дисконтні (з нульовим купоном).
За процентними позиками дохід виплачується у вигляді позико-



200

вого процента. При цьому може встановлюватись як твердо фік-
сована на весь період позики ставка, так і плаваюча, тобто така,
яка змінюється залежно від різних чинників, насамперед попиту і
пропонування на кредитному ринку. Виплата процентного дохо-
ду здійснюється на купонній основі. Вона може проводиться що-
річно, раз на півріччя, щоквартально. Якщо позики виграшні, то
виплата доходу здійснюється на підставі .проведення тиражів-
виграшів. Дохід у такий спосіб отримують не всі кредитори,
а тільки ті, чиї облігації виграли. Така система доцільна при незнач-
них сумах позики, що припадають на одну особу, унаслідок чого
процентний дохід не може істотно стимулювати надання позики
державі. Дисконтні позики характерні тим, що державні цінні па-
пери купуються з певною скидкою, а погашаються за номіналь-
ною вартістю. Зазначена різниця формує дохід кредитора. За та-
кими цінними паперами відсутні купони, тому їх ще називають
облігаціями з нульовим купоном;

8) за характером погашення заборгованості розрізняють од-
норазову виплату і виплату частинами. У разі погашення части-
нами може застосовуватись три варіанти. Перший — позика по-
гашається рівними частинами протягом кількох років. Другий —
позика погашається щоразу наростаючими сумами. Третій —
щоразу сума зменшується. Другий варіант застосовується тоді,
коли передбачається в перспективі щорічне зростання доходів
держави, третій — навпаки, коли доходи будуть зменшуватись чи
зростати державні видатки;

9) залежно від зобов’язань держави в погашенні боргу розріз-
няють позики з правом і без права дострокового погашення. Пра-
во дострокового погашення дає змогу державі враховувати ситу-
ацію на фінансовому ринку.

Державний кредит, як і будь-яка інша форма кредитних відно-
син, вимагає особливого контролю. Цей контроль поширюється
як на залучення позикових коштів, так і на їх погашення.

Найважливішим чинником державних позик є можливість
своєчасного і повного повернення боргів і виплати доходу. Це
забезпечує в майбутньому і довіру до держави, і заінтересова-
ність у наданні їй позик. Головне при цьому — реальне забезпе-
чення боргів, що, у свою чергу, досягається за рахунок заробле-
них на залучених коштах доходів.

Джерелами погашення державних позик можуть бути:
• доходи від інвестування позичених коштів у високоефекти-

вні проекти;
• додаткові надходження від податків;
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• економія коштів від зменшення видатків;
• емісія грошей;
• залучені від нових позик кошти (рефінансування боргу).
Найбільш реальним джерелом погашення державних позик є

доходи, отримані від інвестування позичених коштів.
Емісія грошей є фіктивним джерелом погашення боргу, оскільки

внаслідок неї інфляція знецінить повернені державою кредито-
рам кошти.

Рефінансування погашення старих боргів за рахунок випуску
нових позик веде до постійного зростання державного боргу. Та-
ке джерело може використовуватись тільки як разове. Якщо це
постійна політика, то це не що інше, як так звана фінансова піра-
міда. Подібна фінансова політика є необґрунтованою і веде до
фінансового краху, оскільки держава рано чи пізно стає неплато-
спроможною. Ефективність державних кредитних операцій
визначається за формулою:

,%100
В

ВНЕ ⋅−=

де Н — надходження за системою державного кредиту;
В — витрати за системою державного кредиту.
Разом з тим сума надходжень за системою державного креди-

ту і перевищення надходжень над витратами за кредитними опе-
раціями не дають вичерпної характеристики їх ефективності.
Слід враховувати також позитивний вплив державного кредиту
на стан бюджету держави і грошового обігу, і в підсумку — на
економічний розвиток суспільства.

Використання державою у своїй фінансовій політиці залучен-
ня коштів на кредитній основі веде до формування державного
боргу і необхідності чіткої системи управління ним.

Державний борг — це сума заборгованості за всіма боргови-
ми зобов’язаннями держави, відсотки за нею і невиконані фінан-
сові зобов’язання держави перед суб’єктами економіки.

Загальна сума державного боргу складається з усіх випуще-
них і непогашених боргових зобов’язань держави (як внутрішніх,
так і зовнішніх), і відсотків за ними, включаючи надані інозем-
ним позичальникам гарантії за кредитами місцевим органам вла-
ди і державним підприємствам. Крім того, до державного боргу
включаються неоплачені державні замовлення, заборгованість з
заробітної плати перед бюджетниками, невідшкодований податок
на додану вартість та ін., оскільки практично ця заборгованість
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являє собою некоректно оформлений державний борг, на який до
того ж не виплачуються відсотки.

Державний борг поділяється також на внутрішній і зовнішній.
У деяких підручниках внутрішній борг визначається як заборго-
ваність кредиторам держави в даній країні, а зовнішній — забор-
гованість кредиторам за межами даної країни. Тобто поділ дер-
жавного боргу на внутрішній і зовнішній здійснюється залежно
від того, в якій валюті номіновано зобов’язання — в іноземній чи
в національній. Однак з посиленням інтеграційних процесів в
економіці і випуском внутрішніх позик, номінованих у вільно
конвертованій валюті, поділ державного боргу на внутрішній і
зовнішній за цією ознакою став некоректним. Тому внутрішній
борг — це сукупність зобов’язань держави перед резидентами, а
зовнішній борг — сукупність зобов’язань держави перед нерези-
дентами (незалежно від того, в чиїй національній валюті номіно-
вано зобов’язання).

Слід зазначити, що внутрішній борг має певні переваги над
зовнішнім. Повернення внутрішнього боргу і виплати відсотків
за ним не зменшують фінансового потенціалу держави, тоді як
зовнішній борг має у своїй основі відплив капіталу з держави.
Державний внутрішній борг гарантується всім майном, що пере-
буває у власності держави. Платоспроможність за внутрішніми
позиками забезпечується, як правило, за рахунок внутрішніх
джерел. Платоспроможність держави за зовнішніми позиками за-
лежить насамперед від валютних надходжень. Можливості у по-
гашенні зовнішнього боргу визначаються сальдо торговельного
балансу. Його позитивне сальдо характеризує ті ресурси, які за-
безпечують платоспроможність держави і дають змогу тим са-
мим урегулювати платіжний баланс.

Сама система боргів держави зародилася ще у середні віки і
нині значно поширилася. Особливо вирізняється стрімкими тем-
пами зростання заборгованості країн, що розвиваються. У біль-
шості наукових праць XVIII і XIX ст. державний борг розглядав-
ся як явище негативне. Так, А. Сміт наголошував у своїх працях,
що зростання державного боргу може спричинити банкрутство
держави як позичальника. Досить категорично щодо державних
запозичень висловлювався інший відомий учений Т. Р. Мальтус.
Він зазначав, що великий державний борг — це ракова пухлина,
яка роздирає життя народу і його добробут. Цієї ж думки дотри-
мувався Ж. Б. Сей, який порівнював державний борг із новою
зброєю, страшнішою за порох, зброєю, якою держава повинна
користуватися лише у крайньому разі. Водночас досвід розвитку
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світової економіки підтвердив, що державні запозичення не зав-
жди ведуть до банкрутства держави або до її зубожіння. Сама по
собі наявність державного боргу не дає уявлення щодо реального
фінансового стану держави. Державний борг — це складне явище,
зумовлене низкою факторів, яке в умовах кожної держави може
мати свою специфіку. Підтвердженням тому є досвід Англії, яка
вважається батьківщиною державного кредиту і яка, незважаючи
на зростання державного боргу, досягла розквіту економіки.

Однією з головних характеристик становища боргової залеж-
ності країни є відношення суми зовнішнього державного боргу
до ВВП. Міжнародний банк реконструкції та розвитку критич-
ним рівнем цього показника вважає 80—100 %. За даними МВФ,
у 1995 р. сумарний борг щодо ВВП становив у США 69 %, у Ні-
меччині — 56 %, у Франції — 51,9 %, у Великобританії — 46,6 %,
у Японії — 87 %, в Італії — 126,7 %. На початок 1996 р. найбі-
льший розмір зовнішнього боргу мала Мексика (125 млрд дол.) і
Китай (111 млрд дол.). Значні розміри зовнішнього боргу мають
також Бразилія, Індонезія, Угорщина. За даними Організації еко-
номічного співробітництва та розвитку, відбувається зростання
зовнішньої заборгованості у світі. Все вище означене дає підста-
ви дійти висновку, що проблема полягає не стільки у розмірах
державних запозичень, як у їх використанні. На нашу думку, за-
слуговують на увагу наукові висновки про те, що розмір річних
державних запозичень повинен дорівнювати обсягові капіталь-
них вкладень в економіку. Тобто залучення додаткових коштів зі
світового ринку позикових капіталів має стимулювати економіч-
не зростання держави. У більшості країн світу величина держав-
ного боргу регулюється законодавчо.

Державний борг має економічно обґрунтовані межі. До ка-
тегорії країн із надмірним рівнем заборгованості належать ті,
які протягом останніх років мали перевищення критичного
значення хоча б одного з таких показників: відношення вели-
чини накопиченого боргу до ВВП становило понад 80 % або
відношення величини боргу й відсоткових платежів до експор-
ту перевищувало 220 %.

Існування великого державного боргу може підірвати еконо-
мічне зростання країни і негативно впливати на її фінансовий
стан. Наявність державного боргу потребує здійснення щорічних
відсоткових платежів, які повинні фінансуватись за рахунок по-
даткових надходжень. За стрімкого зростання таких видатків
держава повинна або зменшувати видатки на фінансування соці-
ально-економічних програм, або збільшувати свої доходи. Збіль-
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шення доходів бюджету досягається за рахунок установлення нових
податків та інших обов’язкових платежів або додаткових держав-
них позик. Додаткове запозичення потребує додаткових видатків
для обслуговування державного боргу, а введення нових податків
може підірвати заінтересованість підприємців до бізнесу. Оскіль-
ки джерелом погашення державного боргу є доходи бюджету, зо-
крема податкові надходження, то можна стверджувати, що зрос-
тання боргу порушує збалансованість бюджету і провокує
бюджетний дефіцит із його негативними економічними соціаль-
ними і фінансовими наслідками. Досвід більшості європейських
країн підтверджує, що лише ті країни зуміли уникнути серйозних
боргових труднощів, які змогли контролювати дефіцити своїх
бюджетів. Використання державних запозичень на фінансування
поточних витрат бюджету, у тому числі на обслуговування дер-
жавного боргу, є найменш ефективним способом. На жаль, така
ситуація характерна майже для всіх постсоціалістичних країн
Європи.

Ефективність використання державних запозичень значною
мірою залежить від системи управління боргом. Управління
державним боргом — це комплекс заходів, що здійснює держава
в особі її уповноважених органів з визначення умов залучення
коштів, їх розміщення і погашення, та забезпечення платоспро-
можності держави. В управлінні державним боргом України мо-
жна виділити такі принципи:

• безумовності — забезпечення безумовного виконання дер-
жавою всіх зобов’язань перед інвесторами і кредиторами, які
держава як позичальник взяла на себе, оформляючи договір запо-
зичення коштів;

• єдності — урахування в процесі управління державним бор-
гом всіх видів зобов’язань, емітованих як центральним урядом,
так і місцевими Радами;

• зниження ризиків — розміщення і погашення позик у такий
спосіб, щоб максимально знизити вплив коливань кон’юнктури
світового ринку капіталів і спекулятивних тенденцій ринку цін-
них паперів на ринок державних зобов’язань;

• оптимальність структури — підтримання оптимальної стру-
ктури боргових зобов’язань держави за строками обігу і пога-
шення, пом’якшення «піків» платежів;

• збереження фінансової незалежності — підтримання опти-
мальної структури боргових зобов’язань держави між інвестора-
ми-резидентами й інвесторами-нерезидентами, поступове замі-
щення зовнішнього запозичення внутрішнім;
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• зниження вартості обслуговування державного боргу, в тому
числі й за рахунок дострокового викупу боргових зобов’язань
держави1;

• прозорості — дотримання відкритості і повної прозорості
запозичень, починаючи від розгляду їх доцільності до остаточно-
го погашення, забезпечення доступу міжнародних рейтингових
агентств до достовірної інформації про економічне становище у
країні-позичальнику.

Процес управління державним боргом включає кілька етапів:
♦залучення коштів;
♦використання коштів;
♦повернення боргу і виплата відсотків.
Державне управління залученням коштів, як правило, здійс-

нюється в контексті бюджетного процесу, де законом «Про дер-
жавний бюджет» на відповідний рік установлюються граничні
розміри боргу і державні гарантії його повернення. Обсяг залуче-
них зовнішніх позик для будь-якої країни визначається двома фа-
кторами: по-перше, скільки капіталу країна може поглинути, по-
друге, який обсяг боргу вона може обслуговувати без ризику ви-
никнення кризи платежів. Під час обчислення цих факторів по-
винні враховуватись як короткострокові, так і довгострокові ха-
рактеристики державного боргу.

Мета політики управління боргом — одержати найвищий
ефект від фінансування за рахунок запозичених коштів та уник-
нути макроекономічних труднощів і проблем платіжного балансу
в майбутньому.

Управління розміщенням запозичених коштів є основним
елементом усієї системи управління боргом держави. Залуче-
ні кошти повинні використовуватися для фінансування зрос-
тання виробничих потужностей. При цьому повинно збільшу-
ватися виробництво товарів не лише для внутрішніх потреб, а
й експорт продукції, конче необхідний для одержання інозе-
мної валюти на обслуговування та погашення зовнішнього
боргу. Якщо цього не буде, то платежі з обслуговування бор-
гу досягнуть неприпустимо високої частки експорту та вітчи-
зняного виробництва. У результаті комерційні кредитори, по-
боюючись імовірних неплатежів, скорочуватимуть кредиту-
вання країни.

1 Слід зазначити, що 1 грн, спрямована на дострокове погашення державного боргу
протягом 2001—2002 рр., може забезпечити до 4 грн економії ресурсів у наступні чоти-
ри роки та до 11 грн за період до 2010 р.
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З метою забезпечення платоспроможності держави, тобто мо-
жливості погашення боргів, застосовуються різноманітні методи
коригування позикової політики.

Найпоширенішими є рефінансування боргу та реструктуриза-
ція заборгованості.

Рефінансування державного боргу — це погашення основної
заборгованості й процентів за рахунок коштів, отриманих від
розміщення нових позик. Для успішного застосування механізму
рефінансування необхідна висока фінансова репутація країни-
позичальника. На світовому фінансовому ринку репутація пози-
чальників виражається в рейтингах, що присвоюються відповід-
ній країні спеціальними агентствами відповідно до міжнародних
правил рейтингування.

Реструктуризація заборгованості полягає в тому, що на пе-
вних умовах відстрочується виплата частки боргу. Зокрема, сьо-
годні використовується кілька варіантів реструктуризації зовні-
шньої заборгованості, які відпрацьовані Паризьким клубом офі-
ційних кредиторів.

Один із варіантів — це коли на певних умовах проводиться
відстрочення виплати частки боргу терміном до трьох років. Іс-
нують також варіанти конверсії боргів на акції для вкладення їх у
національну економіку.

У 90-х роках почала застосовуватись реструктуризація боргів
комерційних банків на основі методу Брейді. Згідно з ним банки
реструктуризують борг лише в тому разі, якщо уряд країни-бор-
жника почне виконувати радикальну програму структурних пе-
ретворень. За формулою Брейді спочатку провадиться зменшення
боргу на 50 %. Решта боргу обмінюється на спеціальні облігації
Брейді.

Іншими методами управління державним боргом є конверсія,
консолідація, уніфікація, обмін облігацій за регресивним співвід-
ношенням, відстрочення погашення й анулювання позики. Кон-
версія — це зміна дохідності позики. Держава, як правило, зменшує
розмір процентів, які мають виплачуватися за позиками. Збіль-
шення строків дії випущеної позики називають консолідацією.
Консолідація і конверсія можуть провадитися також одночасно.
Уніфікація позик — це об’єднання кількох позик в одну, коли
облігації раніше випущених кількох позик обмінюються на облі-
гації нової позики. У деяких випадках може здійснюватися обмін
облігацій за регресивним співвідношенням, тобто коли кілька ра-
ніше випущених облігацій прирівнюють до однієї нової. Цей ме-
тод економічних обґрунтувань не має.
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Відстрочення погашення позики, як правило, провадиться
тоді, коли випуск нових позик є фінансово недоцільним, оскільки
всі доходи від позик використовують на обслуговування раніше
випущених позик. Анулювання боргу означає відмову уряду від
його погашення. Анулювання боргів може бути зумовлене фінан-
совою неспроможністю держави, тобто банкрутством, або полі-
тичними мотивами.

Відстрочення погашення боргових зобов’язань, а також ану-
лювання боргу може застосовуватися як до внутрішніх, так і зов-
нішніх позик.

Управління як зовнішнім, так і внутрішнім боргом включає
також комплекс заходів щодо його обслуговування — це пога-
шення позик, виплати процентів за ними, уточнення і зміни умов
погашення випущених позик. Погашення позик здійснюється за
рахунок бюджетних коштів. У деяких випадках держава вдається
до рефінансування державного боргу, тобто погашення заборго-
ваності через випуск нових позик.

Виплата процентів, виграшів, коштів із погашення позик ста-
новить основну частку витрат на обслуговування державного бо-
ргу. До інших належать витрати з виготовлення, пересилання і
реалізації цінних паперів держави, проведення тиражів виграшів,
тиражів погашення і деякі інші витрати.

При обслуговуванні зовнішнього і внутрішнього боргів визна-
чають коефіцієнт обслуговування. Для зовнішнього боргу його
розраховують як відношення всіх платежів із зовнішньої забор-
гованості до валютних надходжень держави, виражене в процен-
тах. Сприятливим рівнем обслуговування вважається значення
показника 25 %.

Обслуговування зовнішнього боргу здійснюється в процесі
виконання державного бюджету. Розрахунки належних до сплати
сум із погашення та обслуговування зовнішнього боргу викону-
ються в доларах США. Перерахунок у національну валюту про-
водиться за прогнозним курсом валют до гривні. Безпосередньо
оплату здійснює державне казначейство.

Обслуговування державного внутрішнього боргу здійснюєть-
ся Міністерством фінансів через банківську систему через прове-
дення операцій з розміщення державних цінних паперів, їх пога-
шення і виплати доходу.

Граничні розміри державного внутрішнього і зовнішнього бо-
ргу встановлює Верховна Рада України одночасно із затверджен-
ням Державного бюджету України на наступний рік.
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Структурно-логічні схеми до теми 11
«Державний кредит і державний борг»

За правовим оформленням

Державні позики

рівними
частками

наростаючими
сумами

зменшуючими
сумами

на підставі угод
цінними паперами

Ощадна справа

За місцем розміщення

За правом емісії

За забезпеченістю

За терміном погашення

За характером погашення

За характером зобов’язань

внутрішні
зовнішні

державні

місцеві

заставні

беззаставні

довгострокові

короткострокові

середньострокові

одноразове
частинами

з правом довготер-
мінового погашення
без права довготер-
мінового погашення

облігації
казначейські
зобов’язання

ринкові
неринкові

дисконтні

процентні

виграшні

За виплатою
доходу

ДЕРЖАВНИЙ
КРЕДИТ

За характером
використанняЗа видами

Схема 11.1. Класифікація державного кредиту
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1. Державні позики (основна форма
державного кредиту).

2. Ощадна справа.
3. Запозичення коштів загальнодер-

жавного позичкового фонду.
4. Казначейські позики.
5. Гарантовані позики

1. Державні зовнішні позики.
2. Позики міжнародних фінансо-

вих органів.
3. Міжурядові позики, банківські

кредити держави.

ЗовнішнійВнутрішній

ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ

Схема 11.2. Форми державного кредиту

Наявність кредиторів, у яких
є тимчасово вільні кошти;
Довіра кредиторів до держави;
Заінтересованість кредиторів
у наданні позик державі;
Можливість держави своєчасно
і повністю повернути борг

Доходи від інвестування позичених кош-
тів у високоефективні проекти;
Додаткові надходження від податків;
Економія коштів від зменшення видатків;
Емісія грошей;
Залучення нових позик

Короткострокові (до 1 року);
Середньострокові (1—5 років);
Довгострокові (5 і більше років)

Цінні папери (облігації ОВДП);
Інші зобов’язання у грошовій формі, га-
рантовані Урядом України (зобов’язан-
ня державної скарбниці України);
Отримані Урядом кредити

Передумови випуску
державних позик

Джерела
погашення

ДЕРЖАВНІ ПОЗИКИ

Схема 11.3. Структура державних позик
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Зовнішній борг
• заборгованість кредиторам

за межами даної країни

Поточний борг
• сума заборгованості, що підлягає по-

гашенню в поточному році, й належних
до сплати в цей період процентів з усіх
випущених на даний момент позик

Капітальний борг
• загальна сума заборгованості

і процентів, що мають бути
сплачені за позиками

Державний борг
• сума заборгованості держави своїм кредиторам

Внутрішній борг
• заборгованість кредиторам

держави в даній країні

Схема 11.4. Структура державного боргу

Державні цінні
папери

ОВДП

КОВДП

Конверсійні
дисконтні облігації

ОВДОП

Депозитні
сертифікати НБУ

Заборгованість
з зарплати, пенсій,
соціальних виплат

Заборгованість
з оплати послуг

підприємств
енергопостачання

Заборгованість
перед НБУ

Заборгованість
за внесками

Ощадного банку
СРСР

Заборгованість
Держстраху СРСР

Заборгованість
держави за платежами

ВНУТРІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

Схема 11.5. Структура внутрішнього державного боргу
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Методи управління державним боргом

конверсія

консолідація

уніфікація

обмін за регресивним співвідношенням

відстрочення погашення

анулювання позики

примусовий

добровільний

факультативний

Методи проведення
конверсії

Управління державним боргом

Схема 11.6. Методи управління державним боргом

Тема 12. СТРАХУВАННЯ І СТРАХОВИЙ РИНОК

Ключові терміни: страхування; самострахування; ко-
лективні страхові фонди; страховик; страхувальник;
застрахований; співстрахування; перестрахування; пе-
рестраховик; страхові платежі; страховий тариф;
страхове відшкодування; страхова сума; страхове за-
безпечення; страховий збиток; страховий випадок;
страхова подія; майнове страхування; особисте стра-
хування; медичне страхування; страхування відповіда-
льності; страхування ризиків; обов’язкове страхування;
добровільне страхування; страховий ринок; страхове
поле; страховий портфель.

Страхування є самостійною сферою фінансової системи. Вклю-
чаючи сферу страхування до фінансової системи, ми виходимо з
того, що економічна категорія страхування є складовою категорії
фінансів. Водночас можна виділити суттєві ознаки, що харак-
теризують специфічність категорії страхування. Це:

1) страхування пов’язане тільки з перерозподільними відноси-
нами, які обумовлені наявністю настання раптових, непередбаче-
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них подій, тобто страхових випадків, які завдають матеріальної
або іншої шкоди народному господарству і населенню. В умовах
ринкового господарства поряд з традиційним використанням
можливостей страхування з захисту від надзвичайних явищ при-
родного характеру (землетруси, урагани, повені та ін.) і техно-
генних ризиків (пожежі, аварії, вибухи тощо) зростає потреба у під-
приємців у страховому покритті збитків, що виникають у разі по-
рушення фінансових і кредитних зобов’язань, неплатоспроможності
контрагентів, коливання валютних курсів та дії інших економічних
факторів, які призводять до втрат прибутків і реальних доходів.
Страховий захист життя, здоров’я, працездатності і матеріального
благополуччя населення також пов’язаний із його економічними ін-
тересами і реалізується за допомогою страхових послуг;

2) при страхуванні має місце солідарне розкладення завдано
збитку між учасниками страхування, що зумовлює повернення
коштів, мобілізованих до страхового фонду. Виникнення таких
перерозподільних (розкладкових) відносин обумовлене тим, що
випадковий характер заподіяння шкоди спричиняє матеріальні або
інші втрати, котрі, як правило, охоплюють не всі господарства, не
всю територію даної країни чи регіону, а лише їх частину. Це
створює умови для відшкодування збитків за допомогою солідар-
ного розкладення втрат одних господарств між усіма застрахова-
ними господарствами. При цьому чим ширше коло учасників
страхування, тим менша частка в розкладенні збитків припадає на
кожного страхувальника. Страхування стає найбільш ефективним
методом відшкодування збитків, коли в ньому бере участь якнай-
більше число страхувальників. Тим самим забезпечується достатня
концентрація грошових коштів у єдиному фонді, що називається
страховим. Тоді стає можливим відшкодування максимальних
збитків за мінімальних витрат кожного страхувальника;

3) замкнене розкладення збитків обумовлює зворотність кош-
тів, мобілізованих у страховий фонд. Страхові платежі кожного
страхувальника, внесенні в страховий фонд, мають тільки одне
призначення — відшкодування ймовірної суми шкоди у визначе-
ному територіальному масштабі протягом певного періоду. Тому
вся сума страхових платежів (без урахування накладних витрат
тієї організації, що проводить страхування) повертається у формі
відшкодування збитків протягом взятого в розрахунок часового
періоду в тому ж територіальному масштабі;

4) перерозподільні відносини у страхуванні виходять за рамки
календарного року. Розкладення збитків у часі пов’язане із випа-
дковим характером виникнення надзвичайних подій: кілька років
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підряд надзвичайних подій може і не бути, і точний час їх на-
стання невідомий. Ця обставина породжує необхідність резерву-
вання в сприятливі роки частини страхових платежів, що надій-
шли, для створення запасного фонду як джерела відшкодування
надзвичайних збитків у несприятливому році.

Наведені особливості перерозподільних відносин, що виника-
ють під час страхування, уможливлюють таке його визначення:

Страхування як економічна категорія — це сукупність особ-
ливих замкнутих перерозподільних відносин між його учасниками з
приводу формування цільового страхового фонду і його викорис-
тання для відшкодування збитків, заподіяних за непередбачених
несприятливих обставин, а також для надання матеріальної до-
помоги громадянам у разі настання певних подій у їх житті.

Страхування є гарантом компенсації збитків, заподіяних май-
новим інтересам держави, суб’єктів господарювання і населення.
Воно значною мірою звільняє бюджет від тягаря витрат на від-
шкодування збитків, що мають місце внаслідок руйнівних природ-
них катаклізмів, техногенних катастроф, епідемій та інших нещас-
них випадків, захищає підприємців від майнових і комерційних
витрат, забезпечує підтримку рівня життя громадян.

Підприємництво і страхування нерозривно пов’язані. Наяв-
ність ринкових відносин обумовлює необхідність дій самостій-
них виробників на свій страх і ризик, що посилює значення стра-
хових послуг. Для підприємництва характерні освоєння нових
сучасних високоефективних технологій, випуск удосконаленої і
нової продукції, готовність ризикувати на ринку, що може ви-
кликати збитки. Отже, у підприємців виникає страховий інтерес.

Страхування є ефективним засобом реалізації соціальної полі-
тики держави, здійснюючи матеріальний захист громадян шля-
хом виплати пенсій і грошової допомоги через систему держав-
ного соціального страхування.

Страхування — стабільне джерело інвестиційних ресурсів держа-
ви. Вкладаючи кошти страхових резервів (переважно за довгостроко-
вими договорами особистого страхування) в пріоритетні галузі, держа-
ва спроможна вирішувати глобальні економічні завдання. Страху-
вання має стратегічне значення у розвитку національної економіки.

Отже, страхування є одночасно засобом залучення грошових
ресурсів і способом відшкодування збитків.

Сутність страхування проявляється у його функціях. Вони
дають змогу виявити особливості страхування як ланки фінансо-
вої системи. Страхуванню властиві функції: ризикова, попере-
джувальна, нагромаджувальна та контрольна.
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Головною, визначальною є ризикова функція, оскільки стра-
ховий ризик як імовірність збитків безпосередньо пов’язаний з
основним призначенням страхування — надання грошової допо-
моги постраждалим господарствам або громадянам. Саме в рам-
ках ризикової функції відбувається перерозподіл грошових кош-
тів серед учасників страхування у зв’язку з наслідками страхових
подій. Страхування виконує також попереджувальну функцію,
пов’язану з використанням частини страхового фонду на змен-
шення наслідків страхового ризику. У страхуванні життя категорія
страхування найбільшою мірою зближується з категорією кредиту
при заощадженні за договором страхування на дожиття обумов-
лених страхових сум. Заощадження грошових сум за допомогою
страхування на дожиття пов’язане з потребою в страховому захи-
сті досягнутого сімейного статку. Отже, страхування може мати
й нагромаджувальну функцію.

Контрольна функція страхування випливає з указаних вище
трьох специфічних функцій і проявляється одночасно з ними в
конкретних страхових відносинах в умовах страхування. Відпо-
відно до вимоги контрольної функції здійснюється фінансовий
контроль за правильним проведенням страхових операцій.

Основними суб’єктами страхування виступають страховик,
страхувальник і застрахований. Страховик — юридична осо-
ба — страхова компанія, яка діє на підставі відповідної ліцензії,
беручи на себе зобов’язання щодо створення колективного стра-
хового фонду і виплати з нього страхового відшкодування стра-
хувальнику або третій особі, на чию користь укладений договір,
при настанні страхового випадку. За методом фінансової діяль-
ності страховик є звичайною підприємницькою структурою, що
діє на основі комерційного розрахунку. За предметом діяльності
(фінансовими ресурсами) страховик є фінансовим інститутом.

Страхувальник — юридична чи фізична особа, яка на підста-
ві відповідної угоди зі страховиком сплачує страхові внески до
страхового фонду й отримує право на відшкодування збитків у
разі настання страхового випадку.

Застрахований — юридична чи фізична особа, якій належить
страхове відшкодування у разі настання страхового випадку.
У договорах особистого страхування — особа, на користь якої
укладений договір страхування і яка має право отримати компен-
сацію при настанні страхового випадку чи викупну суму за до-
строкового розторгнення договору. Застрахований може бути од-
ночасно і страхувальником, якщо уклав договір стосовно себе і
сплатив страховий внесок. Крім того, може виділятись такий
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суб’єкт, як отримувач страхового відшкодування, у тих випад-
ках, коли його не може отримати застрахований.

Страхові відносини є досить різноманітними. Як правило, вони є
дво- чи тристоронніми. Двосторонні відносини складаються між
страховиком і страхувальником, який водночас є і застрахованим,
тристоронні — між страховиком, страхувальником і застрахованим.

В окремих випадках у страхових відносинах може брати участь
кілька страховиків. Це зумовлено двома формами страхових від-
носин: співстрахування і перестрахування. Співстрахування — це
розміщення одного ризику частками у кількох страховиків. За-
звичай на кожну страхову суму видається окремий поліс. Пере-
страхування — це передання договору страхування від одного
страховика до іншого. У цих відносинах перший страховик (пе-
рестрахувальник), приймаючи на страхування ризики, частину
відповідальності за ними передає іншому страховикові (пере-
страховику) на відповідних умовах.

Страхові відносини включають:
• страхові платежі;
• виплату страхового відшкодування;
• перестрахування;
• розміщення тимчасово вільних коштів на фінансовому ринку;
• отримання доходів від розміщення коштів на фінансовому ринку.
Страхові платежі — це переказування коштів страхуваль-

ником страховику. Вони можуть здійснюватись одноразово чи
поетапно. Внесення страхових платежів здійснюється на основі
страхових тарифів — розміру плати з одиниці страхової суми.
Страховий тариф (брутто-ставка) складається з двох частин —
нетто-ставки та навантаження. Нетто-ставка відображає ту час-
тину тарифу, яка призначена для виплати страхового відшкоду-
вання. Вона залежить від загальних розмірів страхового відшко-
дування (визначається на основі статистичних досліджень про
кількість страхових подій і середню вартість відшкодування на
одну подію) та кількості страхувальників, охоплених цим видом
страхування. Навантаження відображає витрати страховика, по-
в’язані з проведенням страхування, та його прибуток.

Страховий тариф відображає ціну страхування. Це основ-
ний чинник конкуренції на страховому ринку. Чим більше охоп-
лено страхувальників, чим менші витрати страховика, тим ниж-
чий розмір страхового тарифу і тим більші можливості для
залучення нових клієнтів.

Страхове відшкодування — це виплата страховиком застра-
хованому (або отримувачу) повної чи часткової суми збитків.
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Розмір страхового відшкодування залежить від двох чинників —
страхової суми і страхового збитку. Страхова сума — це сума,
на яку застрахований об’єкт страхування, або розмір максималь-
ної відповідальності страховика за договором у разі настання
страхового випадку. Розміри страхової суми визначаються, з од-
ного боку, вартісною оцінкою об’єкта страхування, а з іншого —
можливостями і побажаннями страхувальника. Відношення стра-
хової суми до вартісної оцінки об’єкта страхування характеризує
страхове забезпечення, яке не може перевищувати 100 %.
Страховий збиток являє собою вартісну оцінку заподіяних за-
страхованому втрат.

Установлені різні системи визначення розміру страхового
відшкодування. Основними є методи повної і пропорційної від-
повідальності. За повної відповідальності страховика страхове
відшкодування виплачується в розмірі заподіяних збитків, але не
більше страхової суми. За пропорційної системи відповідальність
розподіляється між страховиком і застрахованим у пропорції, яка
відображає співвідношення між страховою сумою і вартісною
оцінкою об’єкта страхування. Наприклад, якщо страхова сума
становить половину вартісної оцінки об’єкта страхування, то за-
страхованому буде виплачено страхове відшкодування у розмірі
50 % від суми заподіяних збитків.

Перестрахування супроводжується грошовими потоками в
тому випадку, коли передання договору страхування здійснюєть-
ся після отримання перестрахувальником страхових платежів, які
він і передає перестраховику. Якщо передається договір, з якого
ще не надійшли страхові платежі, то їх внесення страхувальни-
ком буде здійснюватись одразу на адресу перестраховика.

Взаємовідносини з фінансовим ринком характеризують роз-
міщення на ньому тимчасово вільних коштів страхових фондів і
отримання від цього доходів. Отримані доходи розподіляються
на дві частини. Одна формує доходи страхових компаній і стано-
вить певну частину їхнього прибутку. Друга частина спрямову-
ється безпосередньо на формування страхових фондів. Вона ха-
рактеризує здешевлення страхування для страхувальників за
рахунок використання їхніх коштів (страхових платежів) на фі-
нансовому ринку. Це важлива складова раціонального й ефекти-
вного використання фінансових ресурсів країни в цілому.

Страхові відносини між суб’єктами страхування і грошові по-
токи регулюються відповідними угодами між страховиком і
страхувальником, які мають юридичну силу. Документ, що засвід-
чує факт страхування, називається страховим полісом (свідоцт-



217

вом). Він видається страховиком після сплати страхового внеску
(разового чи першого). У страховому полісі вказуються об’єкт і
вид страхування, строки дії договору і страхові випадки.

Розрізняють терміни «страховий випадок» і «страхова подія».
Страховий випадок — це можлива подія, настання якої може спри-
чинити збитки. Вона характеризує певний ризик, від якого і здійсню-
ється страхування. Страхова подія являє собою подію, що фактично
настала. Вона має бути офіційно зареєстрована. Тобто страховий ви-
падок — це можлива подія, а страхова подія — це та, що відбулася.

У практиці господарювання економічна категорія страхування
проявляється через формування спеціальних цільових ресурсів,
призначених для відшкодування збитків — страхових фондів.

Створення страхових фондів, у свою чергу, може здійснюва-
тись у трьох формах:

• фонди самострахування;
• централізоване страхове забезпечення;
• колективні страхові фонди.
Самострахування ґрунтується на індивідуальній відповідаль-

ності й полягає в тому, що кожна юридична і фізична особа фор-
мує власні страхові (резервні) фонди за рахунок власних доходів.
Це дорога і нераціональна форма. Дорога тому, що кожний суб’єкт
повинен витрачати кошти на їх створення в повному обсязі мож-
ливих збитків, що зменшує його фінансові можливості. Нераціо-
нальна тому, що вона передбачає в масштабах суспільства вилу-
чення з обігу значних фінансових ресурсів. З цих причин сфера
самострахування обмежена мінімальними потребами і виражаєть-
ся насамперед у створенні фінансових резервів суб’єктами госпо-
дарювання та певного резервування коштів фізичними особами.
Більш поширена ця форма в банківській сфері, де вищий ступінь
ризику і встановлено досить високий рівень відповідальності.

Централізоване страхове забезпечення засновується на держав-
ній відповідальності й передбачає відшкодування втрат за рахунок
загальнодержавних коштів. При цьому частина цих коштів виділя-
ється в окремі фонди, наприклад резервний фонд Кабінету Мініст-
рів. Водночас страхова відповідальність держави обмежена надзви-
чайними подіями, адже державні фінанси призначені для
забезпечення функцій держави, до яких страхування не належить.
Страхова забезпеченість поточної діяльності юридичних і фізичних
осіб є їх прерогативою і не може бути повністю перекладена на
державу.
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Самострахування і централізоване страхове забезпечення мо-
жуть здійснюватися в натуральній і грошовій формах. До фінан-
сової системи належать страхові відносини в грошовій формі.

Створення колективних страхових фондів ґрунтується на со-
лідарній відповідальності учасників цих фондів. Суть відносин
страхування полягає в тому, що формування страхових фондів
здійснюється за рахунок внесків усіх учасників, а відшкодування
збитків з цих фондів проводиться для тих, хто їх зазнав унаслідок
певних подій і обставин.

Колективне страхування є найбільш доцільною, економною,
ефективною і раціональною формою створення страхових фон-
дів. Порівняно з самострахуванням воно значно дешевше, оскіль-
ки засноване на солідарній відповідальності. Ці витрати юридич-
них і фізичних осіб характеризують їх плату за зниження рівня
ризику фінансових втрат. Раціональна організація страхової спра-
ви означає її надійність і раціональність: з одного боку, наявність
централізованих коштів забезпечує високі гарантії відшкодуван-
ня збитків, з іншого — дає змогу ефективно використовувати
тимчасово вільні кошти на фінансовому ринку.

Організація страхової справи засновується на виділенні суб’єк-
тів страхування, об’єктів страхування і форм страхових відносин.
Страхування може проводитись в обов’язковій і добровільній
формах. Обов’язкове страхування зумовлене ризиками, пов’яза-
ними з життям, втратою працездатності або з виникненням таких
збитків, які не можуть бути відшкодовані однією особою.

Законодавством установлюється перелік об’єктів, які підлягають
обов’язковому страхуванню, та механізм, за яким забезпечується
його реалізація. Відповідальність за здійснення обов’язкового
страхування покладається на державні страхові органи.

Обов’язковим страхуванням охоплюються всі об’єкти без заяв
страхувальників, оскільки сама реєстрація об’єкта є підставою
для того, щоб він був охоплений страхуванням.

Добровільне страхування здійснюється на основі договору
між страхувальником і страховиком.

Нижче перелічені об’єкти страхових відносин залежно від ви-
дів страхування.

Об’єктом майнового страхування є майно юридичних і фізич-
них осіб. Нині в Україні найпоширенішим серед фізичних осіб є стра-
хування будівель, домашнього майна, транспортних засобів. Посту-
пово розширюється майнове страхування у сфері приватного бізнесу.

Об’єктами особистого страхування виступають життя та
здоров’я громадян. Видами особистого страхування є змішане
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страхування життя (об’єктами виступають одночасно життя і
здоров’я), страхування дітей, весільне страхування та ін. Особис-
те страхування виконує ризикову та нагромаджувальну функції.
Ризикова передбачає відшкодування втрат у разі настання стра-
хової події. Нагромаджувальна функція полягає в тому, що після
закінчення строку дії страхового договору застрахованому ви-
плачується страхова сума.

У разі страхування відповідальності об’єктом є зобов’язання
застрахованої особи виплатити відшкодування за завдані збитки
третім особам. Найпоширеніший вид — страхування громадян-
ської відповідальності водіїв автотранспортних засобів.

Крім того, об’єктом страхування може бути професійна відпо-
відальність для осіб окремих професій, які своїми діями чи нена-
лежним виконанням своїх обов’язків можуть спричинити збитки
своїм клієнтам.

Об’єктом страхування фінансових ризиків є недоотриманий
прибуток чи збитки у процесі здійснення певних господарських і
фінансових операцій, яким притаманний відчутний ризик. Це ри-
зики з кредитних і заставних операцій, біржових угод, депозит-
них вкладів юридичних і фізичних осіб, втрат від коливання ва-
лютних курсів та ін. Ця галузь страхування особливо важлива в
умовах ринкової економіки, яка пов’язана з безліччю підприєм-
ницьких ризиків.

У системі соціального страхування об’єктом страхування є
працездатність та працевлаштування. Страхування працездатності
здійснюється на випадок її постійної чи тимчасової втрати. Стра-
хування працевлаштування здійснюється на випадок безробіття.

Соціальне страхування має обов’язковий і добровільний харак-
тер. В обов’язковому порядку воно здійснюється через загальнодер-
жавні цільові фонди: пенсійний, соціального страхування, страху-
вання на випадок безробіття. Страхові платежі здійснюють у формі
внесків, страхове відшкодування проводять через виплату пенсій —
у разі повної чи часткової втрати працездатності та допомоги — у
разі тимчасової втрати працездатності та у зв’язку з безробіттям.

Система соціального страхування може бути двох видів: дер-
жавна і недержавна (формування недержавних та відомчих пен-
сійних фондів).

Ефективність додаткового пенсійного забезпечення доведена
досвідом розвинутих країн, де політика пенсійного забезпечення
ведеться у двох напрямах: гарантоване забезпечення мінімальної
трудової пенсії і підтримка малозабезпечених верств населення;



220

розширення можливостей громадян у самозабезпеченні своєї
старості через додаткове нагромаджувальне страхування.

Частка додаткової пенсії в пенсійному доході становить 15—
16 % в Італії, 35—40 % — у Франції, 75 % — у США. Число пен-
сіонерів, які отримують недержавні пенсії, становить 70 % від
всіх пенсіонерів Західної Європи.

Не менш актуальною є проблема медичного страхування. По-
силаючись на досвід зарубіжних країн і Росії, пропонується за-
провадити медичне страхування в Україні. На страховому ринку
вже з’явились добровільні види медичного страхування, але це не
означає, що знайдено реальний вихід поліпшення медичного об-
слуговування населення.

У медичному страхуванні об’єктом страхування є здоров’я
громадян. Воно проводиться на випадок хвороби і може здійсню-
ватись як в обов’язковій, так і додатково в добровільній формі
через державні або недержавні структури. Страхувальниками мо-
жуть бути: держава (з бюджету), підприємства, організації й
установи та громадяни (за рахунок власних доходів). Страхове
відшкодування надається у формі оплати лікування.

Поняття страхового ринку трактується в економічній літера-
турі в двох аспектах. По-перше, страховий ринок — це особлива
сфера грошових відносин, де об’єктом купівлі-продажу є специ-
фічна послуга — страховий захист і де формується її пропону-
вання і попит на неї. По-друге, страховий ринок являє собою
складну інтегровану систему страхових і перестрахових органі-
зацій (страховиків), що здійснюють страхову діяльність.

Об’єднавши ці два підходи, можна визначити страховий ринок
як сукупність страхових компаній і послуг, що ними надаються.

Функціонування страхового ринку базується на таких принципах:
• демонополізація страхової справи;
• конкуренція страхових організацій з надання страхових по-

слуг, залучення страхувальників і мобілізації грошових коштів у
страхові фонди;

• свобода вибору для страхувальників умов надання страхо-
вих послуг, форм і об’єктів страхового захисту;

• надійності і гарантії страхового захисту.
Суб’єктами страхового ринку є страховики (страхові компанії),

які надають страхові послуги, страхувальники (фізичні і юридичні
особи і держава). Посередниками в проведенні страхування висту-
пають страхові агенти і страхові брокери (брокерські фірми).

Страхові агенти це, як правило, фізичні особи, які укладають
угоди страхування зі страхувальниками від імені страховика.
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Страховими агентами в деяких випадках можуть бути юридичні
особи. Це транспортні підприємства, котрі здійснюють обов’яз-
кове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті,
нотаріальні контори, банки, які поряд із послугами з основної ді-
яльності можуть укладати договори страхування. Взаємовідноси-
ни страхових агентів — юридичних осіб зі страховиками регу-
люються відповідними угодами.

Із розвитком страхової справи набуває поширення і така форма
посередництва, як генеральні страхові агенти. Генеральні агенти —
це фізичні особи, уповноважені одним або кількома страховиками у
тому чи іншому адміністративно-територіальному регіоні. Вони ма-
ють право наймати на роботу страхових агентів, яким виділяється зо-
на обслуговування й види страхування, які вони можуть здійснювати.

Взаємовідносини між генеральним страховим агентом і стра-
ховою компанією здійснюються на основі договору. Генеральний
страховий агент має свій рахунок у банку, на який страхова ком-
панія переказує кошти для організації страхової діяльності. Стра-
хові брокери, також виконуючи функції укладання угод, діють
від імені страхувальника, добираючи йому найвигідніші умови і
надійні страхові компанії. Вони можуть надавати консультаційні
послуги і страховикам. За свою роботу страховий брокер отримує
винагороду у формі комісійних виплат.

Розрізняють такі організаційно-правові форми страхових ком-
паній: державна страхова компанія; акціонерні страхові товарис-
тва; товариства взаємного страхування; страховий пул.

Серед нових господарсько-організаційних форм страхової
справи, які, на жаль, ще не набули достатнього розвитку в Украї-
ні, можна виділити такі:

1) концерн — об’єднання підприємств, включаючи страхове
товариство, що здійснюють сумісну діяльність;

2) господарські асоціації — договірні об’єднання підприємств
та страхової компанії, утворені для сумісного здійснення однієї
чи кількох функцій;

3) консорціум — тимчасові договірні об’єднання виробничих
підприємств та страхових компаній для розв’язання конкретних
завдань, реалізації великих цільових програм та проектів.

Обов’язковим складовим елементом страхового ринку є спе-
ціалізовані консалтингові фірми (компанії) страхових експертів.

Держава, як учасник ринку страхових послуг, створює правові
основи страхової діяльності та здійснює контроль за дотриманням
чинного законодавства. У законах і прийнятих нормативних актах
сформульовані вимоги до страховиків, порядок їх створення та ре-
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єстрації, вимоги до договорів і правила страхування, обов’язки
страховиків і страхувальників у кожній конкретній ситуації.

Страховий нагляд здійснюється також за рівнем страхових та-
рифів, формуванням запасних і резервних фондів страховиків,
проведенням інвестиційної політики, організацією обліку і звіт-
ності, своєчасною і повною сплатою податків у бюджет, за рів-
нем фахової підготовки страхових працівників.

Специфічним товаром на страховому ринку є страхові послуги.
Страховий ринок залежно від масштабів попиту і пропозиції

на страхові послуги можна поділити на місцевий (регіональний),
національний (внутрішній), світовий (зовнішній, глобальний).
Місцевий (регіональний) страховий ринок — це, як правило, об-
межений певною територією та вузькоспеціалізований ринок стра-
хових послуг. Його функціонування забезпечує потреби конкрет-
ного регіону у страховому захисті.

Національний (внутрішній) страховий ринок покликаний за-
довольняти економічні потреби та реалізувати економічні інтере-
си страховиків та страхувальників у межах національної еконо-
міки. Він характеризує досягнутий рівень розвитку страхування
тієї чи іншої країни. Наприклад, страховий ринок України поді-
лено на чотири великі регіони: західний, східний, південний,
центральний. Найбільше страховиків зосереджено у центрально-
му регіоні і, зокрема, у м. Києві та Київській області.

Світовий (зовнішній, глобальний) страховий ринок сприяє задо-
воленню потреби у страховому захисті страхувальників усього сві-
ту. На світовому страховому ринку урівноважується пропонування
страхових продуктів та попит на них у глобальному масштабі та
вимірі, де взаємодіють страховики різних країн. Між ними уклада-
ються угоди, вони ділять між собою не тільки певні сегменти ринку,
а й території, утворюють міжнародні об’єднання страховиків.

За галузевими критеріями структура страхового ринку поділя-
ється на ринки особистого, майнового страхування та страхуван-
ня відповідальності. Ринок особистого страхування в Україні по-
діляється на такі сегменти:

• страхування життя;
• страхування від нещасних випадків;
• страхування додаткової пенсії;
• медичне страхування.
Ринок майнового страхування включає:
♦страхування майна підприємств;
♦страхування врожаю сільськогосподарських культур;
♦страхування домашнього майна громадян;
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♦страхування транспортних засобів та ін.
Особливість галузевої структури страхового ринку виявляєть-

ся в тому, що кожен із цих ринків має свою внутрішню структу-
ру, елементи якої формують сегменти страхового ринку в цілому,
визначають специфіку взаємодії страховиків та страхувальників у
процесі купівлі-продажу страхової послуги та під час задоволен-
ня потреби у страховому захисті.

Ціна страхової послуги виражається у страховому тарифі і
складається на конкурентній основі під впливом попиту і пропо-
нування.

Страхові організації в процесі розвитку страхового ринку по-
винні прагнути до розширення асортименту видів страхування,
поліпшення кількості та якості страхових послуг, до стабілізації
страхових тарифів. Цьому сприятиме не тільки конкуренція, а й
співробітництво між страховиками в різноманітних формах,
включаючи участь у перестрахуванні і формуванні гарантійних
фондів на випадок банкрутства окремих страховиків.

За останні роки у страхуванні спостерігається зростання осно-
вних показників. Водночас не всі резерви вичерпано. У державі
застраховано лише близько 10 % ризиків, тоді як у більшості роз-
винутих країн цей показник досягає 90—95 %. На думку спеціа-
лістів, існуюча структура страхового ринку України не сприяє
зміцненню соціального захисту громадян та забезпеченню внут-
рішніх інвестицій. Українські компанії передають іноземним до
90 % страхової премії під час страхування авіаційних і морських
ризиків, ризиків здоров’я осіб, які від’їжджають за кордон, до
50 % — під час страхування великих майнових ризиків.

Схвалена програма розвитку страхового ринку України на
2001—2004 рр. спрямована на створення привабливого й до-
ступного ринку послуг, перетворення страхування на ефектив-
ну складову соціального захисту населення. Українські стра-
ховики мають бути конкурентоспроможними. Для цього ви-
значено принципи розвитку ринку, передбачається
законодавче забезпечення, а також удосконалення системи
державного регулювання цього виду діяльності. Окремо пору-
шується питання про відновлення довіри до галузі, яка є одні-
єю з передумов її розвитку.

Для підвищення фінансової надійності страховиків перед-
бачено підвищення мінімального розміру їх статутного капіта-
лу з 1 червня 2001 р. — до 500 тис. євро, а з 1 січня 2003 р. — до
1 млн євро. Для тих, хто здійснює страхування життя,
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з 1 січня 2002 р. — до 750 тис. євро, а з 1 січня 2003 р. — до
1,5 млн євро.

Очікується, що в результаті виконання програми у разі пози-
тивної тенденції розвитку економіки обсяги надходження стра-
хових платежів збільшуватимуться щорічно на 70—80 %.

Структурно-логічні схеми до теми 12
«Страхування і страховий ринок»
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Галузева структура страхового ринку України

• страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту;
• страхування відповідальності власників водного транспорту;
• інші види страхування

Майнове страхування

• індивідуальне страхування;
• колективне страхування;
• страхування пасажирів;
• страхування дітей;
• страхування туристів;
• інші види страхування

• змішане страхування
життя;

• страхування пенсій;
• весільне страхування;
• довічне страхування;
• інші види страхування

• страхування здоров’я
на випадок хвороби;

• безперервне страхуван-
ня здоров’я;

• інші види страхування

• страхування залізничного транспорту;
• страхування вантажів і багажу;
• страхування кредитів;
• страхування інвестицій;
• інші види страхування

• страхування автомобілів;
• страхування будівель;
• страхування домашнього майна;
• страхування домашніх тварин;
• інші види страхування

Страхування відповідальності

Особисте страхування

Страхування
від нещасних

випадків
Медичне

страхування
Страхування

життя

Страхування майна
юридичних осіб

Страхування майна
громадян

Схема 12.1. Галузева структура страхового ринку України
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Національний фонд
обов’язкового

медичного
страхування

Бюджетний
(державні програми)

% від фонду
 оплати праці

Територіальний фонд
ОМС (спільні програми)

Добровільні
внески

Прибуток від викорис-
тання вільних коштів

Субсидії

Територіальний фонд
обов’язкового

медичного
страхування

Місцеві бюджети
(за непрацюючих громадян)

% від фонду
оплати праці

Добровільні
внески

Прибуток від використання
вільних коштів плюс

страховий запас

Кошти
від регресивних вимог

Нормативне
фінансування

на одного
мешканця

Страхова
медична

організація

Лікувально-
профілактичний

заклад

Оплата
медичних

послуг

Прибуток
від використання
 вільних коштів

Застрахований
 хворий

Схема 12.2. Фінансування за обов’язкового медичного страхування
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Страхові компанії,
створені капіталом

фізичних осіб

Страхові компанії,
створені капіталом

юридичних осіб

Страхові компанії,
створені капіталом

фізичних
і юридичних осіб

Інституційна структура страхового ринку України

Страхові компанії,
створені на основі

приватного і держав-
ного капіталу

Страхові компанії,
створені на основі
капіталу держави

Схема 12.3. Інституційна структура страхового ринку України

Тема 13. ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Ключові терміни: ринок грошей; ринок фінансових по-
слуг; кредитний ринок; ринок цінних паперів; акція; про-
ста акція; привілейована акція; іменна акція; акція на
пред’явника; паперова акція; електронна акція; номіна-
льна акція; акція без номіналу; преміальна акція; обліга-
ція; державна облігація; інституційна облігація; проце-
нтна облігація; дисконтна облігація; конвертована
облігація; забезпечена облігація; незабезпечена обліга-
ція; казначейський вексель; депозитний сертифікат; ін-
вестиційний сертифікат; комерційні папери; емітент;
інвестор; фінансовий посередник; фондова біржа; інве-
стиційний фонд; інвестиційний керуючий; депозитарій;
реєстратор; первинний ринок цінних паперів; вторин-
ний ринок цінних паперів; біржовий обіг цінних паперів;
позабіржовий обіг цінних паперів.

Фінансовий ринок є складовою сферою фінансової системи
держави. Він може успішно функціонувати лише в умовах ринко-
вої економіки, коли преважна частина фінансових ресурсів мобілі-
зується суб’єктами підприємницької діяльності на засадах їх купів-
лі-продажу. За допомогою фінансового ринку, як правило,
мобілізуються і використовуються тимчасово вільні фінансові ре-
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сурси або ресурси, що мали обумовлене раніше цільове призна-
чення.

Об’єктивною передумовою функціонування фінансового ринку
є незбіг потреби у фінансових ресурсах з джерелами її задово-
лення. Кошти можуть бути в наявності в одних власників, а інве-
стиційні потреби виникають в інших. Фінансовий ринок виступає
посередником руху коштів від їх власників до користувачів. Він
являє собою особливу форму організації руху грошових коштів у
народному господарстві і має своїм призначенням забезпечити
підприємствам, державі і фізичним особам належні умови для за-
лучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних ресурсів.

За економічною сутністю фінансовий ринок — це сукупність
економічних відносин, пов’язаних з розподілом фінансових ре-
сурсів, купівлею-продажем тимчасово вільних грошових коштів і
цінних паперів.

Об’єктами відносин на фінансовому ринку є грошово-кредитні
ресурси, цінні папери та фінансові послуги, суб’єктами відносин —
держава, підприємства різних форм власності, окремі громадяни.

Фінансовий ринок являє собою механізм перерозподілу фі-
нансових ресурсів підприємств і нагромаджень населення між
суб’єктами господарювання і галузями економіки, «зв’язування»
частини грошових коштів, не забезпечених споживчими товара-
ми, а також засобом покриття дефіциту державного бюджету.

В організаційному плані фінансовий ринок — це сукупність ри-
нкових фінансових інституцій, що супроводжують потік коштів
від власників фінансових ресурсів до позичальників. До них нале-
жать комерційні банки, валютні та фондові біржі, інвестиційні фо-
нди компаній, лізингові організації, пенсійні та страхові фонди,
національний банк, позабіржові торговельні системи, розрахунко-
во-клірингові організації, депозитарії, інвестиційні керуючі реєст-
ратори, інші фінансові інституції, які відповідно до чинного зако-
нодавства можуть здійснювати операції на фінансовому ринку.

Торгівля фінансовими ресурсами може здійснюватися в різних
формах і різними методами, що визначає розгалуженість і різно-
манітність фінансового ринку. Його структуризація проводиться
за двома основними ознаками: формою ресурсів і організацією
торгівлі ними.

За формою фінансових ресурсів фінансовий ринок поділяється
на ринок грошей і ринок капіталів (ринок кредитних ресурсів і ри-
нок цінних паперів). Ринок грошей має справу з короткотерміно-
вими фінансовими активами, що є високоліквідними та малоризи-
кованими. Придбання короткотермінових боргових зобов’язань
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здійснюється тільки у тимчасове користування. Інструментами
цього ринку є казначейські векселі і короткострокові комерційні ве-
кселі. Ринок капіталів складається з ринку фінансових інструментів,
що відображають права власності, та довгострокових боргових зо-
бов’язань. Включення довгострокових зобов’язань до ринку капі-
талів пояснюється саме тривалим терміном використання ресурсів,
що певною мірою наближає їх за умовами кругообігу до власного
капіталу. Ціною ресурсів на ринку капіталів є дивіденди та курсові
різниці, а також проценти за довгостроковими позиками.

За організацією торгівлі фінансовий ринок поділяється на кре-
дитний та ринок цінних паперів. Кредитний відображає ту части-
ну фінансового ринку, яка функціонує на основі укладення кре-
дитних угод. Він має договірний характер. Ринок цінних паперів
являє собою особливу форму торгівлі фінансовими ресурсами,
яка опосередковується випуском та обігом цінних паперів.

Грошові потоки, що відображають функціонування фінансо-
вого ринку, характеризуються досить складними схемами руху
фінансових ресурсів. На кредитному ринку центром концентрації
і координації руху грошових потоків є комерційний банк. На ри-
нку цінних паперів центром торгівлі ними і відповідно ключовим
суб’єктом цього ринку виступає фондова біржа.

Особливе місце у структурі фінансового ринку посідає ринок
фінансових послуг, які надаються юридичним і фізичним особам
відповідно до чинного законодавства під контролем держави або
інших визначених законодавством органів.

Фінансовий ринок досягає найбільшої ефективності, коли за-
діяні усі його складові: ринок грошей, ринок кредитів, ринок цін-
них паперів, ринок фінансових послуг.

Усі ці складові фінансового ринку перебувають у тісному вза-
ємозв’язку. Наприклад, збільшення обсягу вільних грошових ко-
штів, що є у населення і підприємств, веде до розширення ринку
кредитів і цінних паперів. І навпаки, випуск цінних паперів зни-
жує потребу у фінансуванні народного господарства за рахунок
кредитів і акумулює тимчасово вільні грошові кошти інвесторів.

Взаємозв’язок кредитного ринку і ринку цінних паперів про-
являється в їх сек’юритизації. З одного боку, кредити мають ха-
рактеристики цінних паперів, оскільки приносять дохід і оберта-
ються (тобто купуються і продаються). З іншого боку, цінні
папери є документами, що підтверджують боргові або пайові зо-
бов’язання на кредитному ринку.

Основне призначення ринку грошей полягає у забезпеченні
оптимальної структури грошової маси та її кругообігу. Обсяг
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цього ринку визначається кількістю грошей в обігу, а його струк-
тура — співвідношенням різних грошових агрегатів. Оскільки
грошовий ринок охоплює всі аспекти використання грошей, у
тому числі як засобу нагромадження і платежу, то саме у цьому
сегменті він пересікається із фінансовим ринком.

Складовою ринку грошей є національний валютний ринок, на
якому предметом торгівлі є іноземна валюта. Об’єкт валютного
ринку — валютні операції з продажу й обміну національної та
іноземної валют. До суб’єктів ринку належать продавці валюти, її
покупці й посередники: банки, валютні біржі, брокерські фірми,
підприємницькі структури, міжнародні валютні, кредитні й фі-
нансові організації. Обов’язковим суб’єктом валютного ринку є
також держава, яка своїм законодавством установлює правила
функціонування валютного ринку. Операції купівлі-продажу ва-
люти можуть здійснюватись з різними цілями. Суб’єкти підпри-
ємницької діяльності купують валюту для проведення міжнарод-
них розрахунків. Комерційні банки здійснюють валютні операції
як за дорученням клієнтів, так і з метою отримання доходів (ва-
лютні спекуляції). Центральні банки можуть здійснювати як ко-
мерційні операції з іноземною валютою, так і валютні інтервен-
ції. Звідси можна визначити такі функції валютного ринку:

• своєчасне здійснення міжнародних розрахунків, страхування
валютних ризиків;

• регулювання валютних курсів і диверсифікація валютних
резервів;

• регулювання економічних і соціальних процесів у державі.
Ринок кредитних ресурсів — це процес залучення коштів у

грошовій формі на умовах повернення, платності й строковості.
Кредитний ринок є одним із найстаріших і найважливіших сег-
ментів фінансового ринку.

Суб’єктами ринку кредитів є кредитори, позичальники і дер-
жава в особі центрального банку, який контролює виконання
чинного законодавства учасниками ринку кредитів і регулює ри-
нок за допомогою економічних методів.

Організаційно-функціональними учасниками ринку кредитних
ресурсів є комерційні банки, брокерські контори, дисконтні ком-
панії та інші фінансово-кредитні інституції. Усі вони виконують
посередницькі функції, залучають вільні фінансові ресурси від
юридичних і фізичних осіб і надають їх у тимчасове користуван-
ня іншим економічним агентам, які потребують додаткових кош-
тів. У такий спосіб фінансові посередники забезпечують міжга-
лузевий та міжрегіональний перерозподіл грошового капіталу.
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Джерелом коштів, що циркулюють на кредитному ринку, є
кошти, акумульовані на депозитних рахунках банків, залишки
коштів на розрахункових та інших рахунках юридичних осіб, ві-
льні кошти населення і кошти, акумульовані центральним банком
держави. Мобілізовані фінансові ресурси використовуються для
надання короткострокових, середньострокових та довгостроко-
вих позичок. Короткострокові кредити залучаються, як правило,
для поповнення обігових коштів та усунення тимчасових розри-
вів у фінансуванні. Вони надаються терміном до одного року і за
своєю економічною сутністю є ринком грошей.

Розміщення акумульованих коштів здійснюється на основі
кредитних угод між банками, юридичними та фізичними особа-
ми. Ціною кредиту є процент як плата за користування фінансо-
вими ресурсами. Ціна кредиту залежить від строку повернення по-
зики, а також ураховує ризик. У визначенні рівня процентних
ставок важливу роль відіграє облікова ставка національного банку,
оскільки за цією ставкою можна отримати кредити національного
банку. Висока облікова ставка — показник наявності інфляційних
процесів у державі, великої ризикованості кредитного ринку.

Крім облікової, національний банк затверджує ломбардну став-
ку — процентну ставку, за якою центральний банк надає кредити
під заставу державних цінних паперів.

Сегментом кредитного ринку є також небанківські кредитні
установи (квазібанки — майже банки). Квазібанки поділяються
на дві групи. Першу становлять фінансові інституції банківського
профілю з обмеженим колом банківських операцій (лізингові й
факторингові компанії, кредитні спілки і товариства, ломбарди,
товариства взаємного кредитування, розрахункові (клірингові)
центри). До другої групи належать фінансові інституції небанків-
ського спрямування, які, маючи певні фінансові ресурси, здійс-
нюють кредитні операції (страхові компанії, інвестиційні компанії
і фонди, пенсійні фонди, фінансові компанії). Вони здійснюють
кредитування обмеженої кількості юридичних і фізичних осіб
відповідно до законодавства та своїх статутів.

Важливою складовою фінансового ринку є ринок цінних папе-
рів, який ще називають фондовим ринком. Фондовий ринок охо-
плює частину кредитного ринку і повністю ринок інструментів
власності. Іншими словами, цей ринок інтегрує операції щодо
боргових інструментів, інструментів власності, а також їхніх по-
хідних, що виражається через випуск спеціальних документів
(цінних паперів), які мають власну вартість і можуть продавати-
ся, купуватися та погашатися.
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Фондовий ринок виступає засобом забезпечення нормального
функціонування всіх галузей економіки, а також засобом поєд-
нання державних, інституційних та індивідуальних інтересів, за-
хисту грошових коштів населення від інфляції та поліпшення йо-
го матеріального становища.

Розглядаючи поняття фондового ринку відзначимо, що це сфера,
в якій реалізуються відносини власності, здійснюється вільне пере-
міщення цінних паперів між різними секторами економіки, форму-
ються фінансові джерела економічного зростання, концентруються і
розподіляються інвестиційні ресурси, створюються умови для доб-
розичливої конкуренції й обмеження монополізму. Ринок цінних
паперів об’єктивно створює механізм ефективного використання
фінансових ресурсів, оскільки розміщення паперів здійснюється на
основі вільного вибору об’єкта вкладення з певними майновими га-
рантіями. Інвестуючи свої вільні кошти у цінні папери, фізичні і
юридичні особи перетворюють їх на капітал, а підприємницькі
структури мають можливість отримати додаткові фінансові ресурси
для розширення своєї господарської діяльності.

Існує дві класифікації учасників фондового ринку: залежно
від юридичного статусу вони поділяються на категорії, а залежно
від функцій, що виконують, — на види.

За категоріями учасники фондового ринку можуть виступати як
індивіди, інституції і як органи державно-правового регулювання.

Індивідуальні учасники фондового ринку — це фізичні особи
(домогосподарства), що різняться між собою: кількістю та вида-
ми цінних паперів, якими вони володіють; ступенем активності, з
якою вони проявляють себе на ринку; цілеспрямованістю; спосо-
бом вибору і прийняття рішень щодо купівлі-продажу цінних па-
перів. Хоча індивідуальні учасники і не домінують на фондовому
ринку, однак завдяки їх численності емітенти мають можливість
мобілізувати грошові кошти, розпоряджатись ними в господарсь-
ких цілях, виробляти необхідні населенню матеріальні блага. До-
машні господарства посідають досить важливе місце як інвестори
на фондових ринках багатьох країн. Так, у США налічується
51,4 млн індивідуальних акціонерів, що становить 21,1 % насе-
лення, у Великобританії — 9 млн (15,8 %), у Японії — 11 млн
(9 %), у ФРН — 4,5 млн (5,5 %).

Інституційні учасники являють собою організації, що діють
на основі своїх засновницьких документів та інших норм права,
затверджених державою. На відміну від індивідуальних учасни-
ків, які користуються статусом фізичних осіб, інституції у біль-
шості випадків мають статус юридичних осіб.
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Інституціями зазвичай є підприємства, організації, установи,
товариства, компанії, фонди, корпорації.

Під органами, що здійснюють державно-правове регулювання
фондового ринку, розуміють органи законодавчої, виконавчої і
судової влади. Їх характерні риси — публічна влада, організацій-
на оформленість, право видавати загальнообов’язкові акти та
вдаватися в необхідних випадках до організаційного примусу й
санкцій, включаючи адміністративні. Державними органами ре-
гулювання ринку цінних паперів в Україні є Міністерство фінан-
сів, Національний банк, Фонд державного майна України, а та-
кож Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Залежно від функцій, що виконуються в процесі ринкової вза-
ємодії, учасники фондового ринку поділяються на дві великі групи:
основні та інфраструктурні. До першої групи входять емітенти,
інвестори, посередники, інститути-регулятори, спеціальні держав-
ні органи регулювання. Найважливішими серед інфраструктурних
учасників є депозитарії, кліринго-розрахункові установи, трастові
інститути, агенти з трансферту та реєстратори, продавці ринкової
інформації, спеціальні гарантійні фонди.

Охарактеризуємо кожного з цих учасників докладніше.
Емітенти цінних паперів — юридичні, а у випадках, перед-

бачених законом, фізичні особи, які від свого імені випускають
цінні папери з метою залучення фінансових ресурсів для свого
розвитку і зобов’язуються виконувати обов’язки, що випливають
з умов їх випуску. Зауважимо, що в Україні лише юридичні особи
мають право випускати цінні папери. Це стосується як випадків
утворення акціонерних товариств через заснування чи перетво-
рення державних підприємств в акціонерні товариства або випуск
облігацій підприємствами, так і випадків, коли цінні папери випу-
скаються, наприклад, за рішенням державних органів управління
або місцевих органів самоврядування (облігацій внутрішніх дер-
жавних та місцевих позик, казначейських зобов’язань).

Проте не кожна юридична особа може бути визнана емітентом
цінних паперів. Набуття статусу емітента пов’язане з певними зако-
нодавчими вимогами. Наприклад, Закон України «Про цінні папери
і фондову біржу» визначає певний порядок здійснення випуску ак-
цій і облігацій, необхідною складовою якого є процедура реєстрації
випуску цих цінних паперів, а у випадках їх вільного обігу — також
і реєстрація інформації про випуск. Конкретна юридична особа на-
буває статусу емітента лише за умови виконання вказаних проце-
дур. При порушенні цієї умови така особа не може бути визнана
емітентом і її акції або облігації позбавлені права надходити в обіг.
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Емітентом цінних паперів, можуть бути також держава в
особі своїх державних органів та органи місцевого самоврядування,
які можуть випускати цінні папери для задоволення потреб у фі-
нансуванні видатків відповідних бюджетів та окремих проектів.

Інвестори — фізичні, юридичні особи та інституційні інвес-
тори, котрі мають вільні грошові кошти, необхідні для інвесту-
вання з метою збільшення ринкової вартості цінних паперів.

У більшості випадків інвестори мають на ринку цінних папе-
рів одну або кілька певних цілей. Іноді вони хочуть зберегти свої
кошти від знецінення, в інших випадках сподіваються отримати
дохід від вкладень або встановити контроль над емітентами (це
стосується здебільшого акціонерних товариств). Для того щоб
стати інвестором на ринку цінних паперів, необхідно мати лише
волевиявлення та грошові чи інші засоби, котрі можна було б
вкласти в цінні папери.

Інвесторами на ринку цінних паперів, як правило, виступають
індивіди та інституції, держава в особі Державного казначейс-
тва чи Національного банку.

Найбільш активними серед інституційних інвесторів є комер-
ційні банки, пенсійні фонди, страхові компанії. Менш активними
є промислові чи торговельні підприємства, компанії, господарсь-
кі товариства.

Посередники на ринку цінних паперів — це такі фінансові ор-
ганізації, які надають посередницькі послуги. Існують три основ-
ні види посередницьких послуг: брокерські, дилерські та послуги
щодо здійснення підписки. Згідно з цим розрізняють три види
посередників: брокери, дилери та андеррайтери.

Термін «брокерські послуги» використовується для позначен-
ня регулярної діяльності, головним змістом якої є здійснення
операцій з цінними паперами за рахунок коштів клієнтів. Після
придбання цінних паперів брокером право власності до нього не
переходить, воно переходить до клієнта, за дорученням і за кош-
ти якого брокер здійснює операції.

Клієнтами брокера, як правило, є інвестори, але ними можуть
бути і дилери.

Термін «дилерські функції» використовується для позначення
регулярної підприємницької діяльності, основним змістом якої є
купівля і продаж цінних паперів за свій власний рахунок. Після
придбання цінних паперів дилером до нього переходить право
власності на вказані папери.

Термін «послуги з проведення підписки» використовується на
ринку цінних паперів для позначення посередницької діяльності,
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основним змістом якої є розміщення цінних паперів серед інвес-
торів. Андеррайтером може бути фізична або юридична особа,
котра гарантує емітентові цінних паперів їх розміщення на ринку
на узгоджених умовах за відповідну винагороду.

Фінансові посередники виконують роль сполучної ланки між
емітентом та інвестором. З одного боку, вони виконують посере-
дницькі функції стосовно емітента, проводячи операції з випуску
і розміщення цінних паперів на ринку. Добре знаючи ринок, вони
краще розуміються на тому, які цінні папери та умови їх випуску
найбільш доцільні для конкретного емітента, як провести роботу,
щоб забезпечити розміщення цінних паперів. З іншого боку, вони
надають послуги інвесторам у придбанні цінних паперів, виходя-
чи з побажань інвестора стосовно дохідності й надійності вкла-
день. Роль фінансових посередників на ринку цінних паперів
надзвичайно важлива, адже саме вони визначають його актив-
ність та ефективність.

Фінансові посередники розглядаються як колективні інвестори
на ринку цінних паперів, які централізують фінансові ресурси ін-
дивідуальних інвесторів. До фінансових посередників належать
інвестиційні фонди, трасти і компанії. Вони мобілізують кошти за
допомогою випуску власних цінних паперів — інвестиційних сер-
тифікатів. Інвестиційні фонди і трасти здійснюють тільки мобілі-
зацію коштів. Розміщення коштів проводять спеціальні компа-
нії — інвестиційні керуючі, а зберігання забезпечують депозита-
рії. Інвестиційні фонди вкладають з інвестиційними керуючими
угоди на здійснення інвестиційної діяльності, а трасти довіряють
інвестиційним керуючим мобілізовані кошти. Як правило, трасти
створюються на певний термін і проводять тільки один випуск сер-
тифікатів. Після їх погашення вони закриваються. Інвестиційні фо-
нди діють тривалий період. Вони є двох типів — відкриті й закриті.
Інвестиційні компанії, на відміну від фондів і трастів, здійснюють
розміщення мобілізованих коштів самостійно, їх інвестиційні сер-
тифікати можуть виставлятись на продаж на фондових біржах.

Фондова біржа є особливим посередником на ринку цінних
паперів, виступаючи центром торгівлі ними. Вона виконує три
основні функції — посередницьку, індикативну та регулятивну.
Сутність посередницької функції полягає в тому, що фондова біржа
створює достатні й усебічні умови для торгівлі цінними паперами
емітентам, інвесторам та фінансовим посередникам. На фондовій
біржі обертаються лише цінні папери, що пройшли реєстрацію і
включені до лістингу. Торговельні угоди на біржі укладають бро-
кери. Вони діють від імені своїх клієнтів-інвесторів, емітентів чи
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фінансових посередників, купуючи чи продаючи цінні папери.
При цьому права власності на куплені цінні папери чи отримані від
їх реалізації гроші належать клієнтам. Дохід брокера формується за
рахунок комісійних від укладених угод. Крім того, в торгівлі на бі-
ржі беруть участь дилери. Вони купують через брокерів цінні папе-
ри з метою їх наступного перепродажу, їх дохід формується за ра-
хунок різниці в цінах купівлі й продажу цінних паперів.

Індикативна функція фондової біржі полягає в оцінці варто-
сті й привабливості цінних паперів. Саме на біржі проводиться
котирування цінних паперів, яке дає інформацію інвесторам про
вартісну та якісну оцінку цінних паперів і динаміку їх розвитку.
Це створює передумови для формування надійного і достовірно-
го механізму торгівлі (хоча і не виключає можливостей цілесп-
рямованих махінацій з метою спекуляції цінними паперами) та
стимулювання ефективної діяльності емітентів. Будь-які промахи
відразу ведуть до зниження вартості емітованих ними цінних па-
перів, а відтак і попиту на них, що веде до зменшення припливу
фінансових ресурсів. Тому для емітента так важливо забезпечу-
вати стабільний фінансовий стан та високі фінансові результати.

Регулятивна функція фондової біржі виражається в організа-
ції торгівлі цінними паперами. Вона встановлює вимоги до емі-
тентів, які виставляють свої цінні папери на біржові торги, пра-
вила укладення і виконання угод, механізм контролю за діяль-
ністю суб’єктів біржової торгівлі. Біржі здійснюють контроль за
фінансовим станом емітентів. Вони мають право на отримання та
перевірку інформації про їх діяльність. Відповідно біржі можуть
знімати з котирування окремих емітентів, які або не виконують
вимог біржової торгівлі, або мають незадовільні фінансові показ-
ники. Мета контрольної діяльності біржі — забезпечення до-
стовірності котирування цінних паперів та надійності біржової
торгівлі. Існують три види бірж: замкнута біржа, у торгах на якій
можуть брати участь лише члени біржі; біржа з вільним доступом
відвідувачів, угоди на якій здійснюють тільки маклери (тобто по-
середники); і біржа, що складається із широкого кола осіб, але діє
під контролем урядових органів.

Фондові біржі відіграють надзвичайно важливу роль як в еко-
номічній та фінансовій системі окремих країн, так і на рівні між-
народної економіки та міжнародних фінансів. Через них проходять
колосальні фінансові ресурси, доступ до яких досить не простий.
Тільки найбільш потужні, надійні й стабільні емітенти, які мають
високі фінансові результати, можуть їх отримати. Стабільність у
світі багато в чому залежить від урівноваженості попиту і пропо-
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нування на фондових біржах, що є основою регулювання біржової
діяльності. На відміну від банків, які самостійно визначають на-
прями вкладення своїх ресурсів, фондова біржа не може адмініст-
ративно регулювати грошові потоки. Однак, хоча інвестори само-
стійно визначають, куди вкладати гроші, керуються вони при
цьому насамперед біржовим котируванням цінних паперів.

Сприяючи раціональному рухові, розподілу і перерозподілу фі-
нансових ресурсів між окремими емітентами різних галузей, регіо-
нів та країн, фондові біржі, як і комерційні банки, є рушійною си-
лою економічного розвитку. Разом з тим, якщо банки розгляда-
ються як мозковий центр і кровоносна система економіки, фондові
біржі виконують насамперед роль нервової системи. Вони дають
змогу вчасно відстежувати процеси, які характеризують стан еко-
номіки та фінансової системи і приймати відповідні рішення. Тому
провідні фондові біржі (Нью-Йорк, Токіо, Лондон, Париж, Франк-
фурт, Копенгаген) стали світовими фінансовими центрами, ситуація
на яких значною мірою визначає фінансову політику всіх країн світу.

Фондові біржі в усіх країнах із ринковою економікою — це
добре технічно оснащені організаційні структури, що володіють
зразковими системами обробки, передавання і зберігання інфор-
мації. Інформація про угоди, що укладаються у торговому залі
фондової біржі, відкрита і легко доступна. Дані про обсяг і ціну
кожної угоди, укладеної на біржі, тут же (не пізніше, ніж через
10 секунд після проведення угоди) висвічуються на електронно-
му табло. Одночасно через систему відеомоніторів ця інформація
передається в усі кутки земної кулі. Будь-який інвестор, у якому
б кутку землі він не перебував, може бути в курсі подій, що від-
буваються в торгових залах найкрупніших бірж.

Ринок цінних паперів структурується за двома ознаками: стадія-
ми та місцем торгівлі. За стадіями торгівлі виділяється первинний та
вторинний ринок. Первинний ринок являє собою випуск цінних
паперів в обіг, який здійснюється на основі оголошення про емісію.
Торгівля ведеться між емітентами, з одного боку, та інвесторами і
фінансовими посередниками — з іншого. На первинному ринку
емітент передає майнові права на свою власність іншим особам,
одержуючи натомість кошти для інвестицій. Вторинний ринок ха-
рактеризується операціями перепродажу цінних паперів, які здійс-
нюються між окремими інвесторами, інвесторами і фінансовими
посередниками та між фінансовими посередниками. Головною ме-
тою вторинного ринку є забезпечення ліквідності цінних паперів,
тобто створення умов для найкращої торгівлі ними.
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За місцем торгівлі ринок цінних паперів поділяється на біржо-
вий та позабіржовий. Біржовий включає угоди, що укладаються
на фондовій біржі, й охоплює насамперед вторинний ринок, хоча
в окремих випадках і первинне розміщення цінних паперів може
здійснюватись через фондову біржу. Позабіржовий відображає
угоди, які укладаються і реалізуються поза біржею. Він стосуєть-
ся насамперед первинного ринку, однак позабіржові операції мо-
жуть виконуватися і на вторинному ринку.

Професійна діяльність на ринку цінних паперів, у тому числі
посередницька з випуску та обігу цінних паперів, здійснюється
виключно на підставі спеціальних дозволів (ліцензій).

Історичний досвід розвитку і вдосконалення світового фондо-
вого ринку довів, що в достатній кількості має бути не тільки різних
цінних паперів, а й учасників фондового ринку. Інвестор повинен
мати можливість вибору відповідного емітента, а емітент — інвес-
тора. Кожен з них за необхідності повинен володіти не тільки
правом, а й сприятливими умовами для вибору того чи іншого
посередника. А це означає, що всіх посередників має бути багато.
Зауважимо, що ця вимога антимонопольної політики на Україн-
ському фондовому ринку в основному виконана вже сьогодні.
Спостерігається лише дефіцит інвесторів.

Інструментами забезпечення обороту фінансових ресурсів на
фондовому ринку є цінні папери.

Цінні папери — грошові документи, що засвідчують право
володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини
між особою, яка їх випустила та їх власником і передбачають, як
правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а
також можливість передання грошових та інших прав, що випли-
вають з цих документів, іншим особам.

Розрізняють капітальні та грошові цінні папери. Серед капіта-
льних, що є засобом залучення капіталу, найбільш поширені акції
та облігації.

Капітальні цінні папери, у свою чергу, поділяються на пайові,
що виражають частку у власності та валовому капіталі, та борго-
ві, що виражають відносини позики.

Пайові цінні папери: акції, інвестиційні сертифікати, привати-
заційні папери.

Боргові цінні папери: облігації, казначейські зобов’язання та
ін., за якими емітент несе зобов’язання повернути у відповідний
строк кошти, інвестовані в його діяльність, виплатити дохід у ви-
гляді фіксованого процента.
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До грошових цінних паперів належать різні векселі (комерцій-
ні, фінансові, прості, переказні), депозитні сертифікати, комерційні
папери та ін. Грошові цінні папери активно використовують в
обороті між фірмами, банками, між банками та казначейством.

Також цінні папери можуть бути іменними або на пред’явника.
Іменні цінні папери передаються через повний індосамент (переда-
вальним записом, який засвідчує перехід прав за цінним папером до
іншої особи), або в них спеціально не вказано, що вони не підляга-
ють передаванню. Цінні папери на пред’явника обертаються вільно.

Ще в червні 1991 р. Верховною Радою України було прийнято за-
кон «Про цінні папери і фондову біржу», який визначає умови і поря-
док випуску цінних паперів, а також регулює посередницьку діяль-
ність в організації обігу цінних паперів в Україні. Відповідно до
цього закону можуть випускатися в обіг такі види цінних паперів:

• акції;
• облігації внутрішніх республіканських та місцевих позик;
• облігації підприємств;
• казначейські зобов’язання держави;
• ощадні сертифікати;
• векселі;
• приватизаційні папери.
Крім цінних паперів першого порядку, існують похідні цінні

папери, до яких належать опціони, ф’ючерси, бони, варанти тощо.
Акція являє собою документ, який засвідчує право на певну

частину власності акціонерного товариства і дає право на отри-
мання доходу від неї у вигляді дивідендів. Існують різні види ак-
цій, які встановлюють різні права їхніх власників: прості й приві-
лейовані; іменні та на пред’явника; паперові та електронні;
номінальні та без номіналу; платні та преміальні; з вільним та
обмеженим обігом.

Використання різних видів акцій пов’язане з різними цілями,
якими керуються засновники акціонерних товариств.

Проста акація дає право голосу (за принципом: одна акція —
один голос), однак не гарантує отримання дивідендів. Розмір ди-
відендів залежить від обсягів отриманого прибутку. Привілейо-
вані акції надають певні переваги їхнім власникам, насамперед у
правах на отримання доходу. Як правило, ці переваги виража-
ються у фіксованому проценті дивідендів, які виплачуються не-
залежно від отриманого прибутку. Разом з тим власники приві-
лейованих акцій у більшості випадків позбавляються права
голосу, тобто вони не можуть брати участі в управлінні товарис-
твом, якщо це не передбачено статутом. Сума випуску привіле-
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йованих акцій обмежена десятьма відсотками від усього статут-
ного фонду акціонерного товариства. Щорічний прибуток за ци-
ми акціями нараховується за процентом, що зафіксований на
бланку акції. Коли ж якийсь рік обсяг чистого прибутку не дає
змоги виплатити дивіденди в такому розмірі, то дивіденди мо-
жуть виплачуватись із резервного фонду.

Іменна акція передбачає встановлення її власника, який вка-
зується на акції. При цьому ведеться книга обліку, в якій фіксу-
ються всі власники акцій та реквізити належних їм акції. Продаж
чи передання іменної акції іншому власнику фіксується відповід-
ними записом чи заміною акції. Акція на пред’явника не перед-
бачає фіксації її власника, її перехід від одного власника до іншо-
го не вимагає ніякого оформлення.

Паперові акції являють собою цінні папери, які емітуються з
дотриманням певних вимог щодо їх оформлення і друку. Друку-
вання акцій можуть здійснювати тільки уповноважені організації
з дотриманням вимог щодо їх захисту від підробки. При цьому
іменні акції мають найбільш надійний захист, оскільки ведеться
книга реєстрації. Електронні акції існують у вигляді записів на
файлах у комп’ютерах. Облік акцій ведеться в депозитарії.

Номінальні акції являють собою цінні папери, на яких позна-
чається їх номінальна вартість. В окремих випадках вона може не
вказуватись, тобто це акція без номіналу. Платні акції — це акції,
що купуються під час їх випуску. Преміальні акції пов’язані з ка-
піталізацією нагромадженого нерозподіленого прибутку. Вони
розподіляються між акціонерами пропорційно кількості придба-
них ними платних акцій. Акції з вільним обігом можуть без будь-
яких обмежень переходити від одного власника до іншого. Акції
з обмеженим обігом або взагалі не можуть переходити до іншого
власника, або тільки в обмежених, наперед визначених випадках.

Облігація являє собою боргове зобов’язання позичальника
перед кредитором, яке оформляється не кредитною угодою,
а продажем-купівлею спеціального цінного папера. Облігації поді-
ляються на різні види залежно від емітента, способу виплати до-
ходу, термінів, на які вона випускається, умов обігу та надійності.

Залежно від емітента, тобто того, хто їх випускає, облігації поді-
ляються на державні, місцеві, інституційні, у тому числі корпора-
тивні. Державні облігації випускають центральні органи управлін-
ня. Як правило, емітентом є Міністерство фінансів. Залучені кошти
спрямовуються на покриття бюджетного дефіциту чи на фінансу-
вання певних інвестиційних проектів. Облігації місцевих позик ви-
пускають місцеві органи управління. Інституційні облігації випус-
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каються суб’єктами підприємницької діяльності, фінансовими ком-
паніями, корпоративні — акціонерними товариствами.

Залежно від способу виплати доходу виділяються процентні,
дисконтні й конвертовані облігації. Процентні облігації передба-
чають виплату доходу у вигляді річного процента, що встанов-
люється до номінальної вартості. За дисконтними дохід форму-
ється у вигляді різниці між номінальною вартістю і цінами
купівлі. Конвертовані облігації передбачають не виплату доходу,
а обмін їх на нові. При цьому номінальна вартість придбаних об-
лігацій збільшується, тобто дохід утворюється за рахунок різниці
між номінальною вартістю нових і попередніх облігацій.

За термінами випуску розрізняють строкові, безстрокові та
облігації з правом дострокового погашення. Строкові випуска-
ються на певні терміни, які не можуть змінюватись. Залежно від
тривалості періоду вони поділяються на короткострокові (до 1—
2 років), середньострокові (до 5 років) та довгострокові (понад
5—10 років). Слід зазначити, що в кожній країні існує свій підхід
до визначення термінів розмежування облігацій на коротко-, серед-
ньо- і довгострокові. Безстрокові облігації не передбачають визна-
чення термінів їх випуску. Облігації з правом дострокового пога-
шення передбачають право емітента на дострокове погашення.

За умовами обігу облігації, як і акції, поділяються на дві гру-
пи: з вільним і обмеженим обігом залежно від прав на їх перехід
від одного до іншого власника.

За надійністю облігації поділяються на забезпечені та незабез-
печені. Забезпечені облігації передбачають гарантії їх погашення і
виплати доходу з дотриманням установлених строків. Забезпечен-
ням таких облігацій може бути нерухоме майно, земля, державні
ціні папери тощо. Об’єкти і фонди забезпечення вказуються при
випуску забезпечених облігацій. Незабезпечені облігації не перед-
бачають установлення їх забезпечення, на що вказується в умовах
випуску. Державні облігації незалежно від того, вказуються чи ні
об’єкти і форми їх забезпечення, завжди вважаються забезпечени-
ми, оскільки держава завжди має достатні ресурси.

Казначейські зобов’язання — це вид цінних паперів на пред’-
явника, які розміщуються серед населення виключно на добровіль-
них засадах і які свідчать про внесення їхнім власником грошових
засобів до бюджету й дають право на отримання фінансового дохо-
ду. Можуть бути випущені такі види казначейських зобов’язань —
довгострокові (від п’яти до десяти років), середньострокові (від од-
ного до п’яти років), короткострокові (до одного року).
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Рішення про випуск довго- та середньострокових казначейсь-
ких зобов’язань приймається урядом.

Ощадний сертифікат — це письмове свідоцтво банку про
депонування коштів. Власник сертифіката має право на одержан-
ня доходу у вигляді процента, розмір якого визначається банком.
Банки видають сертифікати строкові та до запитання, іменні та на
пред’явника.

Вексель — це письмове абстрактне й безспірне зобов’язання
позичальника сплатити після настання строку визначену суму
грошей власникові векселя. Векселі є двох видів — прості й пере-
казні. Простий вексель — це письмове зобов’язання, яке позичаль-
ник видає кредитору про сплату певної суми грошей після настан-
ня строку. Переказний вексель є письмовим наказом кредитора
позичальникові про сплату йому або тому, кого він укаже, певної
суми грошей після настання строку. Цей вексель набуває сили
зобов’язання лише після того, як позичальник акцептує його. По-
рядок випуску та обігу векселів визначається урядом.

Казначейський вексель є формою боргового зобов’язання дер-
жави. На відміну від державних облігацій, казначейські векселі
випускаються на строк, як правило, до одного року під покриття
бюджетного дефіциту з виплатою доходу у вигляді дисконту.

Приватизаційні цінні папери є різновидом державних цінних
паперів. Вони надаються лише громадянам і підтверджують пра-
во їхніх власників на безкоштовне одержання в процесі привати-
зації частки майна державних підприємств, державного житлово-
го фонду, а також земельного фонду.

Приватизаційні цінні папери є виключно іменними, надаються
лише громадянам і можуть бути використані лише в період прива-
тизації. Зазначені папери не підлягають вільному обігу. За ними не
виплачуються ні дивіденди, ні будь-які інші доходи. Їх неможливо
використовувати як засіб платежу чи забезпечення зобов’язань.
Використання приватизаційних паперів здійснюється виключно за
допомогою їх обміну на акції та інші документи, що підтверджу-
ють право власності на частку державного майна, розмір якої дорі-
внює розмірові номінальної вартості приватизаційного паперу.

Крім вищезгаданих цінних паперів, досить поширеним об’єктом
торгівлі на фондовому ринку є також депозитні свідоцтва та варанти.

Депозитне свідоцтво — це цінний папір, який підтверджує,
що особа володіє акціями однієї з іноземних корпорацій, які збе-
рігаються в одному з банків, та має право на одержання дивіден-
дів, а також на частку активів цієї корпорації у разі її ліквідації.
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Депозитні свідоцтва забезпечують доступ корпорацій на іноземні
фондові ринки.

Варанти є спеціальним видом цінних паперів. Вони випуска-
ються разом із привілейованими акціями та облігаціями й дають
власникові право купувати прості акції за обумовленою ціною
протягом обумовленого періоду. Інвестори можуть одержувати
прибуток на різниці курсів простих акцій у разі його зростання
порівняно з обумовленим у варанті.

Спекулятивними об’єктами фондової торгівлі є також опціони
й ф’ючерси. Опціон — це угода між партнерами, один із яких
виписує і продає опціонний сертифікат, а інший купує його, тоб-
то отримує право до обумовленої дати за фіксовану ціну придба-
ти певну кількість акцій в особи, яка виписала опціон, або ж про-
дати їх. Головною особливістю опціону є те, що його покупець
одержує право купити чи продати акції за попередньо погодже-
ними умовами, а продавець контракту бере на себе зобов’язання з
їх виконання.

Ф’ючерс також є контрактом, згідно з яким особа, що уклала
його, бере на себе зобов’язання після закінчення певного строку
продати клієнтові відповідну кількість фінансових інструментів
за обумовленою ціною. Однак на відміну від опціону розрахунок
після закінчення ф’ючерсного контракту є обов’язковим.

До фіктивного капіталу другого порядку належать також інве-
стиційні сертифікати.

Інвестиційні сертифікати — це цінні папери, що випуска-
ються виключно інвестиційним фондом чи інвестиційною ком-
панією і дають право їх власнику на отримання доходу у вигляді
дивідендів. Інвестиційні сертифікати можуть бути іменними та
на пред’явника. Номінальна вартість одного інвестиційного сер-
тифіката повинна дорівнювати номінальній вартості однієї акції,
яка належить засновникам. Інвестиційні сертифікати відкритих
фондів продаються за грошові кошти, а закритих — за грошові
кошти та приватизаційні цінні папери. Фонди мають право здійс-
нювати загальну емісію на суму, розмір якої не повинен переви-
щувати 15-кратного розміру їхніх статутних фондів. Власник ін-
вестиційних сертифікатів не має корпоративних прав.

Суб’єкти, які беруть участь в операціях з цінними паперами, є
учасниками ринку цінних паперів.

Ринок фінансових послуг як складова фінансового ринку яв-
ляє собою сферу різноманітних послуг, що надаються суб’єктам
фінансових відносин — підприємницьким структурам, державі і
громадянам у процесі їх фінансової діяльності.
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Фінансові послуги за своєю структурою дуже різні, вони мо-
жуть мати риси кредитних операцій, операцій оренди, страхуван-
ня тощо, проте всі вони раціонально доповнюють мобілізацію й
використання фінансових ресурсів в інших підсистемах фінансо-
вої системи держави. До фінансових посередників відносять ко-
мерційні банки та небанківські кредитні установи, фінансові, фа-
кторингові й лізингові компанії, інституційні інвестори, фондові
та валютні біржі.

До найхарактерніших видів фінансових послуг належить лізинг.
Суб’єктами лізингових операцій є продавець лізингового майна,
тобто його виробник; лізингодавець — організація, у тому числі
банківська або небанківська фінансова установа; лізингоодержу-
вач — підприємство, яке отримує в користування майно за догово-
ром лізингу. У межах довгострокової оренди розрізняють дві осно-
вні форми лізингових операцій — фінансовий і оперативний лізинг.

Фінансовий лізинг полягає в тому, що під час дії лізингової уго-
ди орендар виплачує орендодавцю всю величину амортизації орен-
дованого майна. Після закінчення такої угоди лізингоодержувач
може повернути об’єкт оренди лізингодавцю, викупити його за за-
лишковою вартістю або укласти нову угоду на оренду. Об’єктами
фінансового лізингу є переважно виробничі будівлі та споруди.

Оперативний лізинг є таким видом орендних операцій, за
якого лізингова угода укладається на термін менший, ніж період
амортизації орендованого майна (здебільшого на 2—5 років). Як і
за фінансового лізингу, після закінчення терміну угоди вона мо-
же бути продовжена на нових умовах. В іншому разі майно пове-
ртається власникові або викуповується за договірною ціною. От-
же, лізинг дає змогу підприємствам та організаціям отримувати
необхідні виробничі фонди без значних одноразових затрат, а та-
кож уникнути витрат, пов’язаних із моральним старінням засобів
виробництва.

Структура лізингового платежу регулюється законодавством і
включає амортизаційні відрахування, плату за кредит, прибуток
лізингодавця, страхові платежі та інші витрати лізингодавця.
Конкретна величина платежу за надане в лізинг майно встанов-
люється лізингодавцем.

До фінансових посередницьких послуг належить також фак-
торинг. Головна мета факторингового обслуговування — інкасу-
вання дебіторських боргів своїх клієнтів і одержання належних
їм платежів. Клієнт (постачальник), продавши дебіторський борг,
отримує від банку кошти в розмірі 80—90 % від суми боргу. Ре-
шту 10—20 % від суми боргу банк тимчасово стягує як компен-
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сацію ризику до погашення боргу. Після погашення боргу банк
повертає стягнену суму клієнтові. Банк може оплатити постача-
льникові платіжні вимоги не тільки у день подання їх на інкасо,
а й відправлені у банки платників раніше й акцептовані платни-
ками, але не оплачені через відсутність коштів на рахунках. Отже,
отримання факторингової послуги дає змогу підприємствам пе-
ретворити продаж із відстрочкою платежу на продаж із негайною
оплатою і в результаті прискорити рух свого капіталу.

Серед небанківських кредитних установ, що надають кредитні
послуги, особливе місце посідають кредитні спілки. Це громад-
ські неприбуткові організації, головною метою яких є фінансовий
та соціальний захист своїх членів через залучення їхніх особис-
тих заощаджень для взаємного кредитування. Одна з найпошире-
ніших послуг кредитних спілок — надання позичок. З цією ме-
тою створюється позичковий фонд, куди, крім внесків членів
кредитних спілок, залучаються банківські кредити, державні суб-
сидії, пожертвування юридичних і фізичних осіб.

За одержані позички сплачуються відсотки, які нижчі, ніж від-
сотки комерційних банків за надані кредити.

Страхування теж можна розглядати як один із сегментів ринку
фінансових послуг. При цьому страхові компанії можуть розгляда-
тися і як виробники страхових послуг, і як фінансові посередники.
Фінансові послуги у сфері страхування пов’язані із формуванням
колективних страхових фондів і фінансовим відшкодуванням різ-
них втрат і збитків. Фінансове посередництво має місце при роз-
міщенні фінансових ресурсів на фінансовому ринку.

Сегмент консалтингових, аудиторських, та інформаційних по-
слуг безпосередньо не пов’язаний з рухом фінансових ресурсів
чи формуванням доходів та здійсненням витрат і видатків. Вод-
ночас їх призначення полягає у наданні таких послуг, які сприя-
ють указаним процесам.

Консалтингові фірми, проводячи консультаційну роботу,
можуть допомогти мінімізувати вартість залучених фінансових
ресурсів, оптимізувати їх розміщення, сприяти мінімізації подат-
кового навантаження тощо.

Аудиторські послуги пов’язані із незалежною перевіркою фі-
нансової діяльності і фінансової звітності господарюючих суб’єктів.

Інформаційні послуги полягають у наданні певної фінансової
і нефінансової інформації, необхідної суб’єктам господарювання
для прийняття рішень у сфері фінансової діяльності. Первинна
інформація надається інформаційними агенціями через видання
статистичних збірників, періодичних зведень, наприклад біржо-
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вих, систему інформаційної мережі — Інтернет. Аналітичну ін-
формацію надають рейтингові агенції (аналітичні огляди, рейти-
нгові оцінки, наприклад привабливості цінних паперів).

Сукупність даних послуг є одним із методів хеджування ризи-
ків, що виконує важливу роль у забезпеченні стабільності фінан-
сового ринку і фінансової системи в цілому.

Структурно-логічні схеми
до теми 13 «Фінансовий ринок»

Ринок
грошових
ресурсів

Кредитний
ринок

Ринок
інструментів

позики

Ринок
інструментів

власності

Ринок похідних
інструментів

Ринок цінних паперів

Валютний
ринокРинок фінансових ресурсів

Схема 13.1. Структура ринку фінансових ресурсів
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За сферою
поширення

Світові
регіональні ринки

Внутрішній

Міжнародний

За відношенням
до валютних обмежень

За видами валютних
ринків

За ступенем
організованості

Внутрішні
регіональні ринки

Невільний

Вільний

З подвійним режимом

З одним режимом

Позабіржовий

Біржовий

Валютний ринок

Схема 13.2. Класифікація валютних ринків
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РИНОК

Принципи організації Рівні ринку

Ринок товарів
і послуг

Ринок землі
та нерухомості

Ринок матеріальних
та енергоресурсівРинок праці

Ринок
ресурсів

Фондовий
ринок

Ринок інструментів позичок
(облігації, державні казначейські зобов’язання,

векселі, ощадні й депозитні сертифікати)

Ринок інструментів інвестицій
(акції венчурних компаній, інвестиційні сертифікати)

Ринок інструментів нерухомості
(акції відкритих акціонерних товариств, створених

у процесі приватизації; приватизаційні папери)

Ринок
грошових
кредитних
ресурсів

Ринок похідних інструментів
(ф’ючерси, опціони, варанти та ін.)

Світовий ринок

Національний ринок

Регіональний ринок

Локальний ринок

Офіційні ринки

а) організовані (біржові) бро-
керські ринки

б) неорганізовані (позабір-
жові) дилерські ринки

Неофіційні ринки

Валютний
ринок

Ринок позичкових
капіталів

Фінансовий
ринок

Схема 13.3. Структура ринку фінансових ресурсів
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За видами
фінансових активів,

що обертаються

За терміновістю
реалізації операцій

За умовами
обертання фінансових

інструментів

Кредитний ринок (ринок позикових капіталів)

Валютний ринок

Страховий ринок

Ринок золота

Ринок цінних паперів (фондовий ринок)

Ринок грошей

Ринок капіталу

Організований (біржовий) ринок

Неорганізований (позабіржовий) ринок

Місцевий ринок

Регіональний ринок

Національний ринок

Світовий ринок

Ринок з негайною реалізацією умов операцій

Ринок з реалізацією умов операцій у майбут-
ньому періоді

Первинний ринок

Вторинний ринок

Фінансовий ринок

За періодом
обертання

фінансових активів

За регіональною
ознакою

За організаційними
формами

функціонування

Схема 13.4. Види фінансових ринків
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Ринок цінних
паперів

Комерційний
банк

Інші комерційні
банки

Юридичні
особи

Поточні
рахунки

Фізичні
особи

Бюджет
держави

Цільові
фонди

Кореспондентський
рахунок

Центральний банк

Схема 13.5. Грошові потоки кредитного ринку

Вторинний

Позабіржовий
ринок

Ринок цінних
паперів

Фондова
біржа

Первинний

Ринок
наступних

емісій

Ринок
первинних

емісій

Схема 13.6. Структура фондового ринку
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Саморегулювальні організації
учасників ринку цінних паперів

Українська Асоціація торговців цінними паперами
Українська Асоціація довірчих товариств, інвес-
тиційних фондів та компаній

Спеціалізовані організації з обліку,
зберігання й розрахунків

за цінними паперами
Національний депозитарій
Кліринговий банк

Фінансові
посередники

Торговці цінними паперами
Інвестиційні фонди
Банки
Довірчі товариства
Фондові біржі
Страхові компаніїІнфраструктури ринку цінних паперів

Семінари та курси професійної освіти
Аудиторські та консультаційні фірми
Спеціалізовані виробництва бланків цінних паперів
Спеціалізована преса

Державні органи, що регулюють ринок цінних паперів

Комісія з цінних паперів та фондового ринку Національний банк Фонд державного майна
Міністерство фінансів Міністерство економіки Антимонопольний комітет

Корпоративні й приватизовані підприємства

України
і зарубіжні

Юридичні особи

Держава:
• Національний банк
• Міністерство фінансів
• Місцева влада

Е
м
і
т
е
н
т
и

Громадяни держави

України
і зарубіжні

Інституційні
інвестори:

• страхові компанії
• пенсійні фонди
• інвестиційні фонди

Юридичні
особи

Звичайні
інвестори

Е
м
і
т
е
н
т
и

Схема 13.7. Суб’єкти фондового ринку України
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За емітентом

За моментом
емісії

За обсягом реалізації
прав акціонера

За способом
відбиття руху

Інвестиційних
компаній і фондів

Банківські

Корпоративні

Біржові

Види акційОзнаки класифікації

Іменні

На пред’явника

Нової емісії

Старої емісії

Конвертовані

Привілейовані

Звичайні

Безоплатні

За кількістю
голосів Одноголосні

Плюральні

Безголосні

Схема 13.8. Класифікація акцій
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Види облігаційОзнаки
класифікації

Муніципальні

Корпоративні

Державні

Середньострокові

Довгострокові

Короткострокові

З правом достро-
кового погашення

Безстрокові

Емітент Місцеві органи влади

Підприємства

Центральний банк

Мета
випуску Рефінансування заборгованості емітента

Фінансування нових інвестиційних проектів

Фінансування невиробничої діяльності

Термін
випуску
позик

Від 1 до 5 років

Від 5 до 30 років

До 1 року

Надійність
(наявність

забезпечення)

Забезпечені

Спосіб
реєстрації

руху

З фіксованим відсотком

З плаваючим відсотком

З дисконтом

Виграшні займи

Незмінна ставка

Змінна ставка
Форма

виплати
доходу

Наявність
обмежень

на рух
З обмеженим рухом

Що вільно обертаються

Поза обігом

Незабезпечені

Не вказаний власник

Вказаний власник

На пред’явника

Іменні

Нульова ставка
(нульовий купон)

Схема 13.9. Класифікація облігацій
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Тема 14. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

Ключові терміни: міжнародні фінанси, фінанси міжна-
родних організацій, міжнародні фінансові інституції,
міжнародний фінансовий ринок, міжнародний валютний
ринок, міжнародний ринок кредитних ресурсів, міжнаро-
дний ринок цінних паперів, валютне регулювання, євро-
облігації, євроакції, євровекселі, бюджет ООН, бюджет
ЄС, Міжнародний валютний фонд, група Світового бан-
ку, Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Міжна-
родна фінансова корпорація, Банк міжнародних розраху-
нків, Європейський центральний банк, Європейський
банк реконструкції та розвитку, Європейський інвести-
ційний банк, Лондонський і Паризький клуби кредиторів.

Виникнення і розвиток міжнародних фінансів зумовлено ши-
роким розвитком процесів міжнародної економічної інтеграції,
що супроводжуються глобалізацією економічних зв’язків, широ-
комасштабним переміщенням капіталів, об’єднанням фінансових
ресурсів у світовому масштабі. Міжнародна фінансова інтеграція
визначає напрямки й пріоритети сучасного етапу інтернаціоналі-
зації господарського життя, впливає на формування принципів
податкової та бюджетної політики і насамкінець на стратегічні
фінансові інтереси всіх країн і певних регіонів.

Функціонуючи в міжнародній сфері, фінанси впливають на
економічні інтереси учасників міжнародних зв’язків, опосеред-
ковують міжнародний інтеграційний процес, сприяючи його роз-
витку і поглибленню.

Міжнародні фінанси — це сукупність перерозподільних від-
носин, що виникають у зв’язку з формуванням і використанням
на світовому або міжнародному рівнях фондів фінансових ресур-
сів. Тобто за допомогою міжнародних фінансів здійснюється
міждержавний перерозподіл фінансових ресурсів. Глобальною
системою акумулювання вільних фінансових ресурсів та надання
їх позичальникам є міжнародний фінансовий ринок.

Міжнародні фінансові відносини являють собою досить скла-
дну систему руху грошових потоків. Вони можуть бути згрупо-
вані за такими напрямами:

• взаємовідносини між суб’єктами господарювання різних країн;
• взаємовідносини держави з юридичними і фізичними особа-

ми інших країн;
• взаємовідносини держави з урядами інших країн та міжна-

родними фінансовими організаціями;
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• взаємовідносини держави і суб’єктів господарювання з між-
народними фінансовими інституціями.

У сфері міжнародних фінансів, крім національних суб’єктів —
держави, підприємств і громадян, виділяються наднаціональні
суб’єкти — міжнародні організації і міжнародні фінансові інсти-
туції. Фінанси міжнародних організацій, міжнародних фінансових
інституцій та міжнародний фінансовий ринок є складовими
міжнародних фінансів. Розглянемо кожну з цих складових більш
детально. Діяльність міжнародних фінансових організацій пов’я-
зана з виконанням певних функцій, які визначаються їх статутами.
Фінансове забезпечення виконання цих функцій здійснюється через
фонди грошових коштів, що формуються цими організаціями;
Провідними міжнародними організаціями є: Організація Об’єдна-
них Націй та Європейський Союз.

Міжнародні фінансові інституції створюються на світовому і
регіональному рівнях для сприяння економічному розвиткові
країн — засновників цих організацій. Їх основним завданням є
мобілізація коштів і надання допомоги на кредитних засадах для
здійснення важливих економічних проектів.

До світових міжнародних фінансових інституцій належать
Міжнародний валютний фонд (МВФ), група Світового банку та
Банк міжнародних розрахунків. Регіональні фінансові інституції
створюються за континентальною ознакою. До них належать:
Європейський банк реконструкції та розвитку; Азіатський банк
розвитку; Африканський банк розвитку; Міжамериканський банк
розвитку, Лондонський та Паризький клуби кредиторів та ін.

Міжнародний валютний фонд є провідним світовим фінан-
совим інститутом, який має статус спеціалізованої установи
ООН. Він був заснований на міжнародній конференції в Бреттон-
Вудсі в 1944 р., а почав функціонувати у 1947 р. Основними ці-
лями діяльності МВФ є сприяння розвитку міжнародної торгівлі
й співробітництва у сфері валютного регулювання та надання
кредитів у іноземній валюті для вирівнювання платіжних балан-
сів країн — членів Фонду.

Діяльність МВФ охоплює три основні напрями: кредитування,
з метою надання фінансової допомоги країнам, у яких утворилось
від’ємне сальдо платіжного балансу; регулювання міжнародних
валютних відносин; постійний нагляд за світовою економікою.

Кредитування здійснюється з різними цілями у різних формах
та на різних умовах. Воно включає кредитування для потреб ви-
рівнювання платіжного балансу, компенсаційне фінансування та
допомогу найбіднішим країнам. Фінансові операції, які є основ-
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ним напрямом діяльності, МВФ здійснює тільки з офіційними
органами країн — членів Фонду.

Виділення кредитів залежить від трьох основних чинників: по-
треби в ресурсах для вирівнювання платіжного балансу, квоти кра-
їни та виконання вимог Фонду. Механізм кредитування полягає в
тому, що МВФ продає необхідну країні валюту за її національну
валюту. Кошти надходять до центрального банку країни-позичаль-
ника і використовуються на формування валютних резервів.

Загалом система кредитування, що використовується МВФ,
включає чотири форми: безпосереднє, поетапне, пільгове та спе-
ціальне фінансування.

Безпосереднє фінансування прямо пов’язане з квотою кожної
країни і здійснюється в межах її резервної і кредитної часток.

Система поетапного фінансування використовується при
більш суттєвих і триваліших проблемах з платіжним балансом у
країни-позичальника і є наступним етапом її взаємовідносин з
МВФ після безпосереднього фінансування.

Механізм пільгового фінансування пов’язаний з наданням на
пільгових умовах кредитів країнам, що розвиваються, та найбід-
нішим країнам за умов хронічної кризи платіжного балансу. Во-
ни включають фонд структурної перебудови та розширений фонд
структурної перебудови. Позики з цих фондів надаються на дуже
вигідних умовах — під 0,5 % річних на термін до 10 років.

Система спеціального фінансування використовується в особ-
ливих умовах і включає компенсаційне фінансування і фінансу-
вання у разі непередбачуваних обставин, фінансування буферних
(резервних) запасів, фінансування зі скорочення й обслуговуван-
ня зовнішнього боргу та фінансування системних трансформацій.

Новим механізмом у системі спеціального фінансування є фонд
підтримки структурних перетворень, створений для країн, що здійс-
нюють перехід від планової до ринкової економіки. Надання систем-
них трансформаційних позик обумовлюється різким падінням надхо-
джень від експорту та значним і стійким збільшенням вартості імпор-
ту у зв’язку з переходом до світових цін, насамперед на енергоносії.

Другим основним напрямом діяльності МВФ є регулювання
валютних взаємовідносин. При цьому МВФ установлює певні ва-
лютні обмеження. Так, країни — члени Фонду не можуть без його
згоди вводити обмеження за платежами і переказами з поточних
міжнародних операцій, використовувати дискримінаційні валютні
засоби, застосовувати систему кількох видів валютних курсів.

Будучи провідною міжнародною фінансовою інституцією, МВФ
здійснює постійний нагляд і спостереження за світовою економі-
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кою. Він формує значний масив інформації як у цілому по світо-
вій економіці, так і в розрізі окремих країн.

Нагляд за макроекономічною та валютною політикою країн
здійснюється насамперед за допомогою консультування. МВФ
детально аналізує податкову, грошово-кредитну і валютну полі-
тику та стан платіжних балансів країн. На основі аналізу готується
доповідь, що подається країні, в якій формулюються певні реко-
мендації щодо вироблення та коригування економічної, фінансо-
вої та валютної політики. Важливою формою нагляду є також
публікація та всебічне обговорення доповіді «Світовий економіч-
ний огляд». На підставі аналізу наявної інформації розробляють-
ся середньострокові економічні прогнози, які дають можливість
координувати макроекономічні процеси країн — членів фонду.

Другою за значенням у системі міжнародних фінансових ін-
ституцій, є група Світового банку, яка включає до свого складу
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР); Міжнаро-
дну асоціацію розвитку (МАР), Міжнародну фінансову корпора-
цію (МФК) та багатостороннє агентство з гарантування інвести-
цій (БАГІ) і спеціалізовану структуру — Міжнародний центр з
урегулювання інвестиційних конфліктів (МЦУІК).

Серцевиною групи є МБРР, який був заснований разом з МВФ
у 1945 р. і почав функціонувати в 1946 р. Учасниками банку мо-
жуть бути лише країни — члени МВФ. Основною метою діяль-
ності банку є сприяння розвитку економіки країн — членів МБРР
через надання довгострокових кредитів та гарантування приват-
них інвестицій. Спочатку ця діяльність була спрямована на краї-
ни, що зазнали втрат унаслідок Другої світової війни. Нині голо-
вним напрямом діяльності є країни, що розвиваються. Джерелами
ресурсів банку є:

• статутний капітал;
• залучення коштів через випуск облігаційних позик;
• резервний фонд.
Статутний капітал сформовано за рахунок внесків країн-

членів. Внески здійснюються через підписку на акції в межах
установлених квот. Квоти кожної країни визначаються відповід-
но до її економічного потенціалу. Резервний фонд утворюється за
рахунок банку.

Кредитування здійснюється у двох формах — системні позики
та інвестиційні кредити.

Системні позики надаються урядам окремих країн під програми
макроекономічної стабілізації та інституційні зміни. Кошти не ма-
ють цільового призначення і можуть використовуватись урядом на
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власний розсуд, у тому числі і на фінансування дефіциту бюджету.
Отримання позик обумовлюється виконанням певних вимог. При їх
невиконанні надання кредитів може бути призупинено.

Інвестиційні кредити видаються під конкретні інвестиційні
проекти. Основними напрямами кредитування є галузі інфра-
структури (енергетика, транспорт, зв’язок), а також сільське
господарство, охорона здоров’я та освіта. Кредити видаються
на термін до 20 років під гарантії урядів. МБРР може виступа-
ти також гарантом за аналогічними довгостроковими кредита-
ми комерційних банків. Виділення кредитів обумовлюється
наданням інформації про фінансовий стан країни, що позичає
кошти, та про об’єкти кредитування. Кредити надаються на
основі пайової участі банку у фінансуванні певних об’єктів —
до 30 % їх вартості.

Інші організації, що входять до групи Світового банку, спеці-
алізуються на певних напрямках діяльності.

Так, Міжнародна асоціація розвитку надає безпроцентні
кредити найбіднішим країнам світу терміном до 50 років на піль-
гових умовах — 0,75 %.

Міжнародна фінансова корпорація надає кредити високоре-
нтабельним приватним підприємствам країн, що розвиваються,
причому без гарантії урядів відповідних країн.

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій
проводить страхування іноземних інвестицій у країнах, що
розвиваються, на випадок політичних ризиків: від націоналіза-
ції, воєн, заворушень, зривів контрактів та ін., чим сприяє роз-
витку діяльності як інституцій групи Світового банку, так і
приватних інвесторів.

Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних конфлі-
ктів виконує функції з урегулювання спорів між урядами окре-
мих країн та їх інвесторами.

Банк міжнародних розрахунків є першою в історії міжнарод-
ною фінансовою інституцією. Він був створений у 1930 р. Осно-
вне завдання банку полягає у налагодженні співробітництва між
центральними банками провідних країн світу та здійснення роз-
рахунків між ними. Банк забезпечує також здійснення розрахун-
ків між країнами, що входять до Європейської валютної системи.
Він виконує депозитно-кредитні функції, здійснює валютні опе-
рації та операції на фондовому ринку.

У Європі в рамках ЄС функціонують Європейський централь-
ний банк, Європейський інвестиційний банк і Європейський банк
реконструкції та розвитку (ЄБРР).
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Європейський центральний банк створений у зв’язку із впро-
вадженням у 1999 р. Єдиної європейської валюти — євро. Він є
емісійним центром євро. Загалом його завдання і функції іденти-
чні функціям центральних банків.

Завданням Європейського інвестиційного банку, який був ство-
рений у 1958 р., є фінансування проектів, що мають регіональне, га-
лузеве та загальноєвропейське значення. Кредити надаються термі-
ном від 20 до 25 років. У галузевому плані пріоритетними є такі
галузі інфраструктури, як енергетика, транспорт, телекомунікації, а
також проекти, що пов’язані з охороною навколишнього природно-
го середовища. Кредити банку видаються на ринкових умовах.
Пільги встановлюються лише в тих випадках, коли передбачаєть-
ся їх відшкодування — боніфікація за рахунок бюджету ЄС.

Європеський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), що був
створений у 1990 р. і відкритий 1991 р., здійснює діяльність у
країнах Східної і Центральної Європи, які проводять ринкові ре-
форми. Засновниками банку є країни Європи та провідні країни
світу. Україна є членом ЄБРР з 1992 р. Не менше 60 % кредитів
ЄБРР має спрямовуватись у приватний сектор економіки і не бі-
льше 40 % у державну інфраструктуру. Кредитні ресурси ЄБРР
поділяються на звичайні і кошти спеціальних фондів. За рахунок
звичайних ресурсів надаються кредити під ефективні і надійні
проекти розвитку. Спеціальні фонди призначені для пільгового
кредитування низькорентабельних галузей соціальної інфрастру-
ктури та для надання технічної допомоги.

Лондонський та Паризький клуби — це об’єднання кредито-
рів. Лондонський клуб об’єднує 600 великих західних банків-
кредиторів. Паризький клуб об’єднує 19 країн, які є головними
державами-кредиторами світу.

Міжнародний фінансовий ринок виник у середині ХХ ст.
Його головне призначення полягає в тому, аби за допомогою
акумуляції вільних фінансових ресурсів у деяких країнах забез-
печити між ними їх перерозподіл для сталого економічного роз-
витку світового господарства й одержання від цих операцій пев-
ного доходу.

Нині міжнародні фінансові ринки — це величезні фінансові
центри, які мобілізують і перерозподіляють у всьому світі зна-
чні обсяги фінансових ресурсів. Вони сформувались на основі
розвитку міжнародних економічних відносин. З функціональ-
ного погляду — це система акумуляції і перерозподілу світо-
вих фінансових потоків з метою безперервного і рентабельного
відтворення. З інституційного погляду — це сукупність банків,
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спеціалізованих фінансово-кредитних установ, фондових бірж,
через які здійснюється рух світових фінансових потоків. У ре-
зультаті конкуренції сформувались світові фінансові центри —
Нью-Йорк, Лондон, Цюрих, Люксембург, Франкфурт-на-Майні,
Сінгапур та ін. Новим світовим фінансовим центром після
Другої світової війни став Токіо.

Поява фінансових центрів на периферії світового господарст-
ва, таких як Багамські Острови, Сінгапур, Сянган (Гонконг), Па-
нама, Бахрейн та ін. обумовлена нижчими податками й операцій-
ними витратами, незначним державним втручанням, ліберальним
валютним законодавством. Світові фінансові центри, де кредитні
установи здійснюють операції в основному з нерезидентами в
іноземній для даної країни валюті, дістали назву фінансових цен-
трів «оф-шор». Такі фінансові центри слугують також податко-
вим сховищем, оскільки операції на них не оподатковуються міс-
цевими податками і вільні від валютних обмежень.

Міжнародний фінансовий ринок має три складові: міжнарод-
ний ринок грошей (валютний ринок); міжнародний ринок креди-
тних ресурсів, міжнародний ринок цінних паперів.

Ринок кредитних ресурсів і ринок цінних паперів у фінансовій
літературі часто називають ринком капіталів.

Міжнародні валютні ринки — це купівля й продаж іноземної
валюти або цінних паперів в іноземній валюті на основі попиту і
пропозиції. Є світові і регіональні міжнародні валютні ринки.
Найбільшим світовим валютним ринком є лондонський, на якому
проводиться майже половина всіх валютних операцій. Учасника-
ми міжнародних валютних ринків є банки, банкірські будинки,
брокерські фірми, транснаціональні корпорації. Інструментами
валютних операцій є банківські перекази — поштові й особливо
телеграфні, у тому числі з використанням електронної техніки
(Рейтер-дилінг, Телерейт), телексу і телефону. Хоча в деяких
країнах (ФРН, Франція, Японія, країнах Бенілюксу, Скандинавії)
збереглися валютні біржі, їх роль незначна і зводиться до фіксації
довідкових курсів валют. Починаючи з 70-х років ХХ ст. деякі
операції з валютою знову здійснюються на товарних біржах (на-
приклад, валютні ф’ючерсні й опціонні операції на товарних бір-
жах у Чикаго, Нью-Йорку).

Банки, яким довірено право на проведення валютних операцій,
називаються уповноваженими або валютними банками. Уповно-
важені банки використовують дві форми вивезення капіталу: від-
криття за рубежем своїх зарубіжних філій і прийняття пайової
участі в капіталі іноземного банку.
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Розвиток європейської інтеграції і досягнення достатньої стабі-
льності валют країн ЄС привели до нової стадії розвитку європей-
ської валютної системи — переходу до єдиної валюти — євро.

Введення в обіг євро означає новий етап у розвитку системи
міжнародних фінансів у цілому і європейської валютної системи
зокрема.

Міжнародний ринок кредитних ресурсів — це специфічна
сфера руху коштів між країнами. Кредитні ресурси на міжна-
родному ринку рухаються на загальновідомих принципах, а
саме принципах обов’язкового повернення коштів, терміновос-
ті, платності і забезпеченості. На міжнародний кредит вплива-
ють такі фактори, як платіжний баланс, розмір процентної ста-
вки, вид валюти, курс валюти, рівень рентабельності
кредитних операцій та ін.

Міжнародний кредит виконує такі функції:
• забезпечує перерозподіл фінансових ресурсів;
• посилює процес нагромадження в рамках світового гос-

подарства;
• прискорює процес реалізації товарів (робіт, послуг) у всесвіт-

ньому масштабі.
Міжнародні кредити бувають різних видів, форм і варіантів

кредитування.
З інституційного погляду міжнародний ринок кредитних ре-

сурсів є сукупністю установ і організацій, за допомогою яких
здійснюється рух капіталів у сфері міжнародних економічних
зв’язків. У ролі кредиторів виступають приватні банки, фірми,
страхові компанії.

Залежно від суб’єкта кредитування кредити поділяються на
приватні, урядові й кредити міжнародних фінансових органі-
зацій. Кредити надаються коротко-, середньо- і довготермінові.
Міжнародні кредити поділяються також на забезпечені й бан-
ківські. Забезпечені кредити надаються під цінні папери, неру-
хоме майно, векселі, товарні документи. Банківські кредити
надаються найнадійнішим позичальникам під вексель. За при-
значенням міжнародні кредити поділяються на зв’язані й фі-
нансові. Зв’язані мають строго цільовий характер, тобто спря-
мовуються на закупівлю певних товарів або оплату послуг.
Фінансові кредити не мають цільового призначення і можуть
бути використані на розсуд позичальника, тобто бути спрямо-
ваними на будь-які цілі, включаючи погашення заборгованості
за кредитами, на капітальні вкладення, інвестування в цінні
папери та інші цілі.
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У міжнародній банківській діяльності з метою страхування по-
ширена практика надання синдиційованих кредитів — це кредити,
що надаються двома або більше кредиторами, тобто банківськими
синдикатами, одному позичальнику. Для надання цього кредиту
банки об’єднують на відповідний термін свої тимчасово вільні
грошові кошти, тому його ще називають консорціальним.

Діяльність міжнародного кредитного ринку тісно пов’язана із
світовим ринком цінних паперів.

Міжнародний ринок цінних паперів — це теж форма мобілі-
зації капіталів з метою задоволення виробничих потреб. Він на-
був розвитку у другій половині ХХ ст., коли було знято обме-
ження в національних законодавствах на вивіз капіталу.

Міжнародний ринок цінних паперів спеціалізується переваж-
но на емісії цінних паперів (первинний ринок) і їх купівлі-
продажу (вторинний ринок). Поряд з ринком іноземних облігацій
у 70-х роках ХХ ст. виник ринок єврооблігацій — облігацій у єв-
ровалютах. Найбільше їх випускається у доларах США.

Єврооблігаційна позика вирізняється такими особливостями:
розміщується одночасно на ринках кількох країн на відміну від
традиційних іноземних облігаційних позик; емісія здійснюється
банківським консорціумом або міжнародною організацією; єв-
рооблігації купуються інвесторами різних країн на основі коти-
рувань їх національних бірж; емісія єврооблігацій меншою мі-
рою, ніж іноземних облігацій, підпадає під державне регулю-
вання; процент за купоном не оподатковується на відміну від
звичайних облігацій.

Ринок єврооблігацій — важливе джерело фінансування серед-
ньо- і довгострокових інвестицій транснаціональних корпорацій.
Держави використовують єврооблігаційні позики для покриття
дефіциту держбюджету і рефінансування старих позик.

Міжнародний ринок євроакцій почав розвиватись лише з
1983 р. Усього у світі щорічно обертається акцій і облігацій на
астрономічну суму понад 40 трлн дол. США. Основними фінан-
совими центрами, де торгують європаперами, є Лондон, Цюріх,
Люксембург.

Ринок євровекселів (з 1981 р.) за обсягом невеликий, включає
в основному короткострокові єврокомерційні папери і середньо-
строкові векселі. Щоб залучити додаткових клієнтів і збільшити
свої прибутки, учасники міжнародного кредитно-фінансового
ринку створили ринок фінансових ф’ючерсів, фінансових опціо-
нів і «своп», випускають цінні папери з додатковими страховими
умовами.
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Структурно-логічні схеми
до теми 14 «Міжнародні фінанси»

Міжнародні
фінансові інституції Підприємства

Видатки
на утримання апаратуУряди

Фінансування
централізованих
заходів і програм

Міжнародні
організації

Схема 14.1. Грошові потоки у сфері міжнародних фінансів

Валютний
курс

Валютний
ринок

Пропонування

Заявки
на купівлю

Куплено

Попит

Національна
валюта

Попит

Заявки
на купівлю

Виставлено
на торги

Пропонування

База курсу

Співвідношення цін
споживчого кошика

Іноземна
валюта

Схема 14.2. Ціноутворення на валютному ринку

Валютний
курс

Монетний паритет

Валютні обмеження

Розвиток національної економіки

Стан платіжного балансу країни

Співвідношення попиту і пропонування

Схема 14.3. Фактори, що впливають на валютний курс
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2.2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

А
Автономія місцевого самоврядування фінансова — спроможність

адміністративно-територіальних одиниць та їхніх органів самовряду-
вання здійснювати покладені на них законом функції за рахунок влас-
них фінансових джерел.

Агент страховий — фізична або юридична особа, що діє від
імені та за дорученням страховика відповідно до наданих їй повно-
важень. А. с. виконує частину страхової діяльності страховика, зок-
рема: укладає договори майнового та особистого страхування,
одержує страхові платежі, виконує роботи, пов’язані з виплатами
страхових сум і страхового відшкодування. А. с. є представником
страховика і діє на підставі договору з ним і в його інтересах за ко-
місійну винагороду.

Активи підприємства — економічні ресурси підприємства у формі
сукупних майнових цінностей, що використовуються в господарській
діяльності і належать підприємству на правах власності чи у формі пре-
тензії (вимог) за зобов’язаннями інших осіб. А. п. є кошти, цінні папе-
ри, товарно-матеріальні цінності, основні засоби (фонди), фінансові ін-
вестиції, боргові вимоги та будь-яка інша його власність. Кожен з видів
А. п. має грошову оцінку. Використання А. п., як очікується, приведе
до отримання економічних вигод у майбутньому.

Активи грошові — сума коштів, які перебувають у розпорядженні
підприємства на певну дату і є його активами у формі готових засобів
оплати (тобто у формі абсолютної ліквідності). До А. г. належать: кош-
ти в касі підприємства, кошти на розрахунковому та валютному рахун-
ках, короткотермінові фінансові вкладення, інші грошові активи. А. г.
забезпечують постійну платоспроможність підприємства.

Активи ліквідні — кошти, цінні папери, матеріальні цінності, інші
активи, які можуть бути швидко реалізовані і використані для сплати
боргових зобов’язань. До А. л. підприємства належать грошові активи в
різних формах (готівка, кошти на рахунках у банках тощо), короткоте-
рмінові фінансові вкладення, дебіторська заборгованість (крім безна-
дійної), запаси готової продукції, призначеної для реалізації.

Активи матеріальні — основні фонди й оборотні активи будь-
якого виду, відмінного від коштів, цінних паперів, деривативів та нема-
теріальних активів. До А. м. підприємств належать активи, які мають
матеріальну форму: основі засоби, незавершені капітальні вкладення,
обладнання, призначене до монтажу, виробничі запаси сировини і ма-
теріалів, запаси малоцінних і швидкозношуваних предметів, обсяги не-
завершеного виробництва, запаси готової продукції, призначеної до ре-
алізації, інші види А. м.
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Активи неліквідні — група активів підприємства, які можуть бути
реалізовані без втрат своєї поточної (балансової) вартості лише протя-
гом тривалого часу. До цієї групи активів належать: основні засоби, не-
завершені капітальні вкладення, обладнання, призначене для монтажу,
нематеріальні активи, довготермінові фінансові вкладення, безнадійна
дебіторська заборгованість, витрати майбутніх періодів.

Активи нематеріальні — група активів підприємства, які не мають
матеріально-речової форми, зокрема: придбані підприємством за плату
права на користування землею, водою, корисними копалинами та ін-
шими природними ресурсами, будівлями спорудами, обладнанням, ав-
торські права, права на товарні знаки і торгові марки, інші майнові пра-
ва, брокерські місця (права торгівлі на біржі), програмне забезпечення,
організаційні витрати, репутація підприємства (гудвіл), висока кваліфі-
кація кадрів, фінансова стабільність та деякі інші активи.

Активи оборотні (поточні) — сукупність майнових цінностей
підприємства, які обслуговують поточний господарський процес і по-
вністю споживаються впродовж одного операційного (виробничо-
комерційного) циклу. До А. о. (п.) належать: виробничі запаси сирови-
ни й матеріалів, запаси малоцінних і швидкозношуваних предметів, об-
сяги незавершеного виробництва, запаси готової продукції, призначені
до реалізації, дебіторська заборгованість, грошові активи в усіх формах,
короткотермінові фінансові вкладення, витрати майбутніх періодів.

Активи операційні — активи підприємства, що безпосередньо бе-
руть участь у його виробничій діяльності та формуванні доходу від цієї
діяльності. Для визначення обсягу А. О. загальну суму активів змен-
шують на суму довготермінових фінансових вкладень, незавершеного
капітального будівництва, невстановленого та виведеного з експлуата-
ції обладнання, дебіторської заборгованості за позиками, наданими
працівникам, та інших аналогічних активів.

Активи паперові — фінансові активи, зокрема акції, облігації, інші
цінні папери.

Активи процентні — активи, що приносять процентний дохід
(цінні папери, депозити).

Активи фінансові — активи підприємства у формі наявних коштів
та різного роду фінансових інструментів. До цієї групи активів нале-
жать: грошові активи в національній та іноземній валютах, дебіторська
заборгованість, коротко- та довготермінові вкладення підприємства.

Акциз специфічний — непрямий податок, що встановлюється за
окремими ставками для певних видів товарів.

Акциз універсальний — непрямий податок, що встановлюється як
надлишок до загального обороту реалізації товарів (робіт, послуг) за
єдиною чи кількома ставками. Може бути у формі податку з продажу
(купівлі), податку з обороту чи податку на додану вартість.

Акцизи — непрямі податки на товари і послуги, включені до ціни і
сплачувані за рахунок покупців. Збирачами А. є підприємства, що ви-
робляють чи імпортують підакцизні товари або надають послуги, на які
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нараховуються А. Платниками А. є споживачі. До А. належать акциз-
ний збір і податок на додану вартість (податок з обороту).

Акцизна марка — спеціальний знак, яким маркують алкогольні напої
та тютюнові вироби і наявність якого підтверджує сплату акцизного збо-
ру, легальність увезення та реалізації цих виробів на території країни.

Акцизний збір — непрямий податок на високорентабельні та моно-
польні товари (продукцію), включений до їх ціни. Сплачують А. з. ви-
робники й імпортери підакцизних товарів. Ставки А. з. установлено у
відсотках до вартості товарів (продукції) у відпускних цінах, а для ім-
портних товарів — до митної (закупівельної) вартості з урахуванням
митних зборів і мита.

Акціонер — власник акцій, співвласник акціонерного підприємства.
Має право на отримання доходу від акцій, якими він володіє, а за пев-
них умов — на участь в управлінні справами підприємства, що випус-
тило акції. А. несе відповідальність за зобов’язаннями акціонерного то-
вариства (підприємства) тільки в межах придбаних ним акцій.

Акціонерне товариство — товариство, що має статутний фонд, по-
ділений на певну кількість акцій і несе відповідальність щодо своїх зо-
бов’язань тільки майном товариства. Акціонери відповідають щодо зо-
бов’язань товариства лише в межах власних акцій, на які одержують
щорічний дохід — дивіденди. До А. т. належать відкриті та закриті А. т.

Акціонерний капітал — основний капітал акціонерного товарист-
ва. Величина його визначається статутом товариства і формується за
рахунок емісії акцій. Засновники акціонерного товариства можуть ви-
пускати акції на суму, що перевищує реальну вартість активів підпри-
ємства. Це перевищення становить засновницький прибуток і формує
додатковий капітал товариства. Подальше зростання А. к. відбувається
через капіталізацію частини отриманого прибутку, а також за рахунок
нової емісії акцій.

Акція — цінний папір без визначеного часу обігу, що засвідчує
участь його власника у статутному фонді акціонерного товариства, під-
тверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в
управлінні ним, дає власникові право на одержання частини прибутку у
вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації
акціонерного товариства. А. можуть бути іменними чи на пред’явника,
привілейованими чи простими.

Акція іменна — акція, що містить ім’я її власника. Тільки та особа,
ім’я котрої вказано в А. і., вважається акціонером товариства і користу-
ється правами акціонера.

Акція на пред’явника — акція, в якій відсутні будь-які вказівки на
ім’я власника.

Акція привілейована — акція, що дає власникові переважне право
на одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі
майна акціонерного товариства в разі його ліквідації. Власник А. п. не
має права брати участі в управлінні акціонерним товариством, якщо
інше не передбачено його статутом. А. п. випускається із фіксованим
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(у процентах до її номінальної вартості) щорічно виплачуваним дивіде-
ндом. Виплата дивідендів здійснюється за такими акціями в розмірі, за-
значеному в А. п., незалежно від величини прибутку акціонерного то-
вариства. Якщо прибуток є недостатнім, виплату дивідендів
здійснюють з резервного фонду.

Акція привілейована кумулятивна — акція, що дає право її влас-
никові отримати в майбутньому проценти, нагромаджені за ті роки, ко-
ли компанія не могла їх виплатити через фінансові проблеми.

Акція проста — акція, яка дає право голосу, однак не гарантує
отримання дивідендів. Розмір дивідендів залежить від обсягів отрима-
ного прибутку.

Амортизаційний фонд — грошові ресурси, що формуються за ра-
хунок амортизаційних відрахувань і призначені для відтворення основ-
них фондів. Величину А. ф. обчислюють множенням балансової варто-
сті основних фондів на норму амортизації.

Амортизація основних фондів — списання протягом певного часу
згідно з вимогами оподаткування та бухгалтерського обліку початкової
балансової вартості основних фондів з метою відшкодування витрат на
їх придбання. Це зарахування згідно з нормативами частини вартості
основних фондів (амортизаційних відрахувань) до собівартості вигото-
вленої продукції (робіт, послуг). За рахунок амортизаційних відраху-
вань формується амортизаційний фонд, кошти якого використовуються
для відтворення основних фондів.

Амортизація прискорена — метод нарахування амортизації активів
(основних фондів) за нормами, які перевищують офіційно затверджені
норми амортизаційних відрахувань. Використовується з метою створен-
ня фінансових умов для прискореного впровадження у виробництво но-
вої техніки і технологій. Згідно з чинним законодавством України А. п.
дозволена тільки щодо активної частини операційних основних фондів.

Амортизація рівномірна (прямолінійна) — амортизація, яку обчи-
слюють пропорційно до вартості основних фондів і розподіляють рів-
номірно в розрахунку на весь передбачений термін їх експлуатації.

Аналіз фінансового стану — узагальнювальний аналіз, здійснюва-
ний для вивчення всіх основних аспектів фінансової діяльності суб’єк-
тів господарювання на підставі балансу підприємства, звіту про фінан-
сові результати й інших фінансових документів.

Антиінфляційна політика — комплекс державних заходів, спря-
мованих на регулювання грошового обігу, зменшення грошової маси,
припинення непомірного зростання цін. Є складовою стабілізаційних
заходів на макроекономічному рівні. Основними заходами А. п. є: зни-
ження дефіциту державного бюджету; зміна структури бюджету; емісія
державних цінних паперів; жорсткість кредитної політики тощо.

Апарат фінансовий — працівники фінансових органів, податкової
служби, фінансових відділів чи управлінь підприємств (організацій та
установ), міністерств і відомств, які здійснюють функції оперативного
управління фінансами.
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Асоціація — об’єднання, союз організацій або осіб для спільної дія-
льності в будь-якій галузі.

Аудит — перевірка офіційної бухгалтерської звітності обліку, пер-
винних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської
діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності
їх звітності, обліку, його повноти й відповідності чинному законодавст-
ву. А. буває зовнішній і внутрішній.

Аудитор — фізична або юридична особа, котра має кваліфікацій-
ний сертифікат на право займатися аудиторською діяльністю на тери-
торії України та ліцензію на відповідну діяльність. А., який здійснює
незалежну експертизу чи контроль за дотриманням установленого по-
рядку проведення фінансово-господарських операцій, бухгалтерського
обліку та звітності, надає консультаційні послуги.

Аудиторська палата України — незалежний, самостійний орган,
який функціонує на засадах самоврядування. А. п. У. організовує неза-
лежний фінансовий контроль: здійснює сертифікацію та ліцензування
суб’єктів, що мають намір займатися аудиторською діяльністю, затвер-
джує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту; веде
реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги.

Б
База оподаткування — базова вартісна величина конкретного

об’єкта оподаткування, за якою нараховують певний податок.
Баланс держави платіжний — система показників, які характери-

зують співвідношення між сумою фактичних грошових надходжень з-
за кордону та сумою платежів іншим державам за певний період (рік,
квартал, місяць) або на певну дату. Б. д. п. є видом балансу міжнарод-
них розрахунків. Б. д. п. складається з двох частин — надходжень і пла-
тежів. Основними статтями надходжень є: доходи від експорту товарів,
надання іншим країнам різних послуг, грошові перекази з інших країн,
надходження від наданих іншим країнам кредитів (суми сплати креди-
тів і процентів). Основними статтями платежів є: оплата імпортних то-
варів та надання іншими країнами послуг, перекази організацій і грома-
дян в інші країни, оплата отриманих в інших країнах кредитів. Якщо
грошові надходження перевищують платежі, Б. д. п. є активним (актив-
не сальдо), в інших випадках пасивним (пасивне сальдо). Стан Б. д. п.
значно впливає на валютний курс та валютну політику держави. Погі-
ршення балансу призводить до посилення валютного контролю, зни-
ження курсу національної валюти.

Баланс зовнішньоторговельний — співвідношення між вартістю
експорту й імпорту держави в її торгівлі з іншої країною чи групою
країн за певний період часу (місяць, квартал, рік). Він показує не тільки
товари, що перетнули кордон, а й платежі та надходження від експорту



267

й імпорту, які в часі можуть не збігатися з рухом товарів. Баланс вважа-
ється активним, якщо вартість експорту перевищує вартість імпорту,
і пасивним, коли експорт менший від імпорту.

Баланс консолідований — зведена бухгалтерська звітність щодо ді-
яльності й фінансових результатів материнської та дочірніх компаній
або монополій, концернів загалом.

Баланс підприємства — звіт про фінансовий стан підприємства,
який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний ка-
пітал. Це основна форма бухгалтерської звітності, що показує в грошо-
вій формі процес кругообігу господарських засобів підприємства та їх
участь у розширеному відтворенні. Б. п. має форму таблиці, яка харак-
теризує стан господарських засобів на певну дату за їх складом і вико-
ристанням (актив) та джерелами надходження і призначення (пасив).

Баланс фінансовий — сукупність показників, що відбивають про-
цеси формування і використання загальнодержавних, територіальних
фінансових ресурсів чи фінансів окремого підприємства, організації,
установи. Певна сукупність фінансових балансів становить їх систему.

Баланс фінансових ресурсів території — система показників, що
відбиває джерела формування, обсяги, а також напрями використання
фінансових ресурсів у межах відповідної адміністративно-територіаль-
ної одиниці за певний час, як правило, за рік.

Банківський кредит — основна форма кредиту, за якої банк надає
клієнтові у тимчасове користування частину власного або залученого
капіталу на умовах повернення зі сплатою банківського процента.

Банкрутство — встановлена судом неспроможність боржника —
підприємства, банку, іншої організації чи окремої особи — задоволь-
нити в установлений для цього строк пред’явлені до нього з боку кре-
диторів вимоги, а також виконати зобов’язання перед бюджетом,
пов’язані з недостатністю активів у ліквідній формі, що тягне за собою
примусову ліквідацію підприємства з метою поділу майна боржника
між кредиторами.

Бізнес-план — документ, що містить систему заходів чи програму
дій, пов’язаних часом і місцем реалізації, узгоджених з метою і ресурса-
ми та спрямованих на отримання максимального прибутку через реаліза-
цію підприємницького проекту. У ньому розглядаються науково-техно-
логічні, організаційні, соціальні та інші сторони реалізації проекту, при
цьому основна увага приділяється фінансово-економічним аспектам.

Біржа — заклад, у якому здійснюється купівля-продаж цінних па-
перів (фондова), золота і валюти (валютна), торгівля масовими товара-
ми (товарна), а також робочої сили (б. праці).

Біржа валютна — організаційно оформлений і регулярно функціо-
нуючий ринок, на якому реалізують угоди щодо купівлі-продажу іно-
земних валют і формуються курси цих валют за фактичним співвідно-
шенням попиту і пропонування. Покупцями та продавцями на Б. в. є
банки, що здійснюють угоди за свій рахунок або за дорученням своїх
клієнтів. Вони діють при фондових і товарних біржах.
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Біржа фондова — організаційно оформлений і регулярно функціо-
нуючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. На-
лежить до вторинного ринку цінних паперів, зосереджує попит і пропо-
зицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу. Найбільші
Б. ф. зосередженні в Парижі, Нью-Йорку, Чикаго, Лондоні. Б. ф. виконує
такі функції: відкриває доступ підприємствам до позикового небанківсь-
кого капіталу; є важливим координатором розміщення державних цінних
паперів; забезпечує переміщення капіталу з однієї галузі в іншу.

Біржова угода — угода, укладена під час роботи біржі і зареєстро-
вана на ній. Види Б. у.: касові угоди — оплачуються не пізніше від тер-
міну, встановленого біржовою радою (два-три дні); строкові (ф’ючерс-
ні) угоди — використовуються через певний термін, погоджений під
час їх укладення; спекулятивні угоди — укладаються з метою отриман-
ня прибутку на різниці контрактних цін.

Біржові посередники — фізичні особи (маклери, брокери) чи фір-
ми, які виконують функції посередників на фондових, товарних і валю-
тних біржах, за що одержують комісійну винагороду.

Бони державної скарбниці — вид державних цінних паперів, дов-
готермінове державне зобов’язання. Випускаються на пред’явника на
термін від 5 до 25 років. Розповсюджуються серед населення й оберта-
ються за номінальною вартістю. Власник має право на отримання дохо-
ду, який виплачується за купонами протягом усього терміну володіння.

Борг консолідований — частина загальної суми державного боргу
чи боргу підприємства. Б. к. утворюється внаслідок випуску довготер-
мінових позик, продовження терміну дії коротко- та довготермінових
позик, об’єднання раніше випущених позик.

Боргове зобов’язання — документ, який позичальник видає креди-
торові, отримуючи позику. У ньому вказують суму кредиту і термін йо-
го погашення.

Бухгалтерська звітність — звітність, що складається на підставі
бухгалтерського обліку, для задоволення потреб певних користувачів.

Бюджет — план формування та використання фінансових ресурсів
для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами держа-
вної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами
місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Бюджети місцевого самоврядування — бюджети територіальних
громад, сіл, селищ, міст та їх об’єднань.

Бюджетна класифікація — єдине систематизоване згрупування
доходів, видатків (у тому числі кредитування за вирахуванням пога-
шення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності,
функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками
відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.

Б. к. має такі складові:
1) класифікація доходів бюджету;
2) класифікація видатків (у тому числі кредитування за вирахуван-

ням погашення) бюджету;
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3) класифікація фінансування бюджету;
4) класифікація боргу.
Б. к. застосовується для здійснення контролю за фінансовою діяль-

ністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюдже-
тних коштів, проведення необхідного аналізу в розрізі доходів і видат-
ків, забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бю-
джетних показників.

Бюджетна політика — діяльність щодо формування бюджету
держави, його збалансування, розподілу бюджетних коштів тощо.

Бюджетна програма — систематизований перелік заходів, спря-
мованих на досягнення єдиної мети та завдань, виконання яких пропо-
нує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покла-
дених на нього функцій.

Бюджетна резолюція — нормативний документ, який ухвалюється
Верховною Радою України. Б. р. окреслює пріоритети бюджетної полі-
тики держави на наступний бюджетний рік. Вона є орієнтиром для уря-
ду України під час розроблення проекту державного бюджету і для
Верховної Ради України під час розгляду бюджету і законів, що впли-
вають на доходи і видатки державного бюджету. Верховна Рада Украї-
ни приймає Б. р. на наступний рік не пізніше 1 липня поточного року.
Питання розроблення та прийняття Б. р. регулюються регламентом
Верховної Ради України.

Бюджетна система України — сукупність державного бюджету
та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відно-
син, державного й адміністративно-територіальних устроїв і врегульо-
вана нормами права.

Бюджетна установа — орган, установа чи організація, визначена
Конституцією України, а також установа чи організація, створена у
встановленому порядку органами державної влади, органами влади Ав-
тономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка
повністю утримується за рахунок відповідного державного бюджету чи
місцевих бюджетів. Б. у. є неприбутковими.

Бюджетне асигнування — повноваження, надане розпоряднику
бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття
бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою
в процесі виконання бюджету. В умовах ринкової економіки ця форма
фінансового забезпечення як методу фінансового механізму є підпо-
рядкованою самофінансуванню і кредитуванню.

Бюджетне зобов’язання — будь-яке здійснене відповідно до бю-
джетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору,
придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій
протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити пла-
тежі протягом цього ж періоду або у майбутньому.

Бюджетне право — сукупність установлених державою юридич-
них норм, що визначають засади її бюджетного устрою та порядок фо-
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рмування, розгляду, затвердження і виконання всіх бюджетів, які скла-
дають бюджетну систему держави. Є частиною фінансового права.

Бюджетне призначення — повноваження, надане головному роз-
поряднику бюджетних коштів Бюджетним кодексом, Законом України
про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет,
що має кількісні та часові обмеження та дає змогу надавати бюджетні
асигнування.

Бюджетне прогнозування — обґрунтування показників доходів і
видатків бюджету на перспективу. Це науково-аналітична стадія розро-
блення бюджету, в процесі якої визначаються концепція, шляхи її реа-
лізації та основні завдання, які мають бути досягнуті. Б. п. — один із
видів економічного прогнозування. За часом поділяється на коротко
(1—5 років) та довготермінове (5—10 років). Найпоширенішими його
методами є екстраполяція, моделювання, експертні оцінки.

Бюджетне регулювання — система перерозподілу коштів між бю-
джетами, що полягає в передаванні частини фінансових ресурсів бю-
джетів вищих рівнів бюджетам нижчих рівнів з метою збалансування
останніх.

Бюджетне самофінансування — форма, спосіб забезпечення до-
хідної частини бюджету дохідними джерелами; забезпечення дохідної
частини бюджету відповідно до обов’язків і потреб органу місцевого
самоврядування коштами за рахунок фінансових ресурсів, які він само-
стійно мобілізує на відповідній території.

Бюджетне фінансування — форма централізованого виділення з
державного бюджету фінансових ресурсів у вигляді безповоротного,
безоплатного надання коштів, інвестицій на розвиток економіки, соціа-
льно-культурні заходи, оборону та інші громадські потреби. Має чіткий
цільовий характер, перебуває під фінансовим контролем держави.
У процесі Б. ф. здійснюється контроль за найбільш ефективним і раціо-
нальним використання ресурсів, дотриманням режиму економії, зни-
ження вартості і собівартості продукції, що випускається.

Бюджетний дефіцит — перевищення видаткової частини держав-
ного бюджету над дохідною. Є однією з основних причин розвитку ін-
фляції. Б. д. спричиняється економічною кризою, скороченням надхо-
джень до бюджету, зростанням видатків з бюджету. Джерелами фінан-
сування Б. д. є державні внутрішні та зовнішні запозичення. Емісійні
кошти Національного банку України за Бюджетним кодексом України
не можуть використовуватися на покриття Б. д.

Бюджетний запит — документ, підготовлений розпорядником
бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуван-
нями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності
на наступний бюджетний рік.

Бюджетний кодекс України — документ, який визначає засади
бюджетної системи України, її структуру, принципи, правові норми
функціонування, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відно-
син та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
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Бюджетний контроль — один із видів фінансового контролю,
здійснюваного в процесі складання, розгляду, затвердження і виконан-
ня бюджетів. На державному рівні. Б. к. забезпечують законодавчі та
виконавчі органи влади, а на рівні місцевих органів самоврядування —
представницькі й адміністративні структури. Б. к. спрямований на вста-
новлення фактів порушення чинного законодавства у визначенні дохо-
дів і видатків бюджету.

Бюджетний механізм — сукупність конкретних форм бюджетних
відносин, методів мобілізації і витрачання бюджетних коштів, складник
фінансового механізму.

Бюджетний період — час дії закону про Державний бюджет України
та рішення про місцевий бюджет. Б. п. для всіх бюджетів, що складають
бюджетну систему, становить один календарний рік, який починається
1-го січня кожного року і закінчується 31-го грудня того ж року.

Бюджетний процес — регламентована нормами права діяльність,
пов’язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх вико-
нанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання
бюджетів, що складають бюджетну систему України.

Бюджетний розпис — документ, в якому відображається розподіл
доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним
розпорядникам бюджетних коштів по певних періодах року відповідно
до бюджетної класифікації.

Бюджетні обмеження — фінансові обмеження на витрачання бю-
джетних коштів, що виражаються у формі гранично допустимих ви-
трат. Б. о. зумовлені браком коштів у бюджеті держави.

Бюджетно-кошторисне планування — система науково обґрун-
тованих заходів щодо визначення критеріїв розподілу коштів і викорис-
тання фінансових ресурсів. Є частиною фінансового планування. Основ-
ними фінансово-плановими документами, що розробляються в бюджет-
них установах у процесі Б.-к. п., є кошториси витрат. Їх наукова
обґрунтованість базується на реальності планових розрахунків, їх еконо-
мічному підтвердженні, використанні економічних норм і нормативів.

В
Валовий дохід — загальна сума доходу платника податку на прибу-

ток підприємства від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого)
протягом звітного періоду в грошовій і матеріальній або нематеріальній
формах як на митній території України, так і за її межами.

Валовий дохід підприємств — вартість новоствореного продукту в
грошовому виразі.

Валовий дохід скоригований — валовий дохід, визначений згідно із
законодавством без урахування доходів, що не включаються до валово-
го доходу.
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Валовий прибуток (збиток) підприємств — це різниця між чис-
тим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собіварті-
стю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Валові витрати підприємств — витрати, здійснювані платником
податку на прибуток протягом звітного податкового періоду, які ви-
ключаються із суми скоригованого валового доходу для обчислення
суми оподатковуваного прибутку.

Валюта вільно конвертована — валюта, що вільно й необмежено
обмінюється на інші чужоземні валюти. Сфера обміну В. в. к. поширю-
ється як на поточні операції, пов’язані з повсякденною зовнішньоеко-
номічною діяльністю, так і на операції щодо зовнішніх кредитів та за-
кордонних інвестицій. Режим функціонування В. в. к практично озна-
чає відсутність будь-яких валютних обмежень.

Валюта неконвертована — національна валюта, що функціонує в
межах тільки однієї країни і не обмінюється на інші чужоземні валюти.
До В. н. належать валюти, щодо яких застосовують різні обмеження і
заборони на вивезення, ввезення, продаж, купівлю, обмін на чужоземні
валюти, а також використовують різні заходи валютного регулювання,
зокрема валютні коефіцієнти, з метою обмеження обігу цих валют.

Валюта частково конвертована — національна валюта країн, які
застосовують валютні обмеження для резидентів і окремих видів об-
мінних операцій. В. ч. к., як правило, обмінюється тільки на деякі чу-
жоземні валюти з окремих видів міжнародного платіжного обігу.

Валютна інтервенція — форма впливу центрального банку країни
на формування курсу національної валюти. Полягає в тому, що банк про-
дає або купує великі партії твердих валют за національну валюту. Вико-
ристовується здебільшого для усунення різких коливань курсу націона-
льної валюти. З метою підвищення курсу власної грошової одиниці
центральний банк продає чужоземну валюту, і навпаки, для зниження
курсу своєї валюти він скуповує тверду валюту в обмін на національну.

Валютна політика — сукупність економічних, правових та органі-
заційних заходів, здійснюваних державними органами, центральними
банківськими і фінансовими установами, а також міжнародними валю-
тно-фінансовими установами в галузі валютних відносин. Розрізняють
поточну і довготермінову В. п. Поточна В. п. здійснюється з метою за-
безпечення нормального функціонування національних і міжнародних
валютних систем, підтримування рівноваги платіжних балансів. Опера-
тивне регулювання валютно-ринкової кон’юнктури при цьому прово-
диться за допомогою дисконтної та девізної політики.

Довготермінова В. п. охоплює досить тривалий період і передбачає
заходи структурного характеру для послідовної зміни валютного меха-
нізму. Здійснюється через міждержавні переговори та укладення угод у
межах МВФ та на регіональному рівні, а також за допомогою валютних
реформ тощо.

Валютне регулювання — одна із форм державного регулювання
міжнародних економічних відносин. Суть її полягає в регулюванні
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міжнародних розрахунків та порядку здійснення операцій з валютою і
валютними цінностями. В. р. використовується з метою узгодження
платіжних балансів, зміни структури імпорту чи його обмеження, кон-
центрації валютних ресурсів у руках держави, впливу на курс націона-
льної валюти, обмеження обігу чужоземної валюти тощо.

Валютний контроль — державне регулювання обсягу готівки в
чужоземній валюті та її обмінного курсу щодо інших валют.

Валютний фонд (підприємства) — сукупність належних підпри-
ємству коштів у вільно конвертованій валюті. Формується внаслідок
реалізації експортної продукції, робіт і послуг відповідно до законодав-
ства, що регулює зовнішньоекономічну діяльність, або через придбання
валюти на біржі.

Варант — свідоцтво, що дає змогу власникові облігацій чи приві-
лейованих акцій купувати прості акції за наперед узгодженою ціною.

Вартість — виражена в грошах цінність будь-чого або величина
витрат на будь-що. В. є тією реальною базою, що робить гроші і товар
економічно тотожними поняттями. Товар обмінюється на гроші, а гро-
ші на інший товар завдяки тому, що ці ринкові категорії мають спільну
основу — В.

Вартість активу балансова — вартість активу за даними бухгал-
терського обліку, відбита в балансі підприємства.

Вартість додана — різниця між вартістю вироблених товарів, ви-
конаних робіт чи наданих послуг та вартістю матеріалів, використаних
у процесі їх виробництва (виконання, надання).

Вартість додаткова — частина вартості товару, що виступає як
чистий прибуток від господарської діяльності. Є одним із джерел утво-
рення національного доходу. Величина створюваної на підприємстві
В. д. залежить від технічного рівня виробництва, а в масштабі держа-
ви — від ефективності економіки загалом.

Вартість основних фондів балансова — вартість основних фондів
на початок і кінець кожного року, визначена балансовим методом за
даними бухгалтерського обліку про наявність і рух основних фондів.
Балансова вартість є змішаною оцінкою основних фондів, оскільки час-
тина інвентарних об’єктів числиться на балансі за відповідною вартіс-
тю на момент останнього переоцінення, а основні фонди, придбані піс-
ля цього, — за повною початковою вартістю. Є вартість основних
фондів початкова, залишкова, відновна, середня, ліквідаційна.

Ввізне мито — мито, яке стягує держава з імпортних товарів з ме-
тою поповнення державного бюджету та захисту внутрішнього ринку.
В. м. поділяється на адвалорне (від вартості товару) та специфічне
(у вигляді твердої ставки зі штуки чи одиниці виміру — ваги, площі,
об’єму товару).

Векселедавець — див. Вексель.
Векселетримач — власник векселя, котрий може бути пред’яв-

лений до оплати. Має право на отримання тієї суми, на яку виписано
вексель.
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Вексель — цінний папір і вид кредитних грошей, що засвідчує без-
умовне грошове зобов’язання боржника (векселедавця) сплатити у
встановлений термін і в повному порядку визначену суму грошей влас-
нику векселя (векселедержателю). Векселі бувають: прості, переказні,
акцептовані, депоновані, державної скарбниці (казначейські), фінансові.

Вексель акцептований — вексель, що містить згоду (акцепт) плат-
ника (трасата) на його оплату.

Вексель депонований — вексель, виданий на забезпечення кредиту.
Вексель державної скарбниці (казначейський) — один з видів

державних цінних паперів, що є короткотерміновим грошовим зо-
бов’язанням (випускають на термін від 3 до 12 місяців). В. д. с. розпо-
всюджують переважно серед банків та інших юридичних осіб. Доходи
власників таких векселів формуються завдяки тому, що їх купують зі
знижкою від номінальної вартості, а продають за номінальну вартість.
Емітує та погашає В. д. с. центральний банк за дорученням державної
скарбниці (казначейства) чи міністерства фінансів.

Вексель казначейський — див. Вексель державної скарбниці (каз-
начейський).

Вексель переказний (тратта) — письмовий наказ векселетримача
(трасанта), адресований платникові (трасатові), сплатити третій особі
(ремітентові) у зазначений строк вказану суму.

Вексель простий — письмове просте і нічим не обумовлене зобо-
в’язання векселедавця сплатити власникові векселя у зазначений строк
у визначеному місці вказану суму.

Вексель товарний (комерційний) — вексель, виданий позичальни-
ком під заставу товарів.

Вексель фінансовий — вексель, емітований банком.
Вивізне мито (експортне) — мито, яке стягує держава з експорто-

ваних товарів. Є інструментом регулювання зовнішньоекономічної дія-
льності підприємств. У розвинутих країнах В. м. (е.) зараз використову-
ється рідко.

Видатки бюджету — кошти, що спрямовуються на здійснення
програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком
коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру спла-
чених до бюджету сум. В. б. класифікуються за: 1) функціями, з вико-
нанням яких пов’язані видатки (функціональна класифікація видатків);
2) економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійс-
нюються ці видатки (економічна класифікація видатків); 3) ознакою го-
ловного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видат-
ків); 4) бюджетними програмами (програмна класифікація видатків).

Виконання бюджету держави — забезпечення повного і своєчас-
ного надходження всіх передбачених у бюджеті доходів і спрямування
коштів на фінансування видатків, включених до бюджету. Є основною
стадією бюджетного процесу.

Використання прибутку підприємства — спрямування прибутку
підприємства на сплату податків, створення резервного фонду, виплату



275

дивідендів, поповнення статутного фонду, фінансування витрат у про-
цесі фінансово-господарської діяльності.

Випадок страховий — передбачена страховою угодою подія, після
якої страховик зобов’язаний виплатити страхове відшкодування (стра-
хову суму) страхувальникові (клієнтові).

Виплата страхового відшкодування — основне зобов’язання стра-
ховика за договором страхування; етап, який завершує страхові відно-
сини у разі загибелі чи пошкодження майна. Порядок і термін В. с. в,
визначені чинним законодавством та нормативними документами. За-
лежить від категорії страхувальників, форми страхування, виду застра-
хованого майна тощо.

Виплата страхової суми — основне зобов’язання страховика за
договором особистого страхування. Передбачає надання грошової до-
помоги застрахованому або членам його сім’ї у разі настання страхово-
го випадку.

Виручка від реалізації продукції підприємства — грошові кошти,
які надійшли підприємству за продану продукцію.

Витрати — зменшення економічних вигод у вигляді вибуття акти-
вів або зменшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного
капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення
або розподілення власниками).

Витрати бюджету — видатки бюджету та кошти на погашення
основної суми боргу.

Відомча класифікація видатків бюджету — перелік головних
розпорядників бюджетних коштів. На її основі Державне казначейство
України та місцеві фінансові органи ведуть реєстр усіх розпорядників
бюджетних коштів.

Відомчий контроль — форма фінансового контролю, який здійсню-
ється галузевими міністерствами і відомствами щодо підпорядкованих їм
підприємств, організацій, установ. Об’єктом В. к. виступає фінансова ді-
яльність підприємств та внутрішньовідомчі розподільні відносини.

Відплив капіталу — грошові засоби країни, що скеровуються до
інших країн як інвестиції, позики чи з метою закупівлі фінансових ак-
тивів. Їх показують у платіжному балансі на рахунку руху капіталу.

Відрахування і внески— платежі до бюджету та державних цільо-
вих фондів, які мають повне або часткове цільове призначення. Устано-
влюються на певні цілі з визначенням джерела сплати або від певного
вартісного показника.

Відрахування на геологорозвідувальні роботи — обов’язкові пода-
ткові відрахування видобувних підприємств. Зараховуються до собівар-
тості продукції (робіт, послуг). Їх визначають за конкретними ставками
на одиницю видобутку чи погашення запасів залежно від виду корис-
них копалин.

Вільна економічна зона (ВЕЗ) — частина держави, на якій установ-
лено вільний режим для іноземних інвестицій та пільгові економічні
умови (податкові пільги, валютний режим, низькі митні ставки) для
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підприємців. Метою створення ВЕЗ є активізація спільної інвестиційної
діяльності, залучення іноземних технологій і валютних коштів, розви-
ток регіону тощо.

Вільна ціна — відпускна ціна, що встановлюється виробником на
договірній основі, чи роздрібна ціна, що визначається торговцями са-
мостійно.

Вкладення фінансові — кошти, вкладені підприємством у цінні па-
пери чи капітал інших підприємств. Те саме, що й інвестиції фінансові.

Власні джерела формування фінансових ресурсів — кошти під-
приємницької структури (приватний чи акціонерний капітал).

Внески страхові — спільна назва збору на обов’язкове державне
пенсійне страхування та збору на обов’язкове соціальне страхування.

Внутрішні джерела формування фінансових ресурсів підпри-
ємств — прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства,
амортизаційні відрахування від основних фондів і нематеріальних ак-
тивів тощо.

Внутрішній аудит — одна з форм внутрішнього фінансового конт-
ролю. Його здійснюють призначені внутрішні аудитори з метою інфор-
мування керівництва підприємства про ефективність фінансової діяль-
ності загалом або окремих її етапів.

Внутрішній фінансовий контроль — форма контролю, що полягає
у самоперевірці фінансової діяльності кожним суб’єктом розподільних
відносин.

Вторинний розподіл ВВП — третя стадія розподілу вартості ВВП і
етап перерозподілу в частині формування первинних доходів фізичних
осіб, які зайняті в бюджетній сфері та не беруть участі у первинному
розподілі ВВП.

«Вуличний» позабіржовий ринок цінних паперів — неорганізова-
ний фондовий ринок, на якому здійснюють купівлю-продаж цінних па-
перів (здебільшого акцій), але без реєстрації відповідних угод на біржі).
Такому ринку притаманні високий інвестиційний ризик, а також низь-
кий рівень юридичної захищеності інвесторів та їх поточної інформації.

Вхідний податок на додану вартість — сума податку на додану ва-
ртість, яку включено в ціну товарів (робіт, послуг) і котра сплачується
суб’єктом господарювання за придбанням цих товарів (робіт, послуг).

Г
Гарант — поручитель: юридична або фізична особа, держава, що

дає гарантію (виступає запорукою) в чомусь, зокрема у фінансових сто-
сунках.

Гармонізація податків — систематизація та уніфікація податків,
координація податкових систем і податкової політики країн, які нале-
жать до міжнародних регіональних угруповань. Реалізується через
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створення митних союзів, що об’єднують кілька держав, які проводять
єдину митну політику.

Гіперінфляція — надшвидке зростання товарних цін і грошової
маси в обігу, що призводить до різкого знецінення грошової одиниці,
розладу платіжного обороту, порушення нормальних господарських
зв’язків, зниження рівня життя. Г. є останньою стадією інфляційного
процесу, коли гроші втрачають здатність виконувати свої функції,
зменшується їхня роль у регулюванні економіки, господарські зв’язки
набирають бартерної форми, процеси в економіці держави набувають
стихійного характеру. Г. настає коли зростання цін перевищує 50 %
на місяць.

Головна державна податкова адміністрація — підпорядкований
урядові України орган, до складу якого входять державні податкові ад-
міністрації областей, районів, міст і районів у містах. Основними за-
вданнями є: забезпечення дотримання податкового законодавства, облік
платників податків та інших сплат до бюджету; здійснення контролю;
перевірка правильності обчислення податків та своєчасного перераху-
вання, роз’яснення законодавства з питань оподаткування тощо.

Головне контрольно-ревізійне управління — державний орган у
системі Міністерства фінансів України, що складається з контрольно-
ревізійних управлінь Республіки Крим, областей, м. Києва і Севастопо-
ля, контрольно-ревізійних підрозділів у районах, містах і районах у міс-
тах. Основними завданнями контрольно-ревізійної служби є здійснення
державного контролю за:

1) цільовим та ефективним використання коштів державного бю-
джету та місцевих бюджетів;

2) цільовим використання і своєчасним поверненням кредитів, оде-
ржаних під гарантію Кабінету Міністрів України;

3) порядком ведення бухгалтерського обліку та достовірністю звіт-
ності про виконання Державного бюджету України та місцевих бюдже-
тів, кошторисів.

Державна контрольно-ревізійна служба України щомісячно надає
Верховній Раді України та Міністерству фінансів України узагальнені
результати звітів про проведені перевірки.

Головне управління Державного казначейства України — підроз-
діл Міністерства фінансів України. Метою його є: 1) забезпечення ефе-
ктивного управління коштами Державного бюджету України; 2) опера-
тивність щодо фінансування видатків у межах наявних фінансових
ресурсів. До його складу входять територіальні органи управління Дер-
жавного казначейства України в Республіці Крим, містах Києві та Се-
вастополі з відділеннями у районах, містах і районах у містах. Воно пе-
редбачає здійснення: 1) операції з коштами державного бюджету;
2) розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних
коштів; 3) контролю бюджетних повноважень під час зарахування над-
ходжень, прийняття зобов’язань та проведення платежів; 4) бухгалтерсь-
кого обліку та складання звітності про виконання державного бюджету.
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Головні розпорядники бюджетних коштів — бюджетні установи
в особі їх керівників, які відповідно до статті 22 бюджетного Кодексу
отримують повноваження через установлення бюджетних призначень.

Граничний обсяг боргу — граничний обсяг внутрішнього і зовніш-
нього державного боргу, боргу Автономної Республіки Крим чи місце-
вого самоврядування, граничний обсяг надання гарантій, який встанов-
люється на кожний бюджетний період відповідно законом про Держав-
ний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет. Величина
основної суми державного боргу не повинна перевищувати 60 % фак-
тичного рівня обсягу валового внутрішнього продукту України.

Д
Дебіторська заборгованість — сума заборгованості підприємству

(організації) з боку юридичних і фізичних осіб, що виникла тимчасово
через відволікання коштів з обігу підприємства у зв’язку з поставкою
товарів, виконання робіт або надання послуг.

Девальвація — знецінення курсу національної чи міжнародної (ре-
гіональної) валютно-грошової одиниці відносно валют інших країн,
міжнародних валютно-грошових одиниць. Д. відбиває знецінення від-
повідних валютних коштів унаслідок інфляції. Ринкова Д. означає па-
діння на ринку ціни однієї національної грошової одиниці відносно всіх
інших валют. Д. національної валюти стимулює експорт і створює пе-
решкоди для імпорту товарів. Д. може відбуватися стихійно чи цілесп-
рямовано як елемент грошово-кредитної політики держави з метою
впливу на розвиток економіки, особливо на розвиток зовнішньоеконо-
мічних відносин.

Декларація валютна — документ у формі заяви, що пред’являється
на митниці і містить відомості про валюту, яку перевозять через кордон.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку — центра-
льний орган державної виконавчої влади, який забезпечує реалізацію
єдиної державної політики щодо цінних паперів і функціонування фон-
дового ринку в Україні. Основними завданнями є:

1) формування та забезпечення реалізації Єдиної державної політи-
ки цінних паперів в Україні;

2) координація діяльності центральних органів державної виконав-
чої влади з питань функціонування ринку цінних паперів;

3) забезпечення контролю за додержанням законодавства з питань
функціонування фондового ринку;

4) реалізація заходів щодо захисту інтересів суб’єктів фондового
ринку;

5) створення умов для розвитку конкуренції між учасниками фондо-
вого ринку та використання досвіду чужоземних держав щодо цього
тощо.
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Державна позика — форма державного кредиту, коли держава ви-
ступає як позичальник. Заборгованість за Д. п. зараховують до суми
державного боргу країни.

Державне мито — обов’язковий збір у дохід держави, який справ-
ляється установами за вчинення дій та видання юридичним і фізичним
особам документів, що мають правове значення. Буває двох видів: про-
сте і пропорційне. Просте Д. м. справляється за твердими ставками,
пропорційне — у процентному відношенні до відповідної суми позову
або вартості відчужуваного майна, яка засвідчується договором. Д. м.
справляють судові арбітражні органи, нотаріальні контори, органи Мі-
ністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, Держав-
ного патентного відомства України, місцевих рад народних депутатів та
інші уповноважені на те установи.

Державне регулювання інвестиційної діяльності — одна із умов
реалізації державної інвестиційної політики, що полягає у прийнятті за-
конів та інших нормативних актів, які регулюють інвестиційну діяль-
ність у державі. Основними формами Д. р. і д. є визначення пріоритетних
сфер та об’єктів інвестування: податкове регулювання інвестиційної ді-
яльності, через надання фінансової допомоги інвесторам; проведення
відповідної кредитної та амортизаційної політики; забезпечення захис-
ту інвестицій; регламентування умов вивезення капіталу для здійснення
інвестиції за кордоном тощо.

Державний борг (борг Автономної Республіки Крим чи борг місце-
вого самоврядування) — загальна сума заборгованості держави (Авто-
номної Республіки Крим чи місцевого самоврядування), яка складається
з усіх випущених і непогашених боргових зобов’язань держави (автоно-
мної республіки Крим чи міського самоврядування), включаючи боргові
зобов’язання держави (Автономної Республіки Крим чи міських рад), що
вступають в дію в результаті виданих гарантій за кредитами або зо-
бов’язань, що виникають на підставі законодавства або договору. Вели-
чина основної суми державного боргу не повинна перевищувати 60 %
фактичного річного обсягу валового внутрішнього продукту України.

Державний борг внутрішній — заборгованість держави кредито-
рам у даній країні.

Державний борг зовнішній — заборгованість держави громадянам,
організаціям та фінансовим інституціям (кредиторам) інших країн.

Державний контроль — форма фінансового контролю з боку дер-
жави за фінансовою діяльністю юридичних і фізичних осіб та за влас-
ними фінансами. Д. к. охоплює загальнодержавний рівень розподілу
вартості ВВП.

Державний кредит — 1) залучення державою тимчасово вільних
коштів юридичних і фізичних осіб у розпорядження відповідних органів
державної влади для використання їх на фінансування державних ви-
трат. Виступає у грошовій формі — державні цінні папери (облігації,
скарбничі зобов’язання й умовні сертифікати ощадного банку); 2) су-
купність кредитних відносин, у яких однією зі сторін є держава, а кре-
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диторами чи позичальниками — юридичні чи фізичні особи. У сфері
міжнародного кредиту держава може бути одночасно і кредитором, і
позичальником.

Державні видатки — сума коштів, що витрачаються державою в
процесі здійснення її фінансової діяльності. Д. в. поділяються на цент-
ралізовані і децентралізовані.

Державні доходи — сума коштів, що мобілізуються державною на
забезпечення свої діяльності. За рівнем їх розміщення вони поділяють-
ся на централізовані і децентралізовані. Централізовані концентруються
в бюджеті держави і фондах цільового призначення. Децентралізовані
доходи — це доходи державних підприємств, установ, організацій, що
формуються переважно за рахунок їхнього прибутку.

Державні фінанси — сукупність розподільно-перерозподільних
відносин, що виникають у процесі формування: використання централі-
зованих фондів грошових коштів, призначених для фінансового забез-
печення виконання державою покладених на неї функцій.

Дериватив — документ установленої форми, який засвідчує право
та (або) зобов’язання придбати чи продавати в майбутньому цінні па-
пери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначе-
них у ньому умовах. Д. поділяються на фондові, валютні і товарні. Пе-
рші Д. пов’язані з купівлею-продажем цінних паперів, другі — валюти,
а треті — будь-яких біржових товарів. До Д. належать форвардні та
ф’ючерсні контракти, опціони.

Дефіцит платіжного балансу — загальна незбалансованість усіх
форм руху товарів і грошей між державою та її зовнішніми партнерами
як щодо поточних розрахунків, так і щодо руху капіталу.

Джерела сплати податків — фінансові джерела, з яких сплачують
нараховані податки та обов’язкові платежі податкового характеру. Ос-
новними Д. с. п. є: для громадян — сукупний річний оподаткований
дохід; для підприємств — дохід, що забезпечує виплату податкових
платежів, включених до ціни реалізації продукції (податку на додану
вартість, акцизного збору, ввізного мита); поточні витрати (витрати ви-
робництва та реалізації), до яких відносять окремі загальнодержавні та
місцеві податки; прибуток, з якого сплачують податок на прибуток під-
приємств, плату за землю та інші податки.

Джерела формування фінансових ресурсів підприємств — сукуп-
ність джерел формування додаткової потреби в капіталі на майбутній
період для забезпечення розвитку підприємств. Ці джерела поділяються
на внутрішні та зовнішні, власні, позичкові та залучені.

Дивіденди — 1) частина прибутку акціонерного товариства, котра
щорічно розподіляється серед акціонерів після сплати податків, відра-
хувань на розширене відтворення та до страхових (резервних) фондів і
сплати процентів за банківський кредит. Д. з простих акцій залежать від
суми прибутку акціонерного товариства. З привілейованих акцій Д.
сплачують у заздалегідь установленому розмірі як твердий процент від
їхньої номінальної вартості. 2) доходи, отримувані суб’єктом оподатку-
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вання за корпоративними правами у вигляді частини прибутку юридич-
ної особи, включаючи доходи, нараховані як проценти на акції чи на
внески до статутних фондів.

Дилер — фізична або юридична особа, що здійснює перепродаж то-
варів, цінних паперів, а також валют. Д. проводить операції від свого
імені та власними коштами. Різниця між ціною придбання та ціни їх ре-
алізації товару чи цінних паперів становить його дохід (прибуток).
Прибуток також може бути за рахунок різниці в курсах валют і цінних
паперів. Д. може надавати різні послуги.

Добровільне страхування — одна із форм страхування, яка на від-
міну від обов’язкового страхування здійснюється тільки за договором,
що укладається між страховиком і страхувальником добровільно.

Довічне страхування — один із різновидів страхування життя-
страхування на випадок втрати працездатності чи смерті. Передбачає
відповідальність страховика за договором страхування протягом усього
життя страхувальника.

Дострокове стягнення кредитної позики — погашення з ініціати-
ви банку наданої позички до настання визначеного кредитною угодою
терміну. Здійснюється у випадку порушення позичальником умов кре-
дитування чи виявлення банком неплатоспроможності позичальника.

Дотація вирівнювання бюджетів — міжбюджетний трансфер на
вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує. Фі-
ксована в сумі грошова допомога, що за певних умов на безповоротній
основі надається державним бюджетом місцевим з метою забезпечення
виконання ними своїх функцій без обмеження сфери використання ко-
штів і не потребує вкладення коштів з боку отримувача.

Дохід від акцій — сума дивідендів; зростання курсової вартості акцій.
Дохід від вкладу — дохід, який отримує власник грошей, внесених

на зберігання до банку чи іншої кредитної установи. Виплачується у
вигляді процентів або виграшів і не підлягає оподаткуванню.

Дохід дивідендний — дохід підприємства від належних йому акцій
інших акціонерних товариств.

Дохід емісійний — 1) дохід держави, одержуваний від надходження
в обіг зайвих грошей. Це призводить до подальшого знецінення грошей
і до скорочення реальних доходів населення; 2) сума перевищення до-
ходів, отриманих підприємством від первинної емісії (випуску) власних
акцій та інших паперів, що засвідчують корпоративні права, над їх но-
міналом.

Дохід інвестиційний — дохід від інвестицій у фінансові активи, зо-
крема у цінні папери.

Дохід лісовий — плата, що стягується до бюджету за використання
лісових ресурсів. Буває трьох видів: плата за одержання деревини на
пні; плата за другорядні лісові користування; штрафні санкції за пору-
шення правил лісокористування.

Дохід неоподаткований — частина загальної суми доходу, яка не
підлягає оподаткуванню.
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Дохід номінальний — дохід у грошовому виразі, обчислений без
урахування купівельної спроможності грошей, рівня цін, інфляції.

Дохід оподаткований — частина валового доходу юридичної або
фізичної особи, що підлягає оподаткуванню.

Дохідність облігації — річний дохід, виражений у відсотках до ри-
нкової ціни облігації. Це збільшення чи зменшення капіталу на момент
погашення облігації.

Доходи бюджету — усі податкові, неподаткові та інші надходження,
на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством
України (включаючи трансферти, дарунки, гранти). Доходи бюджету
класифікуються за такими розділами: 1) податкові надходження; 2) непо-
даткові надходження; 3) доходи від операцій з капіталом; 4) трансферти.

Доходи від фінансово-інвестиційної діяльності — грошові кошти,
отримані у вигляді дивідендів, відсотків за корпоративними, державни-
ми, іншими цінними паперами, розміщення коштів на депозитних ра-
хунках у банках.

Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів — доходи, до яких відносять:
місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого са-
моврядування; плата за землю; податок з власників транспортних засо-
бів та інших самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується
до відповідного бюджету; надходження сум відсотків за користування
тимчасово вільними бюджетними коштами; податок на промисел; над-
ходження дивідендів, нарахованих на акції (частини, паї) господарсь-
ких товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;
плата за забруднення навколишнього природного середовища; кошти
від відчуження майна, яке перебуває у комунальній власності; фіксова-
ний сільськогосподарський податок; плата за оренду майнових компле-
ксів, що перебувають у комунальній власності, надходження від місце-
вих грошово-речових лотерей, плата за гарантії; гранти та дарунки у
вартісному обрахунку; власні надходження бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів відповідного бюджету; податок на
прибуток підприємств комунальної власності; платежі за спеціальне
використання природних ресурсів місцевого значення; інші надхо-
дження, передбачені законом.

Е
Економічна ефективність — результативність економічної діяль-

ності, реалізації економічних програм та заходів, що характеризується
відношенням отриманого економічного ефекту (результату) до витрат
ресурсів, які зумовили отримання цього результату.

Економічна криза — одна з глибоких проблем сучасності, яка про-
являється в різкому загостренні суперечностей у відносинах між суспільс-
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твом і природою, порушенні природних процесів через надмірну антропо-
генну дію, непередбачувані наслідки науково-технічного прогресу, зрос-
тання енергоспоживання, розбалансованості товарно-грошових та фі-
нансових відносин, інфляції та зростання державного боргу тощо.

Експорт капіталу — вивезення за межі України капіталу в будь-
якій формі (валютних коштів, продукції, послуг, робіт) прав інтелекту-
альної власності та інших немайнових прав з метою одержання прибут-
ків від виробничої та інших форм господарської діяльності.

Еластичність попиту — показник, який виражає зміни сукупного
попиту, викликані зниженням цін на товари і послуги.

Еластичність пропозиції — показник, який виражає зміни сукуп-
ної пропозиції, що виникають у зв’язку із зростанням цін.

Елементи системи оподаткування — складники системи оподат-
кування, до яких належать: суб’єкт (платник) податку, об’єкт оподатку-
вання, одиниця оподаткування, податкова ставка, джерело сплати пода-
тку і податкова квота.

Емісія грошей — випуск в обіг грошей як у готівковій, так і в безго-
тівковій формі. Призводить до збільшення грошової маси в обігу. Еко-
номічні межі емісії визначають потребами сфери обігу в грошах як за-
собові обігу, платежу та нагромадження. Емісія виправдана лише за
умови зростання обсягів виробництва. Право Е. г. надане Національно-
му банку України.

Емісія цінних паперів — випуск в обіг акцій, облігацій, скарбничих
зобов’язань та інших цінних паперів. Здійснюється державними та ко-
мерційними кредитними установами, підприємствами, органами влади
різних рівнів. Основна мета Е. ц. п. — залучення додаткових коштів з
ринку позикових капіталів. Підприємства залучають такі кошти для
збільшення економічного потенціалу, банки — для збільшення кредит-
них ресурсів, державні органи — для покриття бюджетного дефіциту.

Емітент — держава, установа чи підприємство, які проводять емі-
сію цінних паперів, грошових знаків, платіжно-розрахункових докуме-
нтів тощо.

Є
Євро — спільна регіональна валюта країн Європейського співтова-

риства. Запроваджена Європейською комісією на Раді міністрів еконо-
міки й фінансів країн ЄС 1 травня 1998 р.

Євробанк — міжнародний банк, який здійснює свою діяльність на
євроринку.

Євродолари — тимчасово вільні кошти в американських доларах,
що розміщуються організаціями чи приватними особами за межами
США (у банках західноєвропейських країн). Є. використовують для на-
дання кредитів у безготівковій формі.
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Єврокредити — міжнародні кредити, що надаються великими ко-
мерційними банками за рахунок євровалютного ринку. Позичальника-
ми євровалют виступають великі національні монополії чи транснаціо-
нальні корпорації для фінансування великомасштабних процесів і
заходів. Є. надають на строк від 2 до 10 років з плаваючими процент-
ними ставками.

Єврооблігація — цінний папір на пред’явника; боргове зо-
бов’язання позичальника, що отримав довготермінову позику в од-
ній з євровалют. Випускаються синдикатами, які об’єднують банки
та інші кредитні установи Є. розміщується одночасно на ринках кі-
лькох країн.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) — регіональ-
ний міжнародний банк, який здійснює довготермінове кредитування
країн Центральної та Східної Європи з метою проведення в них струк-
турних економічних реформ, формування ринкових відносин, сприяння
розвиткові приватного бізнесу, розвитку економічних зв’язків із захід-
ноєвропейськими країнами. До нього входять такі країни: США, Япо-
нія, Австралія, Нова Зеландія, Туреччина, Кіпр, Мальта, Європейський
інвестиційний банк і Європейське економічне співтовариство.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) — міжурядова кредитна
організація Європейського співтовариства. Банк надає кредити для спо-
рудження та реконструкції об’єктів, що належать до сфери інтересів
країн — членів ЄС та асоційованих держав.

Європейський фонд валютного співробітництва (ЄФВС) — фонд,
створений з метою валютних інтервенцій у межах Європейського спів-
товариства. Надає кредити членам ЄС на погашення тимчасового кре-
диту їхніх платіжних балансів та розрахунків, пов’язаних із підтримкою
валютних курсів.

Європейський фонд регіонального розвитку (ЄФРР) — фонд, ме-
тою діяльності є фінансування заходів для вирівнювання регіональних
диспропорцій у країнах — членах ЄС. Створений у 1957 р.

Євроринок — міжнародний ринок позичкових капіталів, на якому
операції здійснюються в євровалютах. Є. охоплює: єврогрошовий ри-
нок (короткотермінові депозити строком до одного року); ринок бан-
ківських єврокредитів (середньотермінові кредити від двох до десяти
років); ринок єврооблігацій (середньо- та довгострокові позики від де-
сяти до п’ятнадцяти років).

Єдиний митний тариф України — систематизований звіт ста-
вок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться
на митну територію України або вивозяться за її межі. Є. м. т. У. за-
снований на міжнародно визнаних нормах і розвивається у напрямі
максимальної відповідності до загальноприйнятих у міжнародній
практиці принципів і правил митної справи. Ставки Є. м. т. У. є єди-
ними для всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно
від форм власності, організації господарської діяльності та територі-
ального розташування.
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З
Загальнодержавні податки, збори та інші обов’язкові платежі —

платежі, які справляються на всій території України. До них належать: по-
даток на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; податок
на додану вартість; акцизний збір; податок на майно; державне мито; мито,
збір до Державного соціального фонду; рентні платежі; платежі за викори-
стання природних ресурсів; збір за забруднення довкілля.

Закон вартості — об’єктивний економічний закон, що регулює
зв’язки між товаровиробниками, розподіл і стимулювання суспільної
праці в умовах товарного виробництва, згідно з яким виробництво та
обмін здійснюються на основі їх вартості, величина якої вимірюється
суспільно необхідними затратами праці.

Закон про Державний бюджет України — закон, який затверджує
повноваження органам державної влади здійснювати виконання Дер-
жавного бюджету України протягом бюджетного періоду.

Запозичення бюджетні — операції, пов’язані з отриманням бю-
джетом коштів на умовах повернення, платності та строковості, у ре-
зультаті яких виникають зобов’язання держави, Автономної Республіки
Крим чи місцевого самоврядування перед кредиторами.

Право на здійснення державних внутрішніх та зовнішніх запозичень
у межах і на умовах, передбачених законом про Державний бюджет
України, належить державі в особі Міністерства фінансів України за
дорученням Кабінету Міністрів України. Верховна Рада Автономної
Республіки Крим та міські ради мають право здійснювати внутрішні
запозичення (за винятком короткотермінової позички у фінансово-кре-
дитних установах для покриття тимчасових касових розривів на термін
до трьох місяців). Зовнішні позички можуть здійснювати лише міські
ради міст з чисельністю населення понад вісімсот тисяч мешканців.

Захищені статті видатків Державного бюджету України —
статті видатків бюджету, обсяги яких не можуть змінюватися у разі
скорочення затверджених бюджетних призначень. Перелік захищених
статей видатків Державного бюджету України визначається законом
про Державний бюджет України.

Збір готельний — збір з фізичних осіб, як резидентів, так і нерези-
дентів України, які проживають у готелях, кімнатах, гуртожитках та
інших приміщеннях житлового фонду готельного типу усіх форм влас-
ності, юридичних осіб, спільних підприємств, філій, відділень, що орен-
дують житловий фонд готельного типу усіх форм власності. Об’єктом
оподаткування З. г. є: вартість проживання в приміщеннях житлового
фонду готельного типу (без додаткових послуг і податку на додану вар-
тість) за добу; вартість оренди приміщень житлового фонду готельного
типу (без додаткових послуг і податку на додану вартість) за добу. Ста-
вки З. г. встановлюються в межах від 10 до 20 % вартості проживання
або вартості оренди приміщень житлового фонду готельного типу за
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кожну добу З. г. справляється адміністраціями готелів, кемпінгів, моте-
лів, гуртожитків.

Збір за видачу дозволів на будівництво на земельних ділянках у
населених пунктах об’єктів виробничого і невиробничого призна-
чення, індивідуального житлового, дачного будівництва, будівницт-
ва садових будинків та гаражів — збір з юридичних осіб усіх форм
власності, філій, відділень, представництв та інших відокремлених під-
розділів юридичних осіб та з фізичних осіб за видачу дозволу для буді-
вництва на земельних ділянках, отриманих на ці цілі. Розміри збору
розраховуються виходячи зі ставок збору за площі, зайняті під будівни-
цтво земельної ділянки.

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери
послуг — плата юридичних та фізичних осіб за оформлення та видачу
дозволів на торгівлю та надання послуг у спеціально відведених для
цього місцях. Ставка встановлюється в розмірі: від 5 до 20 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян за щорічну переатестацію для
суб’єктів підприємницької діяльності, які постійно здійснюють торгів-
лю та надають послуги; від 0,5 до 3 неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян за одноразовий (в межах однієї доби) дозвіл на розмі-
щення об’єктів дрібно-роздрібної торгівлі та сфери послуг; від 0,1 до 1
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за одноразовий дозвіл
на торгівлю у спеціально відведених місцях.

Збір за організацію гастрольної діяльності — збір з суб’єктів під-
приємницької діяльності — резидентів України або нерезидентів, які
зареєстровані відповідно до чинного законодавства і здійснюють орга-
нізацію та проведення гастрольної діяльності на території України за
участі іноземних виконавців. Об’єктом оподаткування є кінцевий вало-
вий дохід від реалізації квитків. Ставка збору встановлюється у відсот-
ках від валового доходу.

Збір за припаркування автотранспорту — збір з водіїв (як рези-
дентів, так і нерезидентів України), які здійснюють припаркування ав-
томобілів у спеціально обладнаних або відведених для цього місцях,
визначених органами місцевого самоврядування. Об’єктом оподатку-
вання є час, на який припарковується автотранспорт. Граничний розмір
ставки в спеціально обладнаних для припаркування автотранспорту мі-
сцях встановлюється в розмірі не більше 3 % неоподатковуваного міні-
муму доходів громадян за припаркування автотранспорту на термін до
однієї години та 5 % — більше однієї години. Граничний розмір ставки
збору за припаркування автотранспорту у відведених для цього місцях
установлюється в розмірі не більше 2 % неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян за припаркування автотранспорту на термін до однієї
години та 4 % — більше однієї години.

Збір за проїзд по території прикордонних населених пунктів ав-
тотранспорту, що прямує за кордон або з-за кордону — збір з юри-
дичних та фізичних осіб (як резидентів, так і нерезидентів) та з фізич-
них осіб, які на автотранспортних засобах, що належать цим особам,
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прямують за кордон або з-за кордону територією прикордонних насе-
лених пунктів. Об’єктом оподаткування є одиниця автотранспортного
засобу. Збір за проїзд автотранспорту з водіїв, які є громадянами інших
держав, у тому числі і громадян СНД, стягується і перераховується у
національній або іноземній валюті за офіційно встановленим на дату
сплати курсом Національного банку України.

Збір курортний — збір з фізичної особи — громадянина України та
іноземних громадян, які прибувають на територію органу місцевого са-
моврядування, на якій діє рішення про встановлення цього збору. З. к.
справляється одноразово у триденний термін з дня їх прибуття у курор-
тну місцевість під час реєстрації. Граничні розміри ставок К. з. для
громадян України — від 0,5 до 1 неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян, а для іноземних громадян — від 1 до 2 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.

Збір на здійснення соціально-побутових заходів у селищі, селі (са-
мооподаткування) — форма залучення додаткових коштів до місцевих
бюджетів для фінансування разових цільових соціальних заходів у сіль-
ській місцевості. Збори встановлюються в розмірі, що не повинен пере-
вищувати 20 % неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за рік.

Збір ринковий — плата за здійснення торгівлі сільськогосподарсь-
кою, промисловою продукцією та іншими товарами на ринках усіх
форм власності, в критих ринках, павільйонах, на критих та відкритих
столах, майданах, з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків тощо.
Ставка збору встановлюється залежно від виду сільськогосподарської
та промислової продукції, виду та категорії ринку і благоустрою місця
торгівлі в розмірі від 2 до 20 % неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян для фізичних осіб і до трьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян для юридичних осіб.

Збір та інший обов’язковий платіж — обов’язковий, безповорот-
ний платіж до бюджетів відповідного рівня, який має відплатний, ком-
пенсаційний характер і вноситься регулярно або у зв’язку з наданням
державою певної послуги чи певних прав.

Зведений бюджет Автономної Республіки Крим — включає пока-
зники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її ра-
йонів та бюджетів міст республіканського значення.

Зведений бюджет міста з районним поділом — включає показни-
ки міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу.
У випадку, коли місту або району у місті адміністративно підпорядко-
вані інші міста, селища чи села, зведений бюджет міста або району в
місті включає показники бюджетів цих міст, селищ та сіл.

Зведений бюджет області — включає показники обласного бю-
джету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення
цієї області.

Зведений бюджет району — включає показники районних бюдже-
тів, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюдже-
тів цього району.
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Зведений бюджет України — сукупність показників Державного
бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та
зведених бюджетів областей і міст Києва та Севастополя.

Зведені фінансові показники — показники, які характеризують яви-
ща і процеси на макрорівні: загальний обсяг фінансових ресурсів, доходів і
видатків бюджету, грошових нагромаджень в економіці держави; вели-
чина внутрішнього і зовнішнього боргу; страхових і резервних фондів.

Звичайна процентна ставка за кредит — середньозважена проце-
нтна ставка на день сплати процентів за кредит, але не нижча, ніж серед-
ньозважена процентна ставка за кредити, надані протягом 30 календар-
них днів, що передували наданню цього кредиту.

Звітність про виконання Державного бюджету України — здій-
снюється Державним казначейством України, який встановлює єдині
форми звітності за погодженням з Рахунковою палатою та міністерст-
вом фінансів України. Є оперативною, місячною, квартальною та річ-
ною. Річний звіт про виконання Закону України про Державний бю-
джет України подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді
України не пізніше 1 травня року, наступного за звітним. Рахункова па-
лата протягом двох тижнів готує висновки щодо виконання Державного
бюджету України. Верховна Рада України розглядає звіт і приймає рі-
шення про його затвердження.

І
Інвестиція — грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкла-

даються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою
отримання прибутку або досягнення соціального ефекту; капітальні
вкладення в розвиток виробництва чи невиробничу сферу. До І. нале-
жать: грошові внески, пільгові банківські вклади, акції, рухоме і неру-
хоме майно, майнові права. Розрізняють І. фінансові, реальні, валові і
чисті, приватні й державні. І. фінансові — вкладення капіталу в акції,
облігації та інші цінні папери; І. реальні — вкладення в основний капі-
тал і на приріст матеріально-виробничих запасів. І. валові — сумарні
вкладення, необхідні для відшкодування і приросту основного капіталу.
І. чисті відповідають І. валовим за вирахуванням суми амортизації ос-
новного капіталу. Приватні І. фінансуються за рахунок власних джерел
і за рахунок залучених коштів. Державні І. фінансуються з коштів дер-
жавного бюджету.

Інвестиційні фонди — фінансові інституції — учасники ринку цін-
них паперів, які здійснюють емісію власних акцій та інвестиції у цінні
папери інших емітентів, торгівлю цінними паперами та які володіють
інвестиційними цінними паперами.

Інвестор портфельний — інвестор, котрий купує акції акціонер-
них товариств з метою отримання поточного доходу чи примноження
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капіталу в перспективі, але не має на меті формувати контрольний па-
кет акцій для участі в управлінні акціонерним товариством.

Індивідуальні фінансові показники — показники, які деталізують зве-
дені показники і доповнюють їх. Так, зведений показник загального обсягу
фінансових ресурсів можна деталізувати в показниках прибутку, видах по-
датків, відрахуваннях, а дохід бюджету — в платежах юридичних осіб та
населення; видатки бюджету — за окремими напрямками видатків.

Індикативна функція фондової біржі — одна з функцій фондової
біржі, яка полягає в оцінці вартості й привабливості цінних паперів. На
біржі проводиться котирування цінних паперів, яке дає інформацію ін-
весторам про вартісну і якісну оцінку цінних паперів та динаміку їх
розвитку. Це створює передумови для надійного і достовірного механі-
зму торгівлі, і є важливим чинником стимулювання ефективної діяль-
ності емітентів.

Індосамент — 1) передавальний напис на векселі, чеку, іншому
цінному папері, який засвідчує перехід прав за цим документом до ін-
шої особи. І. роблять на звороті документа або на додатковому аркуші;
2) документ, що додається до страхового поліса і містить зміни умов
страхування.

Інституція фінансово-кредитна — державна чи приватна органі-
зація, уповноважена здійснювати фінансові операції щодо кредитуван-
ня, депонування вкладів, ведення розрахункових рахунків, купівлі та
продажу валюти, цінних паперів, надання фінансових послуг тощо. До
І. ф.-к. належать банки, фінансові компанії, інвестиційні фонди, ощадні ка-
си, пенсійні фонди, взаємні фонди, страхові компанії, кредитні спілки.

Інструменти фінансові — різноманітні види ринкового фінансово-
го продукту, зокрема цінні папери, грошові зобов’язання, валюта,
ф’ючерси, опціони, депозитні свідоцтва, кредитні договори, страхові
поліси тощо.

Інструменти фондового ринку — інструменти, за допомогою яких
здійснюють операції на фондовому ринку (акції, облігації, ощадні сер-
тифікати, опціони, ф’ючерсні контракти, форвардні контракти тощо).

Інфляція — порушення процесу суспільного виробництва, що про-
являється у переповненні сфери обігу грошовими знаками понад реаль-
ні потреби господарства та їх обезцінюванні. І. знижує рівень життя на-
селення, загострює економічні та соціальні суперечності, призводить до
натуралізації процесів обміну, знецінення грошей, створює фінансове
напруження в країні, послаблює заінтересованість працівників резуль-
татами своєї праці.

Інформаційні послуги — надання певної фінансової та нефінансо-
вої інформації тим чи іншим суб’єктам, необхідної їм для прийняття
рішень у сфері фінансової діяльності. І. п. є сегментом ринку фінансо-
вих послуг.

Інфраструктура ринку — сукупність установ, організацій та під-
приємств, які обслуговують ринок (банки, товарні, фондові, валютні бі-
ржі, біржі праці, страхові компанії тощо).
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К
Кадастр — систематизований опис та оцінка об’єктів, які підляга-

ють оподаткуванню.
Кадастр земельний — реєстр земель за класами залежно від родю-

чості, близькості до ринків збуту тощо. К. з. служить основою оцінки
середньої дохідності 1 га землі кожного класу. Використовується для
визначення ставок податку на землю.

«Канікули» податкові — певний період, на який платника податків
звільняють від плати одного чи кількох податків.

Капітальний борг держави — загальна сума заборгованості й про-
центів, що мають бути сплачені за позиками.

Капітальний дохід — різниця між скоригованою балансовою варті-
стю основних засобів згідно з коефіцієнтом індексації та балансовою
вартістю цих основних засобів до індексації.

Капітальні вкладення — витрати на створення нових, реконструк-
цію, розширення та технічне переоснащення діючих основних засобів.

Квота — 1) кількісний показник, що визначає частку в спільному
виробництві, збуті, платежах; 2) частка податку в доході платника. Во-
на характеризує рівень оподаткування і може бути визначена в абсолю-
тному розмірі й у відносному виразі.

Коефіцієнт вирівнювання обсягу дотації — коефіцієнт, що засто-
совується при розрахунку обсягу дотації вирівнювання та коштів, що
передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів,
з метою зміцнення дохідної бази бюджетів місцевого самоврядування.

Коефіцієнти фінансові — система фінансових показників, що ха-
рактеризують співвідношення основних результатів діяльності підпри-
ємства, окремих структурних елементів використовуваних активів та
капіталу. К. ф. використовується для аналізу фінансового стану підпри-
ємства та різних аспектів його фінансової діяльності.

Комерційний розрахунок — раціональний і високоефективний
метод фінансової діяльності підприємств, полягає в пошуку достат-
ніх і дешевих фінансових ресурсів, раціональному їх розміщенні, мі-
німізації витрат і максимізації доходів та прибутку. К. р. засновуєть-
ся на таких принципах: повна господарська і юридична відокрем-
леність; самоокупність, прибутковість, самофінансування, фінансова
відповідальність.

Комітет з нагляду за страховою діяльністю — комітет, котрий
організовує функціонування страхового ринку. Він проводить ліцензу-
вання страхових компаній та видає їм ліцензії на здійснення окремих
видів страхування. Комітет здійснює контроль за діяльністю страхових
компаній відповідно до страхового законодавства, а також розробляє
методичні рекомендації щодо страхування.

Комунальний податок — місцевий податок, який сплачують юри-
дичні особи всіх форм власності, що перебувають на території України.
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Конверсія цінних паперів — зміна дохідності позик. Вона прово-
диться внаслідок зміни ситуації на фінансовому ринку (рівня облікової
ставки центрального банку) чи погіршення фінансового стану держави,
коли вона не в змозі виплачувати передбачуваний дохід.

Консолідація — передання зобов’язань за раніше випущеною пози-
кою на нову позику з метою продовження терміну позики. Вона прово-
диться у формі обміну облігації попередньої позики на нові. В окремих
випадках може застосовуватись і скорочення строків позики.

Контрольна функція фінансів — фінансовий контроль за форму-
ванням і використанням доходів суб’єктів обмінно-розподільних відно-
син. У процесі цього контролю охоплюється вся діяльність юридичних
і фізичних осіб та держави. На практиці К. ф. ф. проявляється у фінан-
совому контролі.

Кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування — податки і
збори (обов’язкові платежі), що закріплені за бюджетним Кодексом на
постійній основі за бюджетами місцевого самоврядування та врахову-
ються при визначені обсягів міжбюджетних трансферів.

Кошти позабюджетні — фінансові ресурси держави, що мають
цільове призначення, але не включені до державного бюджету.

Кошторис — фінансовий план бюджетних установ, організацій, що
визначає розмір, цільове направлення та поквартальний розподіл бю-
джетних коштів, які використовуються на утримання цих установ. Як-
що установи фінансуються тільки за рахунок коштів бюджету, то вони
складають кошторис витрат. Розрахунки планових витрат проводяться
на основі нормативного методу. Якщо має місце комерційна залеж-
ність — складається кошторис доходів і витрат.

Кредит валютний — 1) різновид міжнародного кредиту, що надаєть-
ся у грошовій формі; 2) в Україні — внутрішній кредит у іноземній валюті,
що надається банком, уповноваженим здійснювати валютні операції.

Кредит податковий — одна із податкових пільг, що полягає у від-
строченні стягнення податку.

Кредит фінансовий — кошти, які надаються банком-резидентом або
нерезидентом, кваліфікованим як банківська установа згідно із законо-
давством країни перебування нерезидента або резидента, або резидентам
і нерезидентам, які мають статус небанківських фінансових установ, згі-
дно з відповідним законодавством у позику юридичній або фізичній осо-
бі на визначений строк для цільового використання та під процент. Пра-
вила надання фінансових кредитів установлюються НБУ (стосовно бан-
ківських кредитів), а також Кабінетом Міністрів України (стосовно
небанківських фінансових організацій) відповідно до законодавства.

Кредиторська заборгованість — заборгованість, що виникла при
розрахунках із постачальниками, тимчасове використання в грошовому
обігу підприємства коштів кредитора.

Кредитування — надання суб’єктові підприємництва банківських
кредитів на засадах платності, строковості й повернення. В умовах ринко-
вої економіки є головною, провідною формою фінансового забезпечення.
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Кредитування за вирахуванням погашення бюджетних коштів —
операції, пов’язані з наданням коштів з бюджету на умовах повернення,
платності та строковості, у результаті яких з’являються зобов’язання перед
бюджетом, та операції, пов’язані з поверненням цих коштів до бюджету.

Кризова фінансова ситуація — ситуація, за якої ВВП не вистачає для
формування доходів і фінансових ресурсів, тому розпродається національ-
не багатство.

Л
Лізинг — довготермінова оренда машин, устаткування, споруд ви-

робничого призначення. Л. передбачає збереження прав власності на
товар за орендодавцем. Здійснюючи лізингові операції, орендодавець
купує машини, обладнання, транспортні засоби, виробничі споруди і
передає їх за угодою орендареві для використання з виробничою ме-
тою, зберігаючи право власності на них.

Лізинг оперативний (оренда) — господарська операція фізичної чи
юридичної особи, що передбачає передання орендарю права користування
основними фондами на строк, що не перевищує строку їх повної аморти-
зації, з обов’язковим поверненням таких основних фондів їх власнику піс-
ля закінчення строку дії лізингової угоди. Основні фонди, передані в опе-
ративний лізинг, залишаються у складі основних фондів орендодавця.

Лізинг фінансовий (оренда) — господарська операція фізичної чи
юридичної особи, що передбачає придбання орендодавцем на замов-
лення орендаря основних фондів з подальшим їх переданням у корис-
тування орендарю на термін, що не перевищує терміну їх повної амор-
тизації, з обов’язковим подальшим переданням права власності на такі
основні фонди орендарю. Витрати орендодавця на купівлю об’єктів
Л. ф. не включаються до складу валових витрат або до складу основних
фондів такого орендодавця. Основні фонди, передані у Л. ф., включа-
ються до складу основних фондів орендаря.

Ліквідність активів — величина, обернена часові, необхідному для
перетворення активів у гроші. Чим менше часу знадобиться для пере-
творення активів у гроші, тим вони ліквідніші.

Ліквідність підприємства — здатність суб’єкта господарювання в
будь-який час здійснити необхідні витрати.

Ліквідність цінних паперів — спроможність реалізації цінних па-
перів за гроші без фінансових втрат.

Ліміт кредитування — гранична сума видачі кредиту або залишків
заборгованості в плановому періоді.

Ліцензія — спеціальний дозвіл, який видається уповноваженим на
це державним органом влади юридичним особам для здійснення конк-
ретних, обумовлених законом господарських операцій, у тому числі зо-
внішньоекономічних.
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М
Митна декларація — документ, що містить відомості про перемі-

щення через кордон вантажів, цінностей, валюти. Заповнюється юри-
дичними і фізичними особами та містить відомості про кількість това-
рів та їх ціну. Предмети, не зазначені в М. д., підлягають конфіскації.

Мито антидемпінгове — податкове мито на експортовані товари,
яке вводять тоді, коли ціна цих товарів нижча за середні світові ціни і
значно нижча за внутрішні ціни аналогічних товарів у країні-імпортері.
М. а. захищає внутрішній ринок від коливання цін і підтримує вітчиз-
няних виробників.

Мито зрівнювальне — мито, встановлене з метою вирівнювання
цін на імпортні та вітчизняні товари для уникнення цінової конкуренції
між ними.

Мито патентне — плата за надання права на використання вина-
ходу відповідно до виданого патенту.

Мито преференційне — мито, що справляється за пільговими став-
ками з метою стимулювання розвитку міжнародної торгівлі.

Мито протекціоністське — мито, що впроваджується з метою за-
хисту внутрішнього ринку від конкуренції з боку імпортних товарів.

Мито транзитне — мито, що справляється з вантажів, які перево-
зять транзитом через територію певної країни.

Міжбанківська валютна біржа — біржа, яка проводить торги з
купівлі-продажу іноземних валют. Ціни, які формуються на цій біржі,
характеризують ринковий курс валют, тобто той, який складається під
впливом попиту і пропонування, як на національну, так і на іноземні
валюти. Вплив НБУ на ринковий курс національної валюти здійсню-
ється через участь у торгах через скупку тієї чи іншої валюти або ва-
лютних інтервенцій.

Міжбюджетні трансфери — кошти, які безоплатно і безповорот-
но передаються з одного бюджету до іншого. М. т. поділяються на: до-
тацію вирівнювання; субвенцію; кошти, що передаються до Державно-
го бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів;
інші дотації.

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) — міжурядова органі-
зація, спеціалізована кредитна установа ООН, філія міжнародного бан-
ку реконструкції і розвитку (МБРР). Надає кредити без вимоги урядо-
вих гарантій, але за умови високої рентабельності та фінансової
ефективності проектів.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) — провідна світова фінансова
інституція. Заснований у 1944 р., а почав функціонувати у 1947 р. Основ-
ними цілями діяльності МВФ є сприяння розвитку міжнародної торгівлі й
співробітництву у сфері валютного регулювання та надання кредитів в іно-
земній валюті для вирівнювання платіжних балансів країн — членів фон-
ду. Діяльність МВФ охоплює три основні напрями: кредитування, регулю-
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вання міжнародних валютних відносин, постійний нагляд за світовою еко-
номікою. Його діяльність сприяє стабільності національних та світової ва-
лютних систем і забезпеченню на цій основі сталого економічного розвит-
ку та надійності міжнародних економічних відносин.

Міжнародний фінансовий ринок — акумуляція вільних фінансових
ресурсів у деяких країнах для забезпечення між ними їх перерозподілу з
метою забезпечення сталого економічного розвитку світового госпо-
дарства й одержання від цих операцій певного доходу. Залучення ре-
сурсів на М. ф. р. розширяє фінансові можливості кожної держави, що
сприяє вирівнюванню їхнього економічного розвитку та створенню
умов для підвищення суспільного добробуту.

Міжнародні фінанси — сукупність обмінно-розподільних відно-
син, що виникають у зв’язку з рухом вартості між окремими країнами
та у процесі формування і використання на світовому та регіональному
рівнях централізованих грошових фондів.

Міжнародні фінансові інституції — надбудова над сукупністю
національних фінансових систем, характеризують зародження єдиної
фінансової системи світового співробітництва і виконують в основному
функції надання фінансової допомоги у формі кредитів тим країнам, що
її потребують. До їх складу входять: Міжнародний валютний фонд,
група Світового банку, Європейський банк реконструкції та розвитку,
Африканський банк розвитку, Азіатський банк розвитку, Міжамери-
канський банк розвитку.

Міністерство фінансів України — центральний орган в управлінні
фінансами України. На нього покладені завдання загального керівницт-
ва всією фінансовою системою країни. Головними його функціями є:
вироблення основ і напрямів фінансової політики держави та розроб-
лення заходів щодо їх реалізації; організація бюджетного процесу,
складання проекту Державного бюджету та його виконання після за-
твердження Верховною Радою України; здійснення заходів з мобілізації
коштів через систему державного кредиту та управління державним
боргом; організаційне регулювання фінансової діяльності суб’єктів го-
сподарювання через установлення правил здійснення фінансових опе-
рацій, форм фінансових документів, порядку ведення бухгалтерського
обліку і фінансової звітності; організація функціонування ринку цінних
паперів; забезпечення фінансових відносин держави з іншими країнами,
міжнародними організаціями і фінансовими інституціями; організація і
здійснення фінансового контролю в Україні.

Місцевий фінансовий орган — установа, що відповідно до законо-
давства України здійснює функції складання, виконання місцевих бю-
джетів; контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних
коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами місце-
вого бюджету. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим
віднесено до місцевих фінансових органів.

Місцеві бюджети — бюджет Автономної Республіки Крим, облас-
ні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого
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самоврядування. М. б. містить у собі надходження і витрати на вико-
нання повноважень відповідних органів влади. Це баланс грошових
коштів відповідного бюджету.

Місцеві податки і збори — податки та збори, які встановлюються
органами місцевого самоврядування згідно з положеннями податкового
Кодексу, обов’язкові до сплати в межах відповідних адміністративно-
територіальних одиниць і зараховуються до їх бюджетів. До них нале-
жать: податок з реклами; місцевий податок на прибуток; місцеві акциз-
ні податки; комунальний податок; ринковий збір; готельний збір; збір
за припаркування автотранспорту; курортний збір; збір за організацію
гастрольної діяльності; збір на проїзд по території прикордонних населе-
них пунктів автотранспорту, що прямує за кордон та з-за кордону, збір за
видачу дозволу на будівництво у населених пунктах об’єктів виробничого
і невиробничого призначення, індивідуального житлового, дачного будів-
ництва, будівництва садових будинків та гаражів; збір за здійснення соціа-
льно-побутових заходів у селищі, селі (самооподаткування).

Монетарна політика — комплекс дій та заходів у сфері грошового
ринку. Її механізм засновується на пропозиції грошей та їх вартості як
фінансових ресурсів. Є складовою фінансової політики.

Н
Надходження до бюджету — доходи бюджету та кошти, залучені

в результаті взяття боргових зобов’язань органами державної влади, ор-
ганами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого са-
моврядування.

Наступний фінансовий контроль — одна із форм фінансового ко-
нтролю. Він здійснюється на основі бухгалтерської та статистичної зві-
тності. Його мета — перевірка реалізації стратегії і тактики фінансової
діяльності того чи іншого суб’єкта, а в масштабах суспільства — про-
цесу реалізації фінансової політики.

Національна валюта — грошова одиниця України — банкноти, бі-
лети державної скарбниці, монети, платіжні документи та інші цінні
папери, виражені у грошовій одиниці.

Недоїмка — не внесена після закінчення встановлених строків
сплати сума податків, зборів та інших обов’язкових платежів, справ-
ляння яких передбачено податковим законодавством, платежів за по-
слуги та інших неподаткових платежів до бюджетів, які визначаються
Законом України про Державний бюджет і рішенням Верховної Ради
Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування про
республіканський і місцеві бюджети на відповідний рік.

Незалежний фінансовий контроль — форма фінансового контро-
лю, що є елементом фінансового механізму. Н. ф. к. проводиться спеці-
альними органами — аудиторськими фірмами з метою встановлення
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правильності й законності у фінансовій діяльності окремих суб’єктів.
Висновки за результатами контролю мають рекомендаційний характер.

Неоподаткований мінімум доходів громадян — розмір об’єкта
оподаткування, у межах якого податок не справляється.

Неплатоспроможність — неспроможність суб’єкта підприємни-
цької діяльності виконати платіжні зобов’язання, строк сплати яких на-
став, пов’язана з браком активів у ліквідній формі.

Номінальна вартість цінних паперів — вартість, зазначена на цінних
паперах як її ціна. Н. в. є початковою ціною, за якою акцію реалізують.

Нормативне фінансове планування — розрахунок потреби суб’єк-
та підприємницької діяльності у фінансових ресурсах на підставі вста-
новлених фінансових норм і нормативів.

Нормативний метод розподілу — метод фінансового кредитного ме-
ханізму підсистеми фінансового регулювання. Його сутність полягає в тому,
що всі елементи розподілу визначаються за нормативами, які встановлю-
ються щодо об’єкта розподілу (розподіл прибутку при його оподаткуванні).

Нульова ставка податку — ставка, що установлюється за податком
на додану вартість продажу певних товарів (робіт, послуг). Застосуван-
ня цієї ставки дає змогу включати до суми податкового кредиту спла-
чену суму податку на додану вартість на придбані товари (роботи, по-
слуги), використані для продажу товарів (робіт, послуг), які
оподатковуються за нульовою ставкою.

О
Об’єкт оподаткування — фізична чи вартісна величина, щодо якої

нараховується податок. Основними О. о. є прибуток (дохід) юридичних
і фізичних осіб, додана вартість продукції, відпускна ціна окремих ви-
дів товарів, майно юридичних і фізичних осіб тощо. Є елементом сис-
теми оподаткування.

Облігація — цінний папір, довгострокове боргове зобов’язання
юридичної особи, що випускає і розміщує облігаційну позику (емітен-
та), регулярно виплачувати кредиторові (власникові облігації) дохід у
заздалегідь зафіксованій сумі чи у вільному проценті вартості облігації,
а через зазначений час і номінальну вартість облігації.

Облігація відклична — облігація, яке дає право емітентові її відкли-
кати, тобто викупити до офіційного терміну погашення, сплативши
власникові певну суму (викуп).

Облігація гарантована — облігація, випущена дочірньою компані-
єю під гарантію материнської компанії. Гарантія стосується як основної
суми боргу, так і процентів за облігацією.

Облігація дисконтна — облігація, що купується з певною скидкою,
а погашається за номінальною вартістю. Різниця формує дохід креди-
тора. На ній відсутній купон.
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Облігація забезпечена — облігація, забезпечена активами емітента.
Облігація заставна — облігація, яка забезпечується державним

майном чи конкретними доходами.
Облігація з нульовим купоном — див. Облігація дисконтна.
Облігація іменна — облігація, власника якої зареєстровано у книзі

емітента. О. і. є безкупонною.
Облігація конвертована — облігація, що дає власникові право об-

міняти її через певний час за наперед визначеною ціною на акції під-
приємства, яке випустило таку облігацію. Після її обміну на акції ска-
совується право на повернення основного капіталу за облігацією і на
отримання доходів.

Облігація кумулятивна — облігація, дохід за якою виплачують од-
норазово при її погашенні.

Облігація купонна — облігація з купонами на оплату процентів.
Коли настає термін платежу, купони відрізають і пред’являють емітен-
тові для виплати процентів.

Облігація на пред’явника — 1) облігація, прізвище власника якої не
зареєстроване в книгах емітента. Коли настає термін виплати процентів чи
погашення облігації, кошти виплачуються її пред’явникові; 2) облігація з
купонами на оплату процентів. Коли настає термін платежу, купони відрі-
зають і пред’являють емітентові для виплати процентів.

Облігація незабезпечена — облігація без спеціального забезпечен-
ня, підкріплена тільки репутацією фірми, котра її випустила.

Оборотна касова готівка — кошти, що формуються у складі місцевих
бюджетів для покриття тимчасових касових розривів при їх виконанні.

Одиниця оподаткування — одиниця виміру об’єкта оподаткуван-
ня, щодо якої встановлюють податкові ставки.

Операції страхові — сукупність усіх видів діяльності страхових ор-
ганізацій, безпосередньо пов’язаних з обов’язковим чи добровільним
страхуванням.

Оподаткування — узаконене державою обкладання податками
юридичних осіб і громадян.

Оподаткування подвійне — 1) одночасне оподаткування доходів на
різних стадіях їх формування, але в межах однієї виробничої діяльності.
Наприклад, оподаткування заробітної плати окремого працівника і до-
ходу підприємства в цілому; 2) одночасне стягнення аналогічних пода-
тків у різних країнах у зв’язку з підпорядкуванням платника податку і
об’єкта оподаткування юрисдикції цих різних країн.

Опціон — стандартний документ, який засвідчує право придбати
(продати) цінні папери (товари, кошти) на певних умовах у майбутньо-
му, з фіксацією цін на час укладення такого опціону або на час такого
придбання за рішенням сторін контракту. Перший продавець О. (емі-
тент) бере на себе безвідкличне зобов’язання щодо продажу цінних па-
перів (товарів, коштів) на умовах укладеного контракту. Будь-який по-
купець О. має право відмовитися у будь-який момент  від придбання
таких цінних паперів (товарів, коштів).
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Органи стягнення податків та обов’язкових платежів — подат-
кові, митні та інші державні органи, яким відповідно до закону надано
право стягнення до бюджету податків, зборів (обов’язкових платежів)
та інших надходжень.

Оренда землі — господарська операція, яка передбачає надання орен-
додавцем землі у користування іншій юридичній або фізичній особі на пе-
вний строк, за цільовим призначенням та за орендну плату. Порядок здійс-
нення оренди землі встановлюється відповідним законодавством.

Орендна плата — плата за користування взятим в оренду майном.
Розмір О. п., терміни її сплати й інші умови передбачаються договором
оренди. Залежно від умов договору О. п. може включати частину амор-
тизаційних відрахувань від вартості орендованого майна, кошти, що їх
передає орендар орендодавцеві для ремонту об’єктів після закінчення
терміну їх оренди, та частину прибутку (доходу), який отримує орендар
від використання взятого в оренду майна.

Отримувач страхового відшкодування (страхової суми) — фізична
або юридична особа, яка за умовами страхування має право на отриман-
ня грошового відшкодування. У майновому страхуванні — це страхува-
льник, в особистому — страхувальник чи застрахований, а в разі смерті
страхувальника — особа, котрій він заповів отримати страхову суму.

П
Пай — сума внеску кожного учасника підприємницького проекту,

що є свідченням членства; права участі в управлінні (акціонерний п.,
кооперативний п.); частка, що вноситься до спільної справи окремих
учасників. Від величини п. залежать дохід, дивіденди, отримувані па-
йовиком, і та частина майна чи коштів, яку він має отримати у разі лік-
відації підприємства.

Пайовий капітал — капітал, оформлений із внесених паїв.
Пайовик — особа, котра внесла пай і стала внаслідок цього членом

товариства, до якого внесено пай.
Пакет акцій контрольний — кількість акцій, достатня для повного

контролю за діяльністю акціонерного товариства. Дає право вирішаль-
ного голосу на зборах товариства. П. а. к. повинен становити понад 50 %
випущених акцій. На практиці він може бути меншим — 20—30 % за-
гальної кількості акцій.

Палата розрахункова — орган, що здійснює розрахунки за біржо-
вими операціями, реєструє їх, виступає гарантом їх виконання, встано-
влює розмір депозиту, приймає платежі депозиту та маржі і виплачує
різницю в цінах, визначає правила розрахунків, зокрема й при поста-
чанні товарів за ф’ючерсними контрактами.

Папери процентні — цінні папери, боргові зобов’язання, що при-
носять певний процент на вкладений у них капітал.
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Папери цінні агресивні — цінні папери, курс яких, згідно з очікуваною
кон’юнктурою фондового ринку чи прогнозами, може значно підвищити-
ся. Такі цінні папери звичайно купують у розрахунку на отримання вели-
кого прибутку, але їх купівля супроводжується значним ризиком.

Папери цінні активні — цінні папери, що є об’єктом масової купі-
влі-продажу. Котирування таких цінних паперів публікують у пресі.

Папери цінні боргові — документи, що засвідчують отримання їх
емітентами позики, яка має бути повернена (погашена) в майбутньому
(облігації, ощадні сертифікати, векселі).

Папери цінні державні — документи, що засвідчують право на
власність або належність до державної позики, зокрема акції державних
підприємств, облігації державної позики, скарбничі векселі та інші
державні зобов’язання. Їх випускають центральний уряд, місцеві органи
влади або державні підприємства з метою розміщення позик та мобілі-
зації грошових ресурсів. Мобілізовані кошти дають змогу профінансу-
вати дефіцит державного бюджету, забезпечити його касове виконання,
профінансувати цільові програми, погасити розміщені раніше боргові
зобов’язання П. ц. д. можуть бути як ринковими, котрі вільно прода-
ються і купуються на фондовій біржі (скарбничі, векселі, бони, ноти), так
і неринковими — випускаються з метою залучення до державного бю-
джету заощаджень населення і можуть бути пред’явлені до оплати (ощадні
бони, ощадні сертифікати, сертифікати заборгованості тощо). За термі-
ном П. ц. д. поділяються на короткотермінові облігації — скарбничі век-
селі від одного тижня до одного року: середньотермінові — ноти на тер-
мін від одного до п’яти років, довготермінові — бони понад п’ять років.

Папери цінні заставні — цінні папери, що їх випускають під заста-
ву нерухомості.

Папери цінні корпоративні — цінні папери, емісію яких здійсню-
ють підприємства з метою фінансування поточних короткотермінових
потреб.

Папери цінні приватизаційні — особливий вид державних цінних
паперів, що засвідчують право власника на безоплатне одержання в
процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного
житлового фонду, земельного фонду. Їх випускають у двох формах: на
бланках спеціального зразка та у формі безготівкових депозитів. П. ц. п.
вільному обігові не підлягають, а їх продаж чи відчуження іншим осо-
бам є недійсним. Дивідендів чи процентів не нараховують і не можуть
бути використані для здійснення розрахунків, а також як застава для
забезпечення платежів і кредитів.

Пенсійний фонд України — самостійна фінансово-банківська система,
що здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення на території
всієї держави. Формується за рахунок обов’язкових страхових внесків.

Пеня — штрафна санкція за несвоєчасне виконання фінансових зобо-
в’язань, що застосовується в разі несвоєчасної сплати податків і податко-
вих платежів, а також у разі затримання оплати одержаних товарно-
матеріальних цінностей, наданих послуг чи виконаних робіт. Нарахову-
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ється у відсотках до суми невиконаного договірного зобов’язання за ко-
жен день затримки.

Первинний розподіл ВВП — перша стадія розподілу вартості ВВП
на якій здійснюється розподіл заново створеної вартості й формування
первинних доходів суб’єктів, зайнятих у створенні ВВП. Первинними
доходами на цій стадії розподілу ВВП виступають: у фізичних осіб —
заробітна плата, у юридичних осіб — прибуток, у держави — прибуток
державного сектору, що централізується в бюджеті, й надходження від
державних послуг, ресурсів, угідь тощо.

Перевірка — обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-
господарської діяльності підприємства, установи, організації або їх під-
розділів. Наслідки П. оформляють довідкою чи доповідною запискою.
П. є методом фінансового контролю.

Перевірка документальна — перевірка правильності розрахунків
платників податків із бюджетом. Її здійснюють на підприємстві, в уста-
нові чи організації платника за даними бухгалтерського обліку, звітнос-
ті та первинних документів.

Перевірка камеральна (попередня) — перевірка правильності роз-
рахунків платників податків із бюджетом, яку здійснюють у податковій
адміністрації на підставі податкових декларацій, актів, розрахунків.

Перерахування податків — обчислення сум податків, які фактично
підлягають сплаті і з яких було здійснено авансові платежі, а також уста-
новлення переплати чи недоплати (сальдо) в розрахунках щодо податків.

Перерозподіл ВВП — друга стадія розподілу вартості ВВП. Полягає
у створенні й використанні централізованих фондів. За рівнем центра-
лізації вони поділяються на загальнодержавні: бюджет і фонди цільово-
го призначення; відомчі — фонди, що створюють міністерства і відом-
ства; корпоративні — фонди, що передбачають централізацію частини
доходів структурних підрозділів у корпоративних об’єднаннях.

Перестраховик — страхова організація, що не виконує прямих
страхових операцій, а лише приймає на перестрахування ризики інших
страховиків.

Перестрахувальник — це страховик, який передає другому договір
страхування.

Перестрахування — це передання договору страхування від одного
страховика до іншого. У цих відносинах виділяються два суб’єкти: пе-
рестрахувальник і перестраховик. Є особливою формою страхування,
яка дає змогу розподілити значні ризики між кількома страховими ор-
ганізаціями. Головна функція П. — вторинний перерозподіл ризиків. П.
буває факультативним — за разовими угодами та договірним — на під-
ставі постійних договорів.

Підакцизні товари — товари, з яких законодавчо справляється ак-
цизний збір. В Україні до них належать: лікеро-горілчані й тютюнові
вироби, легкові автомобілі, кава, шоколад, шкіра, хутро, коштовності,
інші високорентабельні товари. Перелік П. т. законодавчо затверджує
Верховна Рада України.
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Підгалузь страхування — ланка класифікації страхування, що ха-
рактеризує: у майновому страхуванні — категорію страхувальників
(громадяни, юридичні особи); в особистому страхуванні — термін
страхування (довготермінове чи короткотермінове), а також обсяг стра-
хової відповідальності (страхування життя чи страхування від нещас-
них випадків); у страхуванні відповідальності — види відповідальності;
у страхуванні ризиків — види ризиків.

Пільги податкові — часткове чи повне звільнення фізичних і юри-
дичних осіб від сплати податків. Вони є одним із елементів податкової
політики і мають економічну і соціальну спрямованість. Використову-
ючи П. п. держава регулює певні економічні процеси, а також забезпе-
чує економічну підтримку окремих видів діяльності та соціальний за-
хист окремих груп населення.

Планування податкове — стан формування податкової політики
підприємства, який передбачає визначення сум податкових платежів на
плановий період (загальна сума податкових платежів).

Планування фінансове — процес розроблення і затвердження фі-
нансових планів як засобу збалансування фінансових потреб і можли-
востей. Система фінансових планів охоплює баланси доходів і витрат
підприємств, міністерств, відомств, управлінь і відділів виконкомів рад
народних депутатів, кошториси державних організацій, Державний бю-
джет України, платіжний баланс держави та інші планові фінансові до-
кументи. Метою П. ф. є забезпечення відповідності фінансових ресур-
сів і потреб у них загалом, а також за видами спрямування, об’єктами,
територіями.

Планування фінансове оперативне — процес конкретизації надхо-
джень і використання фінансових ресурсів підприємства за короткі
проміжки часу: місяць, декада, тиждень, день. Метою П. ф. о. є визна-
чення послідовності і термінів виконання окремих фінансових операцій
для забезпечення збалансованості доходів із витратами і зміцнення фі-
нансового стану підприємства.

Планування фінансове поточне — планування фінансової діяльно-
сті підприємства на плановий період (рік з поділом на квартали). Осно-
вними видами є: план доходів і витрат з виробничо-комерційної (опе-
раційної) діяльності; план надходжень і витрат коштів; балансовий
план; план формування і використання фінансових ресурсів.

Планування фінансове регіональне — процес розроблення планів і
балансів, які відбивають рух, формування та напрямки використання
фінансових ресурсів регіону.

Плата за землю — плата за використання землі, що справляється у
вигляді земельного податку чи орендної плати. Власники землі та зем-
лекористувачі, крім орендарів, сплачують земельний податок. За земе-
льні ділянки, надані в оренду, сплачують орендну плату. Метою вве-
дення податку є стимулювання раціонального використання земель,
підвищення родючості грунтів. Ставки диференціюються залежно від
призначення земель.
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Плата за марки акцизного збору — плата, яку вносять вітчизняні
виробники та імпортери підакцизних товарів, маркованих марками ак-
цизного збору, для покриття витрат держави на виробництво, зберіган-
ня та реалізацію цих марок.

Плата за спеціальне використання водних ресурсів і користуван-
ня водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту —
плата, яку вносять суб’єкти підприємницької діяльності, незалежно від
форм власності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи й
організації, у частині здійснення діяльності, напрямленої на отримання
прибутку на території України. Об’єктом оподаткування є обсяги за-
браної води з водних об’єктів (поверхневих чи підземних джерел), сис-
тем водопостачання, інших водокористувачів, а також обсяг води, про-
пущеної через турбіни, місце—доба — для потреб пасажирського
флоту; тоннаж—доба — для потреб вантажного флоту.

Плата за спеціальне використання лісових ресурсів — плата, яку
вносять суб’єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм вла-
сності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи й органі-
зації, у частині здійснення діяльності, напрямленої на отримання при-
бутку на території України, постійні представництва нерезидентів, які
отримують доходи із джерел їх походження в Україні, громадяни, які
здійснюють постійне або тимчасове лісокористування. Об’єктом обчи-
слення плати є обсяги заготовлених деревини, живиці, другорядних лі-
сових матеріалів, продуктів побічного лісокористування.

Плата за спеціальне користування надрами — плата, яку вносять
суб’єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності,
включаючи їх об’єднання, філії, відділення та інші підрозділи, що не ма-
ють статусу юридичної особи; бюджетні, громадські та інші підприємства,
установи й організації, у частині здійснення діяльності, напрямленої на
отримання прибутку на території України, постійні представництва нере-
зидентів, що отримують доходи із джерел їх походження в Україні.

Платіж бюджетний — погашення зобов’язання, що виникло в
поточному або попередніх бюджетних періодах.

Платоспроможність — здатність юридичної чи фізичної особи
своєчасно й повністю виконати свої платіжні зобов’язання.

Повноваження на майбутні бюджетні зобов’язання — повнова-
ження на взяття бюджетного зобов’язання здійснювати платежі в бюджет-
ному періоді, що настає після закінчення поточного бюджетного періоду.

Податкова декларація — офіційна заява юридичної або фізичної
особи, яка сплачує податки, про розміри її доходу, майна тощо за мину-
лий період у вигляді засвідченого письмового документа. Свідоме пе-
рекручення даних П. д. тягне за собою юридичну та економічну відпо-
відальність.

Податкова політика — державна політика оподаткування юридичних
і фізичних осіб. Її метою є формування державного і місцевих бюджетів за
одночасного стимулювання ділової активності підприємств. Реалізується
через систему податків, податкових ставок і податкових пільг.
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Податкова робота — діяльність платників податків і податкових
служб щодо внесення податків до бюджету і контролю за платежами.
Включає такі елементи: правова регламентація, встановлення і справ-
ляння податків, облік платників і надходження податків, визначення
порядку та форм розрахунків.

Податкова система України — сукупність передбачених податковим
законодавством загальнодержавних та місцевих податків, зборів та інших
обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, принципів, форм і методів
їх установлення, зміни, скасування, обчислення, сплати та стягнення, а та-
кож забезпечення відповідальності за вчинення правопорушень у сфері
оподаткування, організації роботи щодо податкового контролю.

Податкова ставка — законодавчо встановлений розмір податку на
одиницю оподаткування. Існують два підходи до встановлення П. с.:
універсальний і диференційований. За універсального підходу встанов-
люється єдина для всіх платників ставка, за диференційованого — кіль-
ка. За побудовою П. с. поділяються на тверді та процентні. Тверді став-
ки встановлюються в грошовому виразі на одиницю оподаткування в
натуральному обчисленні. Процентні ставки встановлюються тільки
щодо об’єкта оподаткування, який має грошовий вираз.

Податкове право — сукупність фінансово-правових норм, що регу-
люють відносини у сфері податків — визначають порядок їх стягнення,
регулюють виникнення, зміну і припинення податкових зобов’язань.

Податковий кодекс України — основні положення щодо видів по-
датків, зборів та інших обов’язкових платежів, визначення суб’єктів
податкових правовідносин, їх прав та обов’язків, об’єктів бази оподат-
кування, граничних розмірів ставок, механізмів справляння та зараху-
вання податків, зборів та інших обов’язкових платежів; регламентує
порядок їх установлення, зміни та скасування, надання пільг, ведення
податкового обліку, забезпечення виконання податкових зобов’язань та
порядок і умови притягнення до відповідальності за порушення у сфері
оподаткування. П. к. У. регулює відносини, пов’язані з оподаткуванням
в Україні та визначає правові основи, принципи побудови і функціону-
вання податкової системи.

Податковий контроль — єдина система обліку платників податків,
а також контроль за правильністю справляння, повнотою і своєчасністю
сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів і
внесків до державних цільових фондів, нарахованих фінансових санк-
цій та пені. П. к. здійснюється органами державної податкової служби
та іншими органами державної виконавчої влади в межах повноважень
зазначених органів та їх посадових осіб відповідно до положень подат-
кового кодексу та інших законодавчих актів України.

Податковий облік — система обов’язкових форм і методів відо-
браження платником податку результатів підприємницької діяльності
або інших об’єктів, пов’язаних з визначенням зобов’язання щодо відпо-
відного податку. П. о. здійснюється з метою оподаткування та податко-
вого контролю.
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Податкові надходження — передбачені податковими законами
України загальнодержавні, місцеві податки та інші обов’язкові платежі.

Податок — індивідуально безвідплатний, безповоротний, нецільо-
вий платіж, що вноситься платником податку до бюджету відповідного
рівня в порядку, розмірах та у строках, установлених податковим зако-
нодавством.

Податок з реклами — місцевий податок, платниками якого є юри-
дичні та фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності — рек-
ламодавці або виробники та розповсюджувачі реклами, якщо вони самі
є рекламодавцями. Об’єктом оподаткування є вартість наданих послуг
щодо виробництва та розміщення реклами: на телебаченні та радіо;
у друкованих засобах масової інформації, у кінотеатрах тощо.

Податок на додану вартість (ПДВ) — частина новоствореної вар-
тості, що сплачується до держбюджету на кожному етапі виробництва
товарів, виконання робіт, надання послуг. Є видом універсального ак-
цизу, який встановлюється за єдиною ставкою до всього обороту.

Податок на прибуток — прямий податок, який сплачують
суб’єкти господарювання за рахунок прибутку і який обчислюється у
відсотках від суми оподатковуваного доходу (прибутку) згідно з подат-
ковим законодавством.

Податок на промисел — податок з громадян України, іноземних
громадян та осіб без громадянства, котрі не зареєстровані як суб’єкти
підприємництва і здійснюють несистематичний (не більше чотирьох
разів протягом календарного року) продаж виробленої, переробленої та
купленої продукції, речей, товарів. Ставка П. н. п. установлюється в
розмірі 10 % зазначеної в декларації вартості товарів. П. н. п. сплачу-
ється у вигляді придбання одноразового патенту на торгівлю.

Податок непрямий — податок, що встановлюється в цінах товарів і
послуг і розмір якого для окремого платника прямо не залежить від йо-
го доходів. До П. н. відносять: податок на додану вартість, акцизний
збір та мито.

Податок окладний — податок, який передбачає встановлення спочат-
ку ставок, а відтак і розміру податку для кожного платника окремо. Зага-
льна величина податку формується як сума платежів окремих платників.

Податок прямий — податок, що стягується безпосередньо з дохо-
дів чи майна юридичних осіб і громадян.

Податок регресивний — податок, ставка якого зменшується із зро-
станням величини об’єкта оподаткування. Використовується у випад-
ках, коли держава намагається стимулювати таке зростання.

Податок розкладний — податок, який обчислюється спочатку в за-
гальній сумі, а потім розподіляють (розкладають) між платниками цьо-
го податку пропорційно до певного показника чи рівними частинами.

Попередній фінансовий контроль — одна із форм фінансового ко-
нтролю. Він здійснюється на стадії розроблення прогнозних розрахун-
ків бюджету і плану. Його метою є перевірка обґрунтованості розраху-
нків і пошук можливостей ефективного їх використання.
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Посередницька функція фондової біржі — створює достатні й усе-
бічні умови для торгівлі цінними паперами емітентам, інвесторам та
фінансовим посередникам. Торговельні угоди на біржі вкладають бро-
кери. Вони діють від імені своїх клієнтів — інвесторів, емітентів чи фі-
нансових посередників, купуючи чи продаючи цінні папери. Дохід бро-
кера — комісійні від угод. Дилери купують цінні папери з метою їх
перепродажу. Їх дохід — різниця в цінах купівлі і продажу цінних паперів.

Поточний борг держави — сума заборгованості, що підлягає по-
гашенню в поточному році, й належних до сплати процентів у цей пері-
од з усіх випущених на даний момент позик.

Поточний фінансовий контроль — одна із форм фінансового кон-
тролю. Він використовується у процесі виконання прогнозних і плано-
вих передбачень. Мета П. ф. к. — найбільш раціональне використання
фінансових ресурсів і пошук резервів збільшення доходів і зменшення
видатків.

Прибуток — частина отриманого на вкладений капітал чистого до-
ходу підприємства, що характеризує його винагороду за ризик підпри-
ємницької діяльності. Він є важливим показником ефективності вироб-
ничо-господарської діяльності, а також джерелом формування центра-
лізованих і децентралізованих фінансових ресурсів.

Прибуток від звичайної діяльності підприємства — прибуток, що
отриманий від операційної діяльності (основної та іншої операційної
діяльності), фінансових інвестицій та іншої звичайної діяльності.

Прибуток від іншої звичайної діяльності підприємства — прибуток
(збиток) від реалізації основних засобів, нематеріальних активів, фінансо-
вих інвестицій, від ліквідації необоротних активів, безоплатно отриманих
оборотних активів, уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій,
неопераційних курсових різниць; від іншої звичайної діяльності.

Прибуток від надзвичайних подій підприємства — прибуток, що
пов’язаний із втратами від стихійного лиха, техногенних катастроф і
аварій, відшкодування збитків від надзвичайних подій, а також з інши-
ми надзвичайними доходами і втратами підприємства.

Прибуток від операційної діяльності підприємства — прибуток
від основної діяльності (реалізації продукції, товарів, робіт, послуг) та
іншої операційної діяльності (реалізації оборотних активів та іноземної
валюти; доходи від операційної оренди, операційних курсових різниць,
списання кредиторської заборгованості; одержані (сплачені) штрафи,
пені, неустойки; відшкодування раніше списаних активів; одержані
гранти, субсидії; інші доходи).

Прибуток від реалізації продукції підприємства — прибуток, що
визначається вирахуванням з виручки від реалізації непрямих податків і
собівартості реалізованої продукції.

Прибуток від фінансових операцій підприємства — прибуток,
отриманий від інвестицій в асоційовані й дочірні підприємства, від спі-
льної діяльності; одержані дивіденди, відсотки за облігаціями та інши-
ми цінними паперами, інші доходи від фінансових інвестицій.
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Приватизація — відчуження майна, що перебуває в державній та
комунальній власності, на користь фізичних і недержавних юридичних
осіб. П. може здійснюватися через: продаж об’єктів приватизації на
аукціоні, за конкурсом; продаж часток майна підприємства на аукціоні,
за конкурсом, на фондовій біржі та іншими способами, що передбача-
ють конкуренцію покупців; викупу майна державного підприємства,
зданого в оренду.

Прибуток підприємства — прибуток, отриманий від операційної
діяльності (основної та іншої), фінансових операцій, іншої звичайної
діяльності, надзвичайних подій за звітний період.

Принцип відповідальності учасників бюджетного процесу —
принцип бюджетної системи, за яким кожен учасник бюджетного про-
цесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність на кожній стадії
бюджетного процесу.

Принцип збалансованості бюджетної системи — принцип, за
яким повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати
обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період.

Принцип ефективності бюджетної системи — принцип, згідно з
яким під час складання та виконання бюджетів усі учасники бюджетно-
го процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей, залучаючи
мінімальний обсяг бюджетних коштів, та максимального результату,
використовуючи визначений бюджетом обсяг коштів.

Принцип єдності бюджетної системи — принцип, згідно з яким
єдність бюджетної системи забезпечується єдиною правовою базою,
єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відно-
син, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання
бюджетів та ведення бухгалтерського обліку та звітності.

Принцип обґрунтованості бюджетної системи — принцип фор-
мування бюджету на реалістичних макропоказниках економічного і со-
ціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і
витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик
та правил.

Принцип повноти бюджетної системи — принцип формування
бюджетів, згідно з яким, до їх складу мають включатися всі надхо-
дження до бюджетів та їх видатки, що здійснюються відповідно до но-
рмативно-правових актів органів державної влади, органів влади Авто-
номної республіки Крим, органів місцевого самоврядування.

Принцип публічності та прозорості бюджетної системи —
принцип, згідно з яким Державний бюджет України та місцеві бюджети
затверджуються, а рішення щодо звіту про їх виконання ухвалюються
відповідно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної
Республіки Крим та відповідними радами.

Принцип самостійності бюджетної системи — принцип, що за-
безпечує самостійність Державного бюджету України та місцевих бю-
джетів, закріпленням за ними відповідних джерел доходів, наданням
права відповідним органам влади самостійно згідно з законодавством
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визначати напрями використання коштів, розглядати та затверджувати
відповідні бюджети.

Принцип справедливості і неупередженості бюджетної систе-
ми — принцип побудови бюджетної системи на засадах справедливого
і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і
територіальними громадами.

Принцип субсидіарності — принцип розподілу видів видатків між
державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими
бюджетами, що ґрунтується на максимально можливому наближенні
надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача.

Принцип цільового використання бюджетних коштів — бюдже-
тні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними
призначеннями.

Принципи побудови бюджетної системи — характерні ознаки і
риси бюджетної системи кожної країни, які визначають структурну по-
будову бюджету та взаємозв’язок різних його ланок.

Профіцит бюджету — перевищення доходів бюджету над його
видатками. П. б. затверджується виключно з метою погашення основної
суми боргу.

Р
Рахункова палата Верховної Ради України — постійно діючий

вищий орган державного фінансово-економічного контролю. Утворю-
ється Верховною Радою, підпорядкована і підзвітна їй. Рахункова пала-
та здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших
органів держави.

Завданнями Рахункової палати є: організація і здійснення контролю
за своєчасним виконанням дохідної та видаткової частин державного
бюджету, за витрачанням бюджетних коштів, а також коштів загально-
державних цільових фондів; здійснення контролю за утворенням і по-
гашенням внутрішнього і зовнішнього боргу України; вироблення й
аналіз бюджетної політики держави; визначення ефективності та доці-
льності видатків державних коштів, валютних і кредитно-фінансових
ресурсів.

Вона виступає в ролі експертного органу Верховної Ради України,
даючи відповідні висновки і рекомендації з питань фінансової діяльно-
сті органів управління. Може проводити також ревізійну роботу в різ-
них ланках фінансової системи, контроль з позицій макроекономічного
фінансового регулювання і дієвості фінансової політики.

Ревізія — метод документального контролю за фінансово-госпо-
дарською діяльністю підприємства, установи, організації; дотриманням
законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності;
спосіб документального викриття недостач, розтрат, привласнень чи
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крадіжок коштів і матеріальних цінностей; попередження фінансових
зловживань. Р. може бути суцільною, що охоплює всі сторони фінансо-
во-господарської діяльності, та вибірковою — перевірка окремої сфери
діяльності підприємства. За наслідками Р. складають акт.

Регіональна валютна система — договірно-правова форма органі-
зації валютних відносин між групою країн. Є частиною світової валют-
ної системи і пов’язана з національними валютними системами країн-
членів, що входять до її складу. Прикладом таких систем можуть бути
Європейська валютна система, Західноафриканський валютний союз,
Валютний союз Центральної Америки та ін. Основними елементами
міжнародної валютної системи є: міжнародна розрахункова одиниця;
міжнародні валютні фонди; узгоджений режим регулювання валютних
курсів; міжнародні кредитно-розрахункові установи та ін.

Регіональна фінансова політика — система заходів, які здійсню-
ються державою з метою управління процесом утворення, розподілу,
перерозподілу та використання фінансових ресурсів в окремих регіонах
та інших адміністративно-територіальних одиницях. Основне місце в
системі цих заходів належить фінансовій допомозі з боку уряду орга-
нам влади тих територій, які мають недостатні фінансові ресурси для
виконання покладених на них обов’язків.

Регресивно-прогресивна шкала податкових ставок — шкала
процентних ставок, розміри яких спочатку знижуються до певної ве-
личини об’єкта оподаткування, а у разі його зростання понад цю ве-
личину зростають.

Регульовані доходи — доходи, які на пайовій основі розподіляються
між усіма ланками бюджетної системи України з метою збалансування
доходів і витрат. Перелік Р. д. визначається законодавством України
про бюджетну систему і про місцеві органи влади. До Р. д. відносять:
податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, акциз-
ний збір, податок на доходи фізичних осіб. Перелік Р. д. та нормативи їх
відрахувань затверджуються у законі України «Про Державний бюджет
України» на поточний рік. Це одна із форм бюджетного регулювання.

Регулювання інвестиційної діяльності держави — одна з умов ре-
алізації державної інвестиційної політики, що полягає у прийнятті за-
конів та інших нормативних актів, які регулюють інвестиційну діяль-
ність у державі. Основними формами Р. і. д. є: визначення пріоритетних
сфер та об’єктів інвестування; податкове регулювання інвестиційної ді-
яльності; регулювання інвестиційної діяльності через надання фінансової
допомоги інвесторам, проведення відповідної кредитної та амортиза-
ційної політики; регулювання форм та умов фінансового інвестування;
забезпечення захисту інвестицій тощо.

Регулювання податкове — заходи непрямого впливу на економіку
та соціальні процеси через зміну податків, податкових ставок, податко-
вих пільг, зниження чи підвищення загального рівня оподаткування,
відрахувань до бюджету. Зниження рівня оподаткування стимулює ви-
робництво та інвестиційні процеси, а підвищення — стримує їх.
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Регулююча функція податків — форма впливу податків на різні на-
прямки, показники діяльності суб’єктів господарювання. Прояв такого
впливу залежить від: об’єкта оподаткування та методики його визначення,
від джерел сплати податків, розміру ставок податків і методики їх розра-
хунку, термінів сплати податків, податкових пільг, штрафних санкцій за
порушення податкового законодавства суб’єктами господарювання.

Регулятивна функція фондової біржі — виражається в організації
торгівлі цінними паперами. Р. ф. ф. б. установлює вимоги до емітентів,
які виставляють свої цінні папери на біржові торги, правила укладання і
виконання угод, механізм контролю за діяльністю суб’єктів біржової
торгівлі. Біржі здійснюють контроль за фінансовим станом емітентів.
Мають право отримувати та перевіряти інформацію про їхню діяль-
ність, знімати з котирування окремих емітентів, які не виконують вимог
біржової торгівлі або мають незадовільні фінансові показники.

Резерв статутний — резервний фонд акціонерного товариства,
зафіксований його статутом.

Резервний фонд бюджету — формується для здійснення неперед-
бачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути
передбачені під час складання проекту бюджету. Р. ф. б. не може пере-
вищувати 1 % обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету.
У Державному бюджеті України резервний фонд передбачається обо-
в’язково. Рішення про виділення коштів з Р. ф. б. приймаються кабіне-
том Міністрів України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевими державними адміністраціями та виконавчими органами міс-
цевого самоврядування.

Резервний фонд підприємства — фонд, який створюється за раху-
нок чистого прибутку підприємства для забезпечення фінансування не-
передбачених витрат.

Резервні фонди місцевих бюджетів — спеціальні фонди, які фор-
муються у складі видатків місцевих бюджетів і використовуються для
фінансування невідкладних заходів, що не були передбачені при за-
твердженні цих бюджетів. Р. ф. м. б. формуються у розмірах, що не пе-
ревищують 1 % видатків відповідного місцевого бюджету.

Реінвестування — 1) переведення капіталу з одних об’єктів інвес-
тування в ефективніші; 2) повторне вкладення коштів у ті сфери діяль-
ності (виробництва), з яких вони вивільнилися.

Рентабельність — виражений у відсотках відносний показник
прибутковості, який характеризує ефективність витрат підприємства за-
галом або ефективність виробництва окремих видів продукції. Рівень
рентабельності розраховується як відношення величини прибутку, отри-
маного за певний період (місяць, квартал, рік), до середньої за цей пері-
од вартості засобів виробництва чи до загальної величини витрат на ви-
робництво.

Рентабельність основних засобів підприємств — показник ефек-
тивності їх використання, що обчислюється відношенням загального
прибутку до вартості основних засобів.
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Рефінансування — 1) погашення старої заборгованості нового дер-
жавного боргу через заміну короткотермінових зобов’язань довготер-
міновими або за допомогою випуску нових позик (нових цінних папе-
рів); 2) продовження терміну позики чи збільшення суми, яку може
отримати позичальник.

Ризик податковий — небезпека втрат, зумовлених змінами подат-
кового законодавства (збільшенням ставок податків, введенням нових
податків, скасуванням податкових пільг, зміною порядку і термінів
сплати окремих податків тощо).

Ризик портфельний — сукупний ризик втрати капіталу, вкладеного
в інвестиційний портфель. Рівень Р. п. завжди нижчий від рівня ризику
окремих інвестиційних інструментів, які входять до нього.

Ринкова вартість цінних паперів — ціна, що склалася на ринку
цінних паперів (фондовій біржі) під впливом попиту і пропонування.
Курс цінних паперів визначається доходами, які вони приносять їхнім
власникам (у формі дивідендів чи процентів), і величиною позичкового
процента.

Ринок грошей — ринок короткотермінових боргових зобов’язань.
На ньому товаром виступають гроші, а їхньою ціною — проценти за
користування кредитом. Його функціонування забезпечується кредит-
ною системою.

Ринок капіталів — сфера торгівлі не тільки грошима, а й правом
власності. Інструментом Р. к. виступають цінні папери й середньо- та
довгострокові кредитні зобов’язання.

Ринок страхових послуг — складова фінансового ринку, яка є систе-
мою правових та організаційних заходів із реалізації страхового продукту.
Страховим продуктом, або страховою послугою, є страховий захист.
Об’єктом ринку страхових послуг є страховий продукт. Суб’єктами цього
ринку виступають: страховик; страхувальник; посередник і держава.

Ринок фінансовий — сукупність обмінно-перерозподільних відно-
син, пов’язаних з процесами купівлі-продажу фінансових ресурсів, не-
обхідних для здійснення виробничої та фінансової діяльності.

Ринок фінансових послуг — сфера різноманітних послуг, що нада-
ються суб’єктам фінансових відносин — підприємницьким структурам,
державі і громадянам — у процесі їх фінансової діяльності.

Ці послуги можна об’єднати у три групи: фінансове посередництво:
страхування; консалтинг, аудит та інформаційні послуги.

Ринок цінних паперів — частина ринку позикових капіталів, де
здійснюється емісія, купівля-продаж цінних паперів. Через Р. ц. п. (бан-
ки, фондову біржу, спеціальні кредитні установи) акумулюються гро-
шові нагромадження юридичних і фізичних осіб та спрямовуються на
виробниче й невиробниче вкладання капіталів. Розрізняють первинний
та вторинний Р. ц. п. Первинний Р. ц. п. — ринок, на якому здійснюєть-
ся емісія та розміщення первинно випущених цінних паперів в обіг.
Метою його є залучення додаткових фінансових ресурсів. Вторинний
Р. ц. п. — ринок, на якому здійснюється купівля-продаж цінних паперів.
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Метою його є перерозподіл капіталу між суб’єктами господарювання, між
суб’єктами господарювання та державою, між галузями та територіями
для цілей розширеного відтворення та інших потреб суспільства.

Ринок цінних паперів позабіржовий («вуличний») — неорганізо-
ваний фондовий ринок, на якому здійснюють купівлю-продаж цінних
паперів (здебільшого акцій), але без реєстрації відповідних угод на бір-
жі. Такому ринкові притаманні високий інвестиційний ризик (оскільки
переважна частина акцій, що котируються на ньому, не проходила про-
цедури лістингу на фондовій біржі чи її було в процесі цієї процедури
відхилено від котирування на біржі), а також низький рівень юридичної
захищеності інвесторів та їх поточної інформованості.

Розміщення акцій — процес розповсюдження акцій, емітованих ак-
ціонерним товариством, серед юридичних і фізичних осіб. Може здійс-
нюватись через підписку чи шляхом реалізації на фондовій біржі.

Розподіл прибутку підприємств — його спрямування на задово-
лення потреб окремих учасників розподілу, а також формування цільо-
вих грошових фондів.

Розподіл фінансових ресурсів підприємств — процес визначення
пропорцій щодо скерування фінансових ресурсів підприємства на фор-
мування додаткових активів та інші потреби, що забезпечуватимуть йо-
го розвиток у майбутньому.

Розподільна функція фінансів — фінанси виступають основним ін-
струментом розподілу і перерозподілу вартості ВВП. За допомогою ме-
ханізму дії розподільної функції фінансів ВВП розподіляється на три
стадії: 1) первинний розподіл; 2) перерозподіл; 3) вторинний розподіл.

Розпорядники бюджетних коштів — бюджетні установи в особі
їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взят-
тя бюджетних зобов’язань та здійснення видатків із бюджету.

Розслідування податкове — розслідування фактів ухилення від
сплати податків та податкових платежів (приховування податків, пере-
кручення звітності), що провадиться податковою адміністрацією.

С
Сальдовий метод розподілу — метод фінансово-кредитного меха-

нізму підсистеми фінансового регулювання передбачає виділення під-
сумкового (сальдового) елемента в розподілі доходу. Цей сальдовий
елемент несе в собі основне стимулююче навантаження.

Самоокупність — один із принципів підприємницької діяльності,
що передбачає відшкодування підприємством поточних витрат за раху-
нок власних доходів. (Просте відтворення виробництва у фінансовій
практиці розрізняють повну і часткову С.) Повна С. характеризується
повним покриттям витрат за рахунок отриманих доходів. За часткової
С. отримані доходи покривають лише частину проведених витрат.
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Самофінансування — система господарювання, за якої всі витрати
на просте та розширене відтворення виробництва забезпечуються влас-
ними фінансовими ресурсами та коштами банків, які, у свою чергу, теж
погашаються за рахунок прибутку. Цей принцип забезпечує раціональ-
не використання зароблених і залучених фінансових ресурсів, оскільки
мета С. полягає не в тому, щоб самостійно витратити певну суму кош-
тів, а в тому, щоб отримати певний ефект (приріст прибутку та підви-
щення рівня рентабельності).

Санація підприємства — комплекс послідовних взаємозв’язаних
заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, організаційно-
го, соціального характеру, спрямованих на виведення суб’єкта господа-
рювання з кризи і відновлення або досягнення його прибутковості та
конкурентоспроможності в довгостроковому періоді.

Секвестр — тимчасове обмеження асигнувань загального фонду
Державного бюджету України у разі недоотримання доходів загального
фонду бюджету більш ніж на 15 % від суми, передбаченої розписом
державного бюджету на відповідний період.

Санаційний прибуток — прибуток, який виникає внаслідок викупу
підприємством власних корпоративних прав (акцій, часток) за курсом,
нижчим за номінальну вартість цих прав, або внаслідок їх безкоштов-
ного передання для анулювання, а також за одержання підприємством
безповоротної фінансової допомоги, у тому числі через списання кре-
диторської заборгованості.

Сертифікат — 1) документ, який засвідчує відповідність товару
певним стандартам чи технічним умовам, його якість, вагу, походження
тощо. Видається компетентними органами на підставі експертизи това-
рів; 2) у сфері фінансово-кредитних відносин — назва облігації держа-
вних позик; свідоцтво банку про депонування коштів; свідоцтво про
надання позики чи права на отримання облігації тощо; 3) страховий до-
кумент, що містить умови договору страхування.

Сертифікат акції — цінний папір, що засвідчує володіння вказа-
ною у сертифікаті особою певною кількістю акцій акціонерного това-
риства. Містить дані про кількість акцій, номінальну їх вартість, назву і
статус емітента, категорію акцій, власника, ставку дивіденда за приві-
лейованими акціями.

Сертифікат депозитний (ощадний) — письмове свідоцтво банку
про депонування коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання
після закінчення встановленого терміну суми депозиту і процентів з
нього. С. д. (о.) бувають строкові (під процент на певний термін), або
до запитання, іменні та на пред’явника. Іменні С. д. (о.) обігові не під-
лягають. Дохід за С. д. (о.) виплачується після подання їх до оплати в
банк, що їх випустив. Якщо власник С. д. (о.) вимагає повернення вкла-
дених коштів раніше від зазначеного в ньому терміну, то йому випла-
чується нижчий процент, рівень якого визначається умовами договору.

Система оподаткування — це сукупність податків і зборів
(обов’язкових платежів) до бюджетів різних рівнів, а також до держав-
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них цільових фондів, що стягуються в порядку, установленому відпові-
дними законами держави.

Собівартість — грошовий вираз загальної суми витрат підприємства
на виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг). Витрати, з яких
складається С., групуються за калькуляційними статтями й елементами.
Серед витрат на виробництво виділяють такі елементи: матеріальні витра-
ти, витрати на оплату праці, амортизація основних фондів, інші витрати.

Співстрахування — страхування, що здійснюється кількома стра-
ховиками за одним договором та згодою страхувальника. У договорі С.
визначаються права й обов’язки кожного страховика.

Спільне підприємство — підприємство, статутний капітал якого
формується через об’єднання майна його засновників (серед яких мо-
жуть бути й іноземні юридичні особи та громадяни). Засновники спіль-
но проводять господарську діяльність, управляють виробництвом, роз-
поділяють прибутки.

Способи збалансування фінансових суперечностей — 1) установ-
лення оптимальних пропорцій розподілу ВВП; 2) забезпечення постій-
ного одночасного зростання доходів кожного із суб’єктів за допомогою
установлення оптимальних пропорцій розподілу ВВП.

Стабілізація фінансового стану підприємства — досягнення
стійкої динаміки основних оцінних показників фінансового стану в ме-
жах їхніх нормативних значень.

Страхова сума — сума, на яку фактично застраховане рухоме або
нерухоме майно, життя чи здоров’я людей.

Страхове відшкодування — сума компенсації, що її виплачує стра-
ховик страхувальникові за збиток, спричинений застрахованому майну
страховим випадком. Сума С. в. визначається трьома способами: а) у
разі відповідальності за першим ризиком збитки в межах страхової су-
ми відшкодовуються повністю, а понад цю суму — не відшкодовуються;
б) пропорційною відповідальністю — розмір шкоди обчислюється про-
порційно до вартості загиблого або пошкодженого майна до рівня за-
страхованого майна; в) за граничною системою — у межах встановле-
ного ліміту відшкодування.

Страхове забезпечення — відношення страхової суми до вартісної
оцінки об’єкта страхування.

Страхове поле — максимальна кількість об’єктів, охоплюваних пе-
вним видом страхування. (У майновому страхуванні С. п. вважається
число власників майна чи об’єктів, що підлягають страхуванню).

Страховий збиток — вартісна оцінка заподіяних застрахованому
збитків.

Страховий поліс — документ, що посвідчує укладення договору
особистого чи майнового страхування. Видається страховиком стра-
хувальникові.

Страховик — юридична особа — страхова компанія, яка діє на підста-
ві відповідної ліцензії, беручи на себе зобов’язання щодо створення колек-
тивного страхового фонду і виплати з нього страхового відшкодування.
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Страхувальник — фізична або юридична особа, котра страхує своє
майно чи укладає зі страховою організацією договір особистого страху-
вання та сплачує страхові внески до страхового фонду.

Страхування — система обмінно-перерозподільних відносин з при-
воду формування і використання страхових фондів, призначених для
повного чи часткового відшкодування витрат суб’єктам господарюван-
ня від непередбачених випадків (стихійних лих, аварій, невиконання зо-
бов’язань контрагентами, що збанкрутували) та надання допомоги гро-
мадянам у разі настання страхових випадків.

Страхування індивідуальне — різновид особистого страхування,
коли договір страхування укладається страховиком з конкретною фізич-
ною особою.

Страхування майнове — галузь страхування, в якій об’єктом стра-
хових відносин є рухоме та нерухоме майно юридичних і фізичних осіб.

Страхування особисте — галузь страхування, в якій об’єктом
страхових відносин є життя та здоров’я громадян. Видами С. о. є змі-
шане страхування життя, страхування дітей, весільне страхування.

Субвенції — міжбюджетні трансферти для використання на певну
мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про
надання С.

Суборенда — передання частини орендованого майна в оренду тре-
тій особі чи групі осіб. У договорі С. перший орендар майна виступає
вже в ролі орендодавця.

Суспільний контроль — це форма фінансового контролю з боку
суспільства за фінансовою діяльністю держави. Він здійснюється за ра-
хунок відкритості й гласності фінансової діяльності держави і надання
права кожному громадянинові вільного ознайомлення з нею.

Т
Таємні видатки Державного бюджету України — видатки, що

пов’язані з державною таємницею. Вони передбачені на фінансування
діяльності органів державної влади в інтересах національної безпеки.
Контроль за проведенням таємних видатків здійснюється Рахунковою
палатою, Комітетом Верховної Ради України з питань: бюджету, зако-
нодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з орга-
нізованою злочинністю та корупцією і національної безпеки; оборони
та Міністерством фінансів України у порядку, визначеному Верховною
Радою України.

Тариф — митний перелік товарів, з яких стягують мито, із зазна-
ченням ставок мита на одиницю товару.

Тариф митний диференційований — митний тариф, що дає змогу
віддавати переваги певним товарам (пропускати через митницю одні й
затримувати інші) залежно від того, в якій країні їх вироблено.
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Тариф митний подвійний — складний тариф, що містить для кожної
товарної позиції максимальну й мінімальну ставки, які застосовуються за-
лежно від торговельно-політичних взаємин з тією чи іншою країною.

Темп інфляції — показник, що характеризує рівень знецінення
(зниження купівельної спроможності) грошей за певний період (у про-
центах до їх номіналу на початок періоду).

Термін сплати податку — законодавчо встановлений термін вне-
сення до бюджету податків, належних до сплати за відповідний період.

Термін страхування — період чинності договору страхування. Роз-
починається з моменту сплати страхової премії, а завершується із за-
кінченням терміну, на який було укладено договір, або у разі настання
страхового випадку чи несплати страхувальником страхової премії.

У
Угода ф’ючерсна — вид угоди на товарних і фондових біржах. Пе-

редбачає оплату товарів, цінних паперів чи валюти через певний час пі-
сля укладення угоди за ціною, наперед визначеною в контракті. Має на
меті отримання різниці в цінах або курсах з моменту укладення угоди
до моменту її реалізації.

Універсальна біржа — біржа, на якій реалізують угоди щодо широ-
кого асортименту товарів, валюти, цінних паперів, фрахтових контрактів.

Уніфікація позики — об’єднання (обмін) кількох раніше випуще-
них позик в одну облігацію нової позики.

Установа фінансова — установа, яка входить до складу фінансової
системи країни, здійснює операції з фінансовими ресурсами чи регулює
фінансові зв’язки та відносини (банки, фінансові фонди, страхові ком-
панії, державні фінансові установи тощо).

Ухилення від податків — свідомі дії платників податків, спрямова-
ні на несплату податків через заниження відомостей про величину до-
ходів, вартість майна, які підлягають оподаткуванню, або повне їх при-
ховування. Такі дії є протиправними.

Ф
Фінанси — сукупність грошових відносин, пов’язаних з формуванням,

мобілізацією і розміщенням фінансових ресурсів та з обміном, розподілом
і перерозподілом вартості створеного на основі їх використання валового
внутрішнього продукту, а за певних умов — і національного багатства.

Метою функціонування фінансів є досягнення високого рівня доб-
робуту як держави, так і окремого громадянина. Ф. є однією з найваж-
ливіших і найскладніших економічних категорій.
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Фінанси підприємств — сукупність обмінно-розподільних відно-
син, що виникають на підприємстві в процесі формування, розміщення
і використання фінансових ресурсів, здійснення витрат, отримання і
розподілу доходів.

Фінансова криза — глибокий розлад фінансової системи держави,
зумовлений економічними і політичними явищами. Її ознаки: зростання
витрат при скороченні доходів через зниження накопичень у галузях
народного господарства (падіння темпів виробництва ВВП); зростання
дефіциту державного бюджету; неефективність податкової, бюджетної
та кредитної систем; зростання державного боргу тощо.

Фінансова наука — наука, яка вивчає явища і процеси, які мають
місце в державі під час створення та використання фондів фінансових
ресурсів усіх рівнів на цілі її економічного і соціального розвитку.

Фінансова політика держави — комплекс дій і заходів, що здійс-
нюються державою в межах наданих їй функцій та повноважень у сфері
фінансової діяльності суб’єктів господарювання та фінансових інститу-
цій, громадян і безпосередньо держави з метою вирішення певних за-
вдань і досягнення поставлених цілей.

Ф. п. д. — включає як самостійні складові — бюджетну, податкову,
кредитну, грошову, валютну. інвестиційну політику, так і певні напря-
мки в галузі страхування, державного боргу, фондового ринку, співро-
бітництва з міжнародними організаціями та фінансовими інституціями.

Фінансова політика економічного зростання — дії держави, які
напрямлені на досягнення необхідного для країни рівня щорічного збі-
льшення обсягів ВВП з урахуванням її потенціалу.

Фінансова політика стабілізації — забезпечення стабільних обсягів
фінансових ресурсів за сталих пропорцій розподілу і перерозподілу
отриманих доходів. Ф. п. с. спрямована на підтримання макроекономіч-
ної рівноваги на основі сталих обсягів виробництва за стабільності цін.

Фінансова політика стримування ділової активності — дії дер-
жави, які напрямлені на регулювання економічного циклу з метою за-
побігання кризи надвиробництва чи недопущення виснаження економі-
ки внаслідок надмірних темпів економічного зростання.

Фінансова система — сукупність урегульованих фінансово-право-
вими нормами окремих сфер і ланок фінансових відносин і фінансових
установ, за допомогою яких держава формує, розподіляє і перерозподі-
ляє та використовує централізовані й децентралізовані грошові фонди.

Фінансова система за внутрішньою будовою — сукупність відно-
сно відособлених взаємозв’язаних сфер і ланок, які відображають спе-
цифічні форми та методи фінансових відносин з приводу розподілу й
перерозподілу ВВП. Сфера — узагальнена за певною ознакою сукуп-
ність фінансових відносин. В основу виділення сфер покладено рівень
економічної системи. Виділяють чотири сфери: рівень мікроекономі-
ки — фінанси суб’єктів господарювання; рівень макроекономіки —
державні фінанси; рівень світового господарства — міжнародні фінан-
си; забезпечуюча сфера — фінансовий ринок. Ланка — обособлена ча-
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стина фінансових відносин. Сфера фінансів суб’єктів господарювання
не поділяється на окремі ланки. Сфера державних фінансів поділяється
на ланки: бюджет держави, державний кредит, фонди цільового при-
значення, фінанси державного сектору. Сфера міжнародних фінансів:
міжнародні розрахунки, фінанси міжнародних організацій і фінансових
інституцій. Сфера фінансового ринку: ринок грошей та ринок капіталу.

Фінансова система за організаційною будовою — сукупність фі-
нансових органів та інституцій, які управляють грошовими потоками.
До організаційного складу фінансової системи України входять: а) ор-
гани управління: Міністерство фінансів, Державна податкова адмініст-
рація; Контрольно-ревізійна служба; Казначейство; Рахункова палата;
Комітет з нагляду за страховою діяльністю; Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку; Пенсійний фонд; Фонд соціального стра-
хування з тимчасової втрати працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням; б) фінансові інституції: Національний банк
України; комерційні банки; страхові компанії; небанківські кредитні
установи; міжбанківська валютна біржа; фондові біржі; фінансові посе-
редники на ринку цінних паперів.

Фінансова стійкість підприємства — його спроможність забезпе-
чити фінансову діяльність за рахунок власних коштів, не допускаючи
невиправданої кредиторської заборгованості.

Фінансова стратегія — довгостроковий курс фінансової політики,
що розрахований на перспективу і передбачає вирішення великомасш-
табних завдань, визначених економічною і соціальною стратегією.

Фінансова тактика — вирішення завдань конкретного етапу роз-
витку суспільства своєчасного перегрупування фінансових ресурсів і
змінення способів організації фінансових відносин.

Фінансове забезпечення — підсистема і метод фінансово-кредит-
ного механізму. Реалізується на основі встановленої системи фінансу-
вання: самофінансування, кредитування, бюджетне фінансування, фі-
нансовий ринок. За допомогою цих форм відбувається формування
фінансових ресурсів. Надзвичайно важливо, у який спосіб здійснюється
формування фінансових ресурсів, якими каналами і в яких формах вони
рухаються, на яких умовах виділяються.

Фінансове посередництво — сукупність відносин, які складаються
на фінансовому ринку у процесі руху фінансових ресурсів і грошових
коштів. Ф. п. є сегментом ринку фінансових послуг.

Фінансове право — сукупність юридичних норм, які регулюють фі-
нансові відносини та фінансову діяльність щодо мобілізації, розподілу і
використання централізованих і децентралізованих грошових фондів з
метою забезпечення умов для виконання завдань і функцій держави.

Ф. п. посідає важливе місце у фінансовому механізмі. Упроваджен-
ня в життя Ф. п. відбувається за допомогою фінансового законодавства.

Фінансове регулювання — підсистема і метод фінансово-кредит-
ного механізму, за допомогою якого на правовому регламентуванні
розподільних відносин у суспільстві й на окремих підприємствах відбу-
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вається розподіл і перерозподіл вартості ВВП. Існують два методи роз-
подільних відносин — сальдовий і нормативний.

Фінансовий консалтинг — сукупність консультаційних послуг, що
передують фінансовим операціям чи надаються у процесі їх здійснення.
Ф. к. є сегментом ринку фінансових послуг.

Фінансовий контроль — сукупність видів, форм і методів перевірки
законності й доцільності здійснення фінансових операцій та реалізації на
цій основі завдань фінансової політики. Форми Ф. к.: попередній, поточ-
ний, наступний. Види Ф. к.: зовнішній, внутрішній, державний, відомчий,
незалежний, суспільний. Методи Ф. к.: ревізії, перевірки, обстеження.

Фінансовий менеджмент — процес управління формуванням і ви-
користанням фінансових ресурсів на рівні держави, підприємницьких
структур, інших господарських об’єднань і громадян, якщо вони здійс-
нюють фінансові операції. Ф. м. це сукупність форм, методів і засобів,
за допомогою яких здійснюється управління фінансовими ресурсами.

Фінансовий механізм — сукупність фінансових методів і форм, ін-
струментів та важелів впливу на соціально-економічний розвиток сус-
пільства. Його складовими є: фінансове планування і прогнозування;
фінансові показники, нормативи, ліміти і резерви; система управління
фінансами; фінансовий контроль і аудит та фінансове право.

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості — гарантова-
ний державою в межах наявних бюджетних ресурсів рівень фінансово-
го забезпечення повноважень Ради Міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих державних адміністрацій і виконавчих органів місцево-
го самоврядування, що використовується для визначення обсягу між-
бюджетних трансфертів.

Фінансові показники — абсолютні величини, які характеризують
створення і використання фінансових ресурсів в економіці держави, її фі-
нансовий стан, результати господарської діяльності підприємницьких
структур, розподіл і перерозподіл валового національного продукту, рівень
доходів населення. Сукупність фінансових показників становить систему.

Фінансові послуги — сукупність різноманітних форм мобілізації і
використання фондів фінансових ресурсів для фінансового забезпечен-
ня процесу виробництва, виконання робіт і надання послуг, які здійс-
нюються, як правило, на платній основі та мають відмітні риси свого
функціонування. Ф. п. надаються фізичним і юридичним особам відпо-
відно до чинного законодавства під контролем держави або інших ви-
значених законодавством органів. За економічним змістом. Ф. п. це
специфічні методи прискорення обігу капіталу, своєчасне його залу-
чення у важливі сфери діяльності, в інвестиційні проекти.

Фінансові ресурси — фонди грошових коштів, які формуються
суб’єктами господарювання, державою та населенням і використову-
ються для розширеного виробництва, матеріального стимулювання пра-
цівників, задоволення соціальних та інших потреб суспільства.

Фінансово-кредитний механізм — сукупність фінансових методів і
форм, інструментів і важелів впливу на соціально-економічний розви-
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ток суспільства. Він відображає напрям, характер і сутність функціону-
вання фінансів у суспільстві.

Фінансування бюджету — надходження та витрати у зв’язку зі
зміною обсягу боргу, а також зміною залишку готівкових коштів по
бюджету, які використовуються для покриття різниці між доходами і
видатками бюджету.

Фіксована ціна — незмінна відпускна ціна на окремі види продук-
ції, робіт, послуг.

Фіксований сільськогосподарський податок — установлюється
для сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових
форм господарювання та власності, які здійснюють виробництво, пере-
роблення та збут сільськогосподарської продукції власного виробницт-
ва та продуктів її перероблення за попередній звітний (поточний) рік;
перевищує 50 % суми валового доходу підприємства.

Фіскальна політика — дії держави щодо централізації частини ви-
робленого ВВП та її суспільного використання. Сукупність різноманіт-
них методів мобілізації державних доходів та розподілу цих коштів за
окремими напрямами державних видатків Ф. п. становить основу фі-
нансової політики.

Фіскальна функція податків — мобілізація коштів у розпоряджен-
ня держави, через розподіл частини валового національного продукту
та формування централізованих фінансових ресурсів для забезпечення
виконання функцій держави. Для реалізації цієї функції важливе зна-
чення має постійність, стабільність надходження коштів у розпоря-
дження держави.

Форвардний контракт — стандартний документ, який засвідчує
зобов’язання особи придбати (продавати цінні папери, товари або кош-
ти) у визначений час та на певних умовах у майбутньому, з фіксацією
цін такого продажу під час укладення контракту. При цьому будь-яка
сторона Ф. к. має право відмовитися від його виконання лише за наяв-
ності згоди іншої сторони контракту або у випадках, визначених циві-
льним законодавством. Продавець Ф. к. не може передавати (продава-
ти) зобов’язання за цим контрактом іншим особам без згоди покупця
Ф. к. Покупець Ф. к. має право без погодження з іншою стороною кон-
тракту в будь-який момент до закінчення строку дії Ф. к. продати конт-
ракт будь-якій іншій особі, включаючи продавця такого Ф. к.

Функції фінансів — прояв суті даної категорії в дії, специфічні
способи вираження притаманних фінансам властивостей. Показують,
у який спосіб реалізується суспільне призначення фінансів як еконо-
мічної категорії.

Ф’ючерсний контракт — угода, що засвідчує зобов’язання придбати
(продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на певних
умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов’язань
сторонами контракту. При цьому будь-яка сторона Ф. к. має право відмо-
витися від його виконання виключно за наявності згоди іншої сторони ко-
нтракту або у випадках, визначених цивільним законодавством.
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Ц
Цільові фонди — кошти, які використовуються для розв’язання

конкретних проблем, визначених державними органами та органами
місцевого самоврядування і різновид позабюджетних фондів.

Цінні папери — грошові документи, що засвідчують право воло-
діння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою,
яка їх випустила, та їхнім власником і передбачають виплату доходу у
вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передавання
прав, що підтверджують ці документи, іншим особам.

Ч
Чистий дохід — грошовий вираз вартості новоствореного продукту,

що визначається як різниця між валовим доходом і заробітною платою.
Чистий прибуток підприємства — прибуток, який залишається

після сплати податку на прибуток.
Чистий дохід суб’єкта підприємницької діяльності від продажу

продукції, робіт, послуг — виручка від продажу продукції, робіт, по-
слуг, зменшення на суму нарахованого акцизного збору, податку на до-
дану вартість, ввізного мита, митного збору та інших обов’язкових збо-
рів і платежів, визначених чинним законодавством, а також на суму
документального підтвердження витрат, що відносяться на собівартість
продукції, робіт, послуг.

Ш
Штрафні санкції — грошові штрафи та пені, що стягуються з пла-

тників за порушення податкового законодавства.

Ю
Юридична особа — підприємство, що виступає як суб’єкт грома-

дянства, в тому числі господарських прав та обов’язків, які мають са-
мостійний баланс, гербову печатку, розрахунковий рахунок у банку.
Діє на основі статуту або положення і відповідає у разі банкрутства
майном, що йому належить.
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2.3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Сутність фінансів та їх роль у ринковій економіці

План

1. Предмет науки про фінанси.
2. Сутність фінансів як історичної та економічної категорії.
3. Суспільне призначення фінансів і їх об’єктивна необхідність в

умовах товарного виробництва.
4. Специфічні ознаки фінансів і їх взаємозв’язок з іншими вартісни-

ми економічними категоріями.
5. Функції фінансів.
6. Вплив фінансів на суспільне виробництво та їх роль у ринковій

економіці.

Література:

[23, 27, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 41]

Тема 2. Фінансова система

План

1. Сутність фінансової системи та її внутрішня структура.
2. Призначення і специфічні ознаки сфер та ланок фінансової системи.
3. Правове регулювання фінансових відносин.
4. Управління фінансовою системою. Суб’єкти управління фінанса-

ми в Україні, їх функції.
5. Роль фінансової системи у забезпеченні умов економічного зрос-

тання держави.

Література:

 [1, 6, 7, 8, 9, 23, 27, 28, 30, 31, 33].

Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм

План

1. Фінансова політика як важлива складова економічної і соціальної
політики держави.
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2. Завдання і принципи фінансової політики.
3. Типи фінансової політики, їх характеристика.
4. Сутність і роль фінансового механізму, його структура.
5. Фінансове планування: сутність, принципи, методи, завдання.
6. Зведені та індивідуальні фінансові плани.
7. Зміст фінансового контролю, його призначення. Види, форми і

методи фінансового контролю.

Література:

[1, 6, 7, 8, 9, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 30, 31].

Тема 4. Фінанси господарських суб’єктів

План

1. Сутність фінансів господарських суб’єктів і характеристика гро-
шових потоків, що визначають їх зміст.

2. Принципи організації фінансової діяльності підприємств:
а) комерційний розрахунок;
б) неприбуткова діяльність;
в) кошторисне фінансування.

3. Фінансові ресурси підприємства.
4. Класифікація доходів і видатків підприємства.
5. Особливості організації і функціонування фінансів господарських

суб’єктів різних форм власності та видів діяльності.
6. Управління процесами формування і використання фінансових

ресурсів господарських суб’єктів.

Література:

[10, 11, 19, 23, 27, 28, 30, 31].

Тема 5. Державні фінанси

План

1. Сутність і призначення державних фінансів.
2. Склад і структура державних фінансів, характеристика їх грошо-

вих потоків.
3. Державні фінанси як інструмент регулювання економіки.
4. Державні доходи і джерела їх формування.
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5. Державні витрати, їх класифікація.
6. Проблеми державних фінансів у період ринкової трансформації

економіки і забезпечення фінансової стабілізації.

Література:

[23, 24, 27, 31, 36, 37, 39, 41, 43].

Тема 6. Податки і податкова система

План

1. Економічний зміст податків та їх призначення.
2. Розвиток податкових теорій у фінансовій науці.
3. Функції податків.
4. Класифікація податків, її ознаки.
5. Елементи системи оподаткування.
6. Податкова система: поняття, основи побудови.
7. Порівняльний аналіз податкової системи України та зарубіжних країн.
8. Податкова політика.

Література:

[23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 41].

Тема 7. Бюджет і бюджетна система

План

1. Бюджет як економічна і правова категорія, його функції і призначення.
2. Бюджетний механізм регулювання економічних і соціальних про-

цесів у державі.
3. Бюджетна система: поняття і принципи побудови.
4. Бюджетна система України.
5. Критерії розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної

системи.
6. Міжбюджетні відносини. Види міжбюджетних трансфертів.
7. Бюджетний процес і його складові етапи.
8. Бюджетні права державних органів законодавчої і виконавчої влади.

Література:

[1, 2, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 37].
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Тема 8. Доходи і видатки державного бюджету

План

1. Економічна сутність доходів бюджету і джерела їх формування.
2. Видатки державного бюджету, їх класифікація.
3. Склад і структура доходів і видатків державного бюджету України.
4. Бюджетний дефіцит: поняття і причини виникнення.
5. Джерела покриття бюджетного дефіциту і шляхи його скорочення.

Література:

[2, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 37, 40, 43].

Тема 9. Місцеві фінанси

План

1. Сутність і призначення місцевих фінансів.
2. Складові місцевих фінансів.
3. Доходи і видатки місцевих бюджетів.
4. Зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в

Україні.

Література:

[2, 3, 23, 26, 27, 28, 30, 37].

Тема 10. Державні цільові фонди

План

1. Необхідність створення державних цільових фондів і принципи їх
організації.

2. Пенсійний фонд.
3. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
4. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування

на випадок безробіття.
5. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Література:

[12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 27, 30, 31].



325

Тема 11. Державний кредит і державний борг

План

1. Економічна сутність і роль державного кредиту.
2. Функції державного кредиту.
3. Види і форми державного кредиту.
4. Державний борг і механізм його формування.
5. Вплив державного боргу на фінансове становище держави.
6. Управління державним боргом і його обслуговування.

Література:

[23, 24, 27, 28, 37, 43].

Тема 12. Страхування і страховий ринок

План

1. Економічна природа і сутність страхування. Особливості фінан-
сових відносин у сфері страхування.

2. Функції страхування.
3. Класифікація страхування.
4. Форми організації страхового фонду.
5. Поняття і організація страхового ринку.

Література:

[4, 22, 23, 24, 27, 28].

Тема 13. Фінансовий ринок

План

1. Призначення фінансового ринку й економічні передумови його
функціонування.

2. Суб’єкти фінансового ринку.
3. Структура фінансового ринку:

а) ринок грошей;
б) ринок кредитних ресурсів;
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в) ринок цінних паперів;
г) ринок фінансових послуг.

4. Формування і розвиток фінансового ринку в Україні.

Література:

[5, 23, 27, 37, 38].

Тема 14. Міжнародні фінанси

План

1. Сутність і призначення міжнародних фінансів.
2. Фінансова діяльність міжнародних організацій (ООН та ЄС).
3. Міжнародні фінансові інституції, їх завдання і сфери діяльності:

а) Міжнародний валютний фонд (МВФ);
б) Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР);
в) Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР);
г) Інші міжнародні фінансові інституції.

4. Міжнародний фінансовий ринок:
а) валютний ринок;
б) міжнародний ринок кредитних ресурсів;
в) міжнародний ринок цінних паперів.

5. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями і
міжнародними фінансовими інституціями.

Література:

[23, 27, 28, 31].
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2.4. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
З ТЕМ КУРСУ

Тема 1. Сутність фінансів, їх функції і роль

1. У чому полягає економічна сутність фінансів?
2. Яка об’єктивна необхідність фінансів у суспільному виробництві?
3. Які специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення?
4. Охарактеризуйте взаємозв’язок між фінансами і грошима, яке зна-

чення для фінансових відносин має дотримання закону грошового обігу?
5. Охарактеризуйте теоретичні основи вчення про фінанси.
6. Дайте характеристику фінансових категорій як форми наукового

пізнання сутності фінансових відносин.
7. Охарактеризуйте взаємозв’язок фінансів з іншими економічними

категоріями (грошима, ціною, кредитом, заробітною платою).
8. Дайте характеристику функцій фінансів як виявлення їх найваж-

ливіших ознак, властивостей і суспільного призначення.
9. Охарактеризуйте форми фінансового забезпечення відтворюваль-

ного процесу.
10. Охарактеризуйте роль фінансів у формуванні й розвитку ринкової

економіки.

Тема 2. Фінансова система

1. Дайте визначення фінансової системи й охарактеризуйте теорети-
чні основи її побудови.

2. Дайте характеристику сфер та ланок фінансової системи.
3. Охарактеризуйте правову та організаційну основу фінансової сис-

теми.
4. Охарактеризуйте управлінські функції окремих органів державної

влади України.
5. Розкрийте роль фінансової системи у забезпеченні умов економі-

чного зростання.

Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм

1. Охарактеризуйте сутність фінансової політики як складової еко-
номічної і соціальної політики держави.

2. Які основні загальні принципи, напрямки і завдання фінансової
політики України на сучасному етапі?

3. Яке значення має фінансова політика для забезпечення фінансової
стабільності у державі?
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4. Дайте характеристику фінансового механізму як сукупності еко-
номіко-організаційних і правових форм і методів управління фінансо-
вою діяльністю держави.

5. З яких складових елементів формується фінансовий механізм
держави, їх характеристика?

6. Охарактеризуйте сутність фінансового планування, систему фі-
нансових планів і основні зміни у фінансовому плануванні при переході
до ринкової економіки.

7. Що таке баланс фінансових ресурсів і витрат держави і яке його
призначення?

8. У чому сутність і необхідність фінансового менеджменту?
9. Охарактеризуйте управління грошовими позиками.

10. Розкрийте зміст менеджменту державних фінансів, фінансового
менеджменту підприємницьких структур, податкового менеджменту.

11. Охарактеризуйте зміст і форми фінансового контролю.
12. Охарактеризуйте фінансове право як регулятор фінансових відносин.
13. Розкрийте правові засади організації фінансових відносин та оха-

рактеризуйте розвиток фінансового законодавства в Україні у період
формування ринкових відносин.

Тема 4. Фінанси господарських суб’єктів

1. Розкрийте сутність фінансів господарських суб’єктів.
2. Дайте економічну характеристику складу і класифікації грошових

надходжень підприємств, поділу їх на власні і залучені.
3. Охарактеризуйте діючий порядок розподілу виручки від реалізації

продукції, робіт і послуг підприємств.
4. Розкрийте економічний зміст прибутку як результату фінансово-

господарської діяльності підприємства та механізм його розподілу.
5. Дайте загальну характеристику системи оподаткування підпри-

ємств. Назвіть діючі нині в Україні податкові платежі й відрахування
підприємств у цільові державні фонди.

6. Охарактеризуйте сутність оборотних коштів і джерела їх формування.
7. Охарактеризуйте систему кредитування господарської діяльності.
8. Охарактеризуйте існуючий порядок фінансового забезпечення

відтворення основних фондів.
9. Розкрийте зміст, мету і завдання фінансового планування на під-

приємстві.
10. У чому проявляється необхідність і значення оцінки фінансового

стану підприємств, її показники й методи визначення?
11. Дайте характеристику фінансових відносин суб'єктів господарю-

вання різних форм власності.
12. У чому полягає зміст фінансових відносин приватизації держав-

них підприємств?
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Тема 5. Державні фінанси

1. Що розуміється під поняттям публічного фінансового господарс-
тва і державних фінансів?

2. Охарактеризуйте склад і структуру державних фінансів, грошових
потоків.

3. Дайте характеристику державних доходів і державних витрат як
основоположних категорій державних фінансів.

4. Дайте характеристику сутності фінансових ресурсів, їх структури.
5. Назвіть склад і джерела формування централізованих і децен-

тралізованих фінансових ресурсів загальнодержавного й місцевого
значення.

6. Охарактеризуйте державні фінанси як інструмент регулювання
економіки.

7. У чому сутність кейнсіанської бюджетної політики стабілізації
економіки і стимулювання економічного зростання?

8. Охарактеризуйте проблеми державних фінансів у період трансфо-
рмації економіки.

9. У чому виявляється сутність кризи державних фінансів і шляхи
фінансової стабілізації?

Тема 6. Податки і податкова система

1. У чому полягає об’єктивна необхідність податків, їх соціально-
економічна сутність і функції?

2. Охарактеризуйте механізм оподаткування.
3. Дайте характеристику класифікації податків, її ознаки.
4. Назвіть види прямих і непрямих податків.
5. Охарактеризуйте сутність податкової системи та її місце в еконо-

мічній системі держави.
6. Обґрунтуйте наукові основи побудови податкової системи. Пода-

ткова концепція А. Лаффера та її значення для побудови науково-
обґрунтованої податкової системи держави.

7. Дайте характеристику податкової системи України та основних
етапів її становлення.

8. Якими законами та іншими нормативними актами регулюється
функціонування податкової системи України?

9. Дайте загальну характеристику Податкового кодексу України,
розкрийте його роль в економіці держави.

10. Охарактеризуйте поняття, сутність, завдання і принципи податко-
вої політики.

11. У чому полягають особливості податкової політики України на
сучасному етапі реформування економіки?
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Тема 7. Бюджет і бюджетна система

1. Охарактеризуйте бюджет як економічну і правову категорію.
2. Дайте загальну характеристику Бюджетного кодексу України,

розкрийте його роль в економіці держави.
3. Охарактеризуйте бюджетний устрій та бюджетну систему Украї-

ни і принципи її побудови.
4. У чому полягає бюджетне регулювання і механізм його здійс-

нення?
5. Розкрийте зміст бюджетного процесу і стан його організації в

Україні на сучасному етапі.
6. Дайте характеристику касового виконання дохідної і видаткової

частини державного і місцевих бюджетів.
7. Охарактеризуйте бюджетні права державних органів законодавчої

і виконавчої влади.

Тема 8. Доходи і видатки державного бюджету

1. Охарактеризуйте економічну сутність доходів і видатків
бюджету.

2. Дайте характеристику доходів Державного бюджету України, за-
гального і спеціального фондів Державного бюджету України.

3. Розкрийте зміст фінансування Державного бюджету України за
типом боргового зобов’язання.

4. Охарактеризуйте видатки та кредитування загального фонду Дер-
жавного бюджету України.

5. Охарактеризуйте видатки спеціального фонду Державного бю-
джету України.

6. Дайте характеристику міжбюджетним взаємовідносинам в
Україні.

7. Охарактеризуйте розмежування видатків бюджету між державним
та місцевими бюджетами.

8. Охарактеризуйте взаємовідносини Державного бюджету України
з бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Се-
вастополя.

9. Дайте характеристику механізму планування і фінансування за
державним бюджетом видатків на соціальний захист населення, за-
клади соціально-культурної сфери, народне господарство, оборону і
державне управління.

10. Охарактеризуйте проблему дефіциту державного бюджету: по-
няття, причини виникнення і джерела його покриття.
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Тема 9. Місцеві фінанси

1. Розкрийте суть місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні по-
літики зміцнення економічної самостійності адміністративно-терито-
ріальних формувань в умовах ринкових відносин.

2. Якими фінансовими ресурсами розпоряджаються органи місцево-
го самоврядування?

3. Розкрийте склад і структуру доходів і видатків місцевих бю-
джетів.

4. Дайте характеристику механізму планування і фінансування ви-
датків по місцевих бюджетах.

5. Розкрийте зміст фінансів суб’єктів господарювання комунальної
форми власності (комунальних підприємств).

Тема 10. Державні цільові фонди

1. Обґрунтуйте необхідність створення та призначення державних
цільових фондів.

2. Охарактеризуйте принципи організації державних цільових
фондів та їх значення для забезпечення системи соціального стра-
хування.

3. Охарактеризуйте джерела формування доходів і напрямки видат-
ків Пенсійного фонду; Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності; Фонду загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування на випадок безробіття; Фонду соціального страху-
вання від нещасних випадків на виробництві.

Тема 11. Державний кредит і державний борг

1. Охарактеризуйте соціально-економічну сутність державного кре-
диту, його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави
та в покритті бюджетного дефіциту.

2. Перелічіть форми державного внутрішнього і зовнішнього креди-
ту і дайте їм характеристику.

3. Розкрийте поняття державного боргу і джерела його погашення.
4. Які є форми управління державним боргом?
5. У чому полягає сутність і складність вирішення проблеми по-

криття внутрішнього і зовнішнього державного боргу в Україні у пері-
од формування ринкових відносин, а також проблеми так званого «ну-
льового» варіанта в покритті зовнішнього державного боргу колиш-
нього СРСР?
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Тема 12. Страхування і страховий ринок

1. Охарактеризуйте соціально-економічну сутність, об’єктивну не-
обхідність і роль майнового та особистого страхування у забезпеченні
безперервності суспільного виробництва.

2. Які форми і методи страхового захисту, система страхових фон-
дів, принципи обов’язкового і добровільного страхування?

3. Охарактеризуйте класифікацію страхування за об’єктами і за
ознакою ризику.

4. Розкрийте поняття страхової послуги як елемента страхового ринку.
5. Охарактеризуйте сутність, умови, види, форми і роль страхування:

а) майна юридичних і фізичних осіб;
б) особистого;
в) кредитних і фінансових ризиків;
г) медичного;
д) цивільної відповідальності;
е) екологічного;
є) перестрахування.

6. Дайте характеристику фінансових відносин страхових компаній.
7. Що ви розумієте під поняттям «страховий ринок» і його організа-

ційною структурою?
8. Розкрийте зміст державного нагляду за страховою діяльністю в

Україні.
9. Який стан розвитку страхового ринку в Україні на сучасному етапі?

Тема 13. Фінансовий ринок

1. У чому полягає сутність фінансового ринку і його роль в мобілі-
зації і розподілі фінансових ресурсів?

2. Охарактеризуйте класифікацію фінансових ринків.
3. Які ви знаєте цінні папери ? Дайте їм характеристику.
4. Що ви знаєте про правове регулювання фінансового ринку?
5. Дайте характеристику змісту і складу інфраструктури фінансово-

го ринку.
6. Охарактеризуйте природу і роль фінансових інститутів в економіці.
7. Що ви знаєте про ризик і ціну капіталу?
8. Які ви знаєте фінансові інструменти грошового ринку як складо-

вої фінансового ринку?
9. Розкрийте зміст ринку капіталів (фондового ринку).

10. Розкрийте сутність, основи організації і діяльності фондової біржі.
11. Чим зумовлена необхідність державного регулювання ринку цін-

них паперів і якими методами воно здійснюється в Україні?
12. Охарактеризуйте сучасний стан і перспективи розвитку фінансо-

вого ринку в Україні.
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Тема 14. Міжнародні фінанси

1. Розкрийте сутність призначення і роль міжнародних фінансів.
2. Охарактеризуйте світові фінансові потоки.
3. У чому полягає сутність міжнародної фінансової інтеграції та її

впливу на фінансові інтереси країн і регіонів.
4. Назвіть міжнародні фінансові інституції і охарактеризуйте їх за-

вдання, сфери діяльності, формування капіталів та ресурсів.
5. Охарактеризуйте співпрацю України з міжнародними фінансови-

ми інституціями.
6. Дайте характеристику міжнародному фінансовому ринку і його

окремим складовим підсистемам: міжнародному ринку грошей (валют-
ний ринок); міжнародному ринку кредитних ресурсів; міжнародному
ринку цінних паперів.

7. Охарактеризуйте міжнародні розрахунки, їх державне регулюван-
ня і вплив на фінансово-економічний стан держави.
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів
у навчальному процесі

В освоєнні вузівських навчально-програмних матеріалів циклу
фінансових дисциплін, у тому числі і теоретичного курсу «Фі-
нанси», надзвичайно важливу роль відіграє не тільки активна
участь студентів на лекційних, семінарських і практичних занят-
тях, а й їх самостійна робота. Тільки реальне поєднання всіх
форм вузівського навчального процесу дасть змогу забезпечити
підготовку висококваліфікованих спеціалістів у галузі фінансів,
здатних ефективно працювати в умовах ринкової економіки.

Досвід ринкової трансформації економіки України з усією
очевидністю підтверджує висновок про те, яке неоціненне зна-
чення для організації науково обґрунтованих суспільних відно-
син в умовах ринкової економіки має висока економічна підгото-
вка управлінських кадрів. Аналізуючи причини виникнення
кризових явищ в Україні, ми не можемо не звернути увагу на-
самперед на низький рівень економічної підготовки управлінсь-
ких кадрів, які були безпосередньо причетні до вирішення конк-
ретних завдань. Як на законодавчому, так і на виконавчому
рівнях ці конкретні завдання із забезпечення ринкових перетво-
рень в Україні розв’язувались спеціалістами, економічна підгото-
вка яких відбувалася в умовах догматичного, за своїм характером
адміністративно-командного механізму управління госпо-
дарством, монополізованих державою директивно-планових фун-
кцій регулювання суспільного виробництва. Тому й економічна
ерудиція управлінських кадрів, підготовлених в таких умовах,
явно не відповідала кардинально новим вимогам часу.

Ерудиція будь-якого спеціаліста високого класу вимірюється
не тільки тим, якою сумою конкретних знань вузівського рівня
він володіє зі своєї спеціальності. Найважливішим, особливо для
економічних спеціальностей, є те, чи володіє економіст самостій-
ним економічним мисленням, чи здатний він з дотриманням ви-
мог науково-теоретичних засад використовувати цю конкретну
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суму знань в умовах мінливих соціально-економічних відносин.
Практика здійснення ринкової трансформації економіки України
за останні десятиріччя підтвердила, що наші спеціалісти, які були
прямо причетні до формування фінансової системи в цей період,
такими якостями не володіли. І прикладів для підтвердження
цього висновку немало. Взяти хоча б той факт, що сформована і
задіяна в цей період податкова система стала суттєвим гальмом
становлення і розвитку ринкової економіки. Нездатність здійсни-
ти об’єктивний аналіз взаємозалежності між рівнем податкових
ставок, доходами бюджету і податковою базою (об’єктом опода-
ткування) і зробити на його основі об’єктивні висновки і рішення
про створення науково обґрунтованої податкової системи обумо-
вила перехід значної частини економіки в тіньовий сектор і від-
повідне скорочення податкових надходжень у бюджет держави.
І тут доречно нагадати висловлення представника англійської кла-
сичної політекономії Адама Сміта про те, що для того щоб підня-
ти державу з найнижчих щаблів варварства до вершин добробу-
ту, потрібні лише мир, розумні податки, терпимість в управлінні.

На жаль, упродовж першого десятиріччя ринкових перетво-
рень «розумні податки» ми так і не створили, що вкрай негативно
відбилось на соціально-економічному стані держави. За ці ж роки
ринкової трансформації економіки ми також не спромоглися ство-
рити нормальні міжбюджетні взаємовідносини, які б забезпечували
не декларативну, а реальну економічну самостійність адміністра-
тивно-територіальних формувань і на цій основі — відповідаль-
ність місцевих органів державної влади за стан соціально-
економічного розвитку відповідних регіонів.

Тому саме життя вимагає підвищення ефективності вузівської
підготовки економічних кадрів, у тому числі і через посилення
самостійної роботи студентів.

Самостійна робота студента має своєю метою забезпечити
розширення й поглиблення теоретичних і практичних знань у
сфері фінансової дисципліни; набути уміння застосувати теоре-
тичні знання при вирішенні конкретних завдань із фінансово-
економічної практики; шукати сучасні наукові досягнення і за-
стосовувати їх при організації державного регулювання фінансо-
вих відносин у всіх ланках фінансової системи.

У процесі самостійної роботи над курсом «Фінанси» студент
повинен оволодіти як загальнонауковими методами теоретичного
узагальнення факторів (методів діалектичної та формальної логіки),
так і специфічними статистичними та економіко-математичними
методами аналізу фінансових відносин. Самостійна робота сту-
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дента повинна привчати його застосовувати сучасну методику
економічного аналізу з використанням графіків, таблиць, діаграм,
економіко-математичних методів та комп’ютерної техніки.

Наполеглива самостійна робота студента над літературними
джерелами виробить у нього аналітичне мислення, сформує влас-
ний погляд щодо теоретичних і практичних фінансових проблем,
навчить його робити обґрунтовані висновки й пропозиції під час
вирішення актуальних питань фінансової політики держави в умо-
вах ринкової економіки. У формуванні власного погляду студента,
вироблення у нього критичного підходу у процесі аналізу теоретич-
них і практичних фінансових проблем може послужити вивчення
питань, які мають дискусійний характер. Нижче в цьому навчально-
методичному посібнику наведені деякі дискусійні питання за тема-
ми курсу «Фінанси». Звичайно, в науковій літературі і періодичній
пресі цих питань значно більше. Досить нагадати, в якій гострій
дискусійній обстановці обговорювались практичні підходи до виро-
блення податкового і бюджетного кодексів України. Це обговорен-
ня знайшло своє місце і в періодичній літературі. Ознайомлення
студентів з цими публікаціями може стати дуже корисним у форму-
ванні їх власного світогляду на ті події, які відбуваються у фінансо-
вій сфері в роки ринкової трансформації економіки.

У роботі над навчально-програмним матеріалом дуже важли-
вим є вміння студента самостійно підбирати літературні джерела
з будь-якого проблемного питання фінансових відносин як у тео-
ретичному, так і в практичному їх аспекті. Літературні джерела
повинні включати повний список монографій, брошур, статей,
нормативних документів, які стосуються того чи іншого пробле-
много питання фінансових відносин. Процес формування літера-
турних джерел передбачає складання картотеки на основі вико-
ристання відповідних бібліотечних каталогів (систематичного
каталогу наукової, навчальної та довідкової літератури універси-
тетської бібліотеки; каталогу періодичних видань, довідників і
нормативних матеріалів — у читальному залі бібліотеки; систе-
матичних каталогів інших бібліотек). Студент повинен знати, в
яких періодичних виданнях публікуються статті з фінансових пи-
тань. Найбільша кількість публікацій із фінансових проблем міс-
титься в журналах: «Фінанси України», «Економіка України»,
«Фінансова тема», «Економічний часопис». Повний перелік ста-
тей, опублікованих у журналі за рік, друкується в останньому рі-
чному номері журналу. Статті на економічні теми публікуються
також у газетах: «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Бізнес»,
«Галицькі контракти» та ін. Законодавчі документи публікуються
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у «Відомостях Верховної Ради України» та в інших періодичних
виданнях (у тому числі в газетах «Урядовий кур’єр» та «Голос
України»). Статистична інформація міститься в спеціальних ви-
даннях Держкомстату України, Мінекономіки, Мінфіну, Голо-
вної державної податкової адміністрації.

Вузівський навчальний план з теоретичного курсу «Фінанси»
передбачає читання лекцій з тем програми курсу, проведення се-
мінарських занять. Але треба мати на увазі, що на лекції і семі-
нарські заняття відводиться дуже мало часу, особливо для огля-
дових лекцій заочної форми навчання. Тому самостійна робота
студента над теоретичним курсом «Фінанси» в цих умовах стає
переважною формою навчального процесу.

Вивчаючи рекомендовану навчальну літературу, а також готуючись
до семінарських занять, слід керуватись програмою курсу «Фінанси»,
планами семінарських занять, переліком теоретичних питань і тестів,
які містяться в цьому навчально-методичному посібнику. Нижче наве-
дені запитання для перевірки знань з усіх тем курсу «Фінанси».

Згідно з навчальним планом за період навчання в університеті
студенти мають підготувати з курсу «Фінанси» письмові роботи
(контрольні і курсові роботи, дипломні роботи магістрів). Кафедра
фінансів університету підготувала методичні вказівки для напи-
сання цих письмових робіт, якими студент повинен керуватись,
готуючи поточні і підсумкові письмові роботи. Ці методичні вка-
зівки можуть бути корисними також і в процесі підготовки рефе-
ратів для семінарських занять. Тематика цих рефератів наведена
нижче в цьому навчально-методичному посібнику.

3.1. ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЙ

1. Визначення сутності фінансів авторами різних навчальних посібни-
ків і монографій (Государственные финансы / Под ред. В. М. Федосова,
С. Я. Огородника, В. Н. Суторминой. — К., 1991; Общая теория финансов
/ Под ред. Л. А. Дробозиной. — М., 1995; Финансы / Под ред. А. М. Ко-
валевой. — М., 1996; Василик О. Д. Державні фінанси України. — К., 1997;
Василик О. Д. Теорія фінансів. — К., 2000; Єпіфанов А. О., Сало І. І., Д’яко-
нова І. І. Бюджет і фінансова політика України. — К., 1997; Финансы / Под
ред. В. М. Родионовой. — М., 1995; Суторміна В. М., Федосов В. М., Ряза-
нова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К., 1993 та ін.)

2. Функції фінансів. Точки зору з цього питання вчених у галузі фінан-
сів. Аналіз різних тверджень щодо функцій фінансів і позицій функціону-
вання фінансових відносин в умовах ринкової економіки. Чи має право на
існування регулювальна функція фінансів в умовах ринкових відносин?
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3. Фінансова стабілізація. Ознаки фінансової стабілізації на макро- і
мікрорівнях економіки. Чи закономірне твердження окремих економіс-
тів про те, що фінансова стабілізація в Україні мала місце у період
1997—1998 рр.?

4. Фінансові відносини приватизації державної власності у промис-
ловості, сільському господарстві; комунальної власності. Проблеми ку-
півлі-продажу землі в системі земельних відносин у зв’язку зі створен-
ням приватних орендних підприємств. Можливий стан фінансів
України за різних варіантів вирішення цієї проблеми.

5. Фінансова політика України на сучасному етапі економічного
розвитку. Проблеми організації фінансових відносин у період переходу
до ринкової економіки. Негативні явища у фінансовій політиці України,
причини їх виникнення і можливі варіанти дій щодо їх недопущення в
умовах ринкової трансформації економіки.

6. Наукові основи побудови податкової системи держави. Чи врахо-
вані податкові концепції видатних економістів світу у процесі побудови
податкової системи України на сучасному етапі? Податкова концепція
А. Лаффера та її відображення у податковій системі України.

7. Бюджетний устрій і бюджетна система України на сучасному ета-
пі. Оцінка можливих підходів до вирішення питання про підвищення
ролі й значення бюджетних відносин у зміцненні економічної само-
стійності адміністративно-територіальних формувань.

8. Бюджетний процес. Шляхи вирішення економічно обґрунтованих
основ організації бюджетного процесу та реалізації загальних науково
обґрунтованих принципів складання, розгляду проектів бюджетів та їх
затвердження та виконання.

9. Державний кредит. Проблеми внутрішнього і зовнішнього боргу.
Оцінка так званого «нульового» варіанта стосовно вирішення питання
зовнішньої заборгованості колишнього СРСР (близько 82 млрд дол.).
Можливі варіанти вирішення питання компенсації населенню України
знецінених заощаджень в установах Ощадбанку, Укрдержстраху та за
майновими облігаціями (132 млрд грн).

10. Проблема незаконно вивезених з України вітчизняних капіталів,
які перебувають на рахунках банків західних країн. Які можливі варіан-
ти повернення цих капіталів і використання їх для інвестування власно-
го виробництва в Україні?

11. Фінансовий ринок України. Можливі варіанти шляхів приско-
рення формування ринку цінних паперів і підвищення його ролі в регу-
люванні ринкових відносин.

12. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності. У чому
полягають негативні явища у здійсненні політики лібералізації зовніш-
ньої торгівлі та її вплив на фінансове становище України? Можливі ва-
ріанти здійснення заходів щодо вдосконалення фінансового механізму
зовнішньоекономічної діяльності для ефективнішого виконання ним
функції із захисту вітчизняного виробництва і запобігання незаконному
вивезенню вітчизняного капіталу з України.



339

3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

1. Шляхи перебудови фінансових відносин у період форму-
вання ринкової економіки України.

2. Роль фінансової системи у забезпеченні фінансової стабілізації.
3. Фінансовий механізм, його складові елементи і загальна ха-

рактеристика.
4. Удосконалення фінансового механізму в Україні у період

формування ринкової економіки.
5. Державний фінансовий контроль і його роль у забезпеченні

фінансової дисципліни.
6. Податкова політика на сучасному етапі.
7. Податкова система на сучасному етапі.
8. Наукові основи побудови податкової системи держави з ри-

нковою економікою.
9. Оцінка податкового законодавства України на сучасному етапі.

10. Організація податкової служби і контрольної роботи в
Україні.

11. Переваги і недоліки системи прямого оподаткування.
12. Переваги і недоліки системи непрямого оподаткування.
13. Оподаткування прибутку підприємств та організацій.
14. Проблеми акцизного оподаткування підприємств.
15. Вплив прибуткового оподаткування на заощадження громадян.
16. Роль місцевих податків у податковій системі України.
17. Проблеми вдосконалення місцевого оподаткування в Україні.
18. Необхідність, зміст і роль бюджету в Україні.
19. Реформування міжбюджетних відносин.
20. Бюджетний дефіцит: причини, наслідки, методи управління.
21. Бюджетна політика у галузі державних фінансів.
22. Державний борг України: сучасний стан та перспективи

його скорочення.
23. Зовнішній державний борг в країнах з перехідною економікою.
24. Державне регулювання фінансового ринку в Україні.
25. Фондовий ринок в Україні: сучасний стан, перспективи

розвитку.
26. Біржовий та позабіржовий ринок паперів в Україні.
27. Стимулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
28. Медичне страхування в Україні: сучасний стан та перспек-

тиви розвитку.
29. Фінансове забезпечення економічного та соціального роз-

витку адміністративно-територіальних одиниць.
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Підготовка та презентація реферату

Підготовку до написання реферату починають з вибору теми.
Студентам надається право самостійно вибрати тему з проблема-
тики, визначеної кафедрою фінансів, а також запропонувати
свою тему. У такому разі вибрана тема має бути узгоджена з ви-
кладачем, який проводить семінарські заняття.

Літературні джерела студент підбирає самостійно. Роботу з
літературою потрібно починати зі складання повного списку
книг, статей, нормативних документів з обов’язковим посилан-
ням на джерело. Для підготовки реферату рекомендується вико-
ристовувати каталог періодичних видань, довідників і норматив-
них матеріалів. Найбільша кількість публікацій з фінансових
питань міститься в журналах «Фінанси України», «Економіка
України», «Фінансова тема», «Економічний часопис», а також у
газетах «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Бізнес», «Галиць-
кі контракти» та ін. Законодавчі акти публікуються у «Відомос-
тях Верховної Ради України» та інших періодичних виданнях.

Зміст роботи треба викладати стисло, лаконічно, не припус-
каючи повторень та непотрібних відступів від теми.

Текст реферату має бути написаний чітким, розбірливим почер-
ком без пропусків та скорочень слів або надрукований на машинці чи
набраний на комп’ютері. Загальний обсяг — не більше семи сторі-
нок. Текст роботи слід писати тільки на одній сторінці стандартного
аркуша та розміщувати таким чином, щоб залишалися поля по 25 мм
з кожного боку. Номери сторінок проставляються у верхньому пра-
вому кутку або посередині сторінки згори чи знизу. Титульний аркуш
вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться.

Наприкінці реферату оформляють список використаної літератури.
Презентація реферату проходить на семінарському занятті, де

розглядається дана тема. Доповідь з реферату не повинна пере-
вищувати 7—10 хв.

3.3. ПІДГОТОВКА МІНІ-ЛЕКЦІЙ
З ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ

Міні-лекція — це доповідь протягом 8—10 хвилин. Доповідь
складається з:

• аналізу економічної проблеми, явища чи суперечності, які
безпосередньо стосуються курсу «Фінанси»;

• висновку.
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Аналіз проблеми містить виклад суті явища, поточного стану
справ та його оцінку. Особливістю опису є те, що в ньому не по-
трібно наводити навчальний матеріал, який студенти окремо ви-
вчають на семінарських заняттях (визначення термінів, переліки
функцій, класифікацій чи принципів тощо), крім випадків, коли у
визначеннях чи класифікаціях і міститься проблема, що є темою
міні-лекції. Аналіз проблеми займає до 6-ти хвилин міні-лекції.

Висновок містить (якщо можливо) пропозиції щодо вирішення
проблеми. У ньому доповідач використовує як власне обґрунту-
вання проблеми, так і думку фахівців.

Критеріями оцінки міні-лекції є її змістовність, структурова-
ність, зрозумілість і лаконічність.

Питання для міні-лекції студент може вибрати з нижчезазна-
ченого переліку (узгодивши з викладачем) або запропонувати
власну тему, також узгодивши її з викладачем.

Письмове оформлення міні-лекції не обов’язкове. Під час до-
повіді можна користуватися зібраними матеріалами.

Питання для міні-лекцій

1. Дискусійні питання сутності фінансів.
2. Функції фінансів. Точки зору з цього питання вчених у галузі

фінансів. Аналіз різних тверджень щодо функцій фінансів і позицій
функціонування фінансових відносин в умовах ринкової економіки.

3. Фінансова стабілізація. Ознаки фінансової стабілізації на
макро- і мікрорівнях економіки.

4. Фінансові аспекти приватизації державної власності у промис-
ловості, сільському господарстві; комунальної власності. Проблеми
купівлі-продажу землі в системі земельних відносин у зв’язку зі
створенням приватних орендних підприємств. Можливий стан фі-
нансів Україні за різних варіантів вирішення цієї проблеми.

5. Фінансова політика України на сучасному етапі економічного
розвитку. Проблеми організації фінансових відносин у період пере-
ходу до ринкової економіки. Негативні явища у фінансовій політиці
України, причини їх виникнення і можливі варіанти дій щодо їх не-
допущення в умовах ринкової трансформаційної економіки.

6. Наукові основи побудови податкової системи держави. Чи
враховані податкові концепції видатних економістів світу під час
побудови податкової системи України на сучасному етапі? Пода-
ткова гіпотеза А. Лаффера та її відображення у податковій систе-
мі України.
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7. Бюджетний устрій і бюджетна система України на сучасному
етапі. Оцінка можливих підходів до вирішення питання про під-
вищення ролі й значення бюджетних відносин у зміцненні еконо-
мічної самостійності адміністративно-територіальних формувань.

8. Бюджетний процес. Шляхи визначення економічно обґрун-
тованих основ організації бюджетного процесу та реалізації зага-
льних науково обґрунтованих принципів складання, розгляду
проектів бюджетів та їх затвердження та виконання.

9. Державний кредит. Проблеми внутрішнього і зовнішнього
боргу. Можливі варіанти вирішення питання компенсації насе-
ленню України знецінених заощаджень в установах Ощадбанку,
Укрдержстраху та за майновими облігаціями.

10. Проблема незаконно вивезених з України вітчизняних ка-
піталів, які містяться на рахунках банків західних країн. Можливі
варіанти повернення цих капіталів і використання їх для інвесту-
вання власного виробництва в Україні.

11. Фінансовий ринок України. Можливі варіанти шляхів при-
скорення формування ринку цінних паперів і підвищення його
ролі в регулюванні ринкових відносин.

12. Дискусії щодо співпраці України з міжнародними фінан-
совими інституціями при отриманні зарубіжних кредитів.

3.4. СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСНОГО
(АБО ТЕМАТИЧНОГО) ФІНАНСОВОГО

КРОСВОРДУ

Комплексний фінансовий кросворд складається з усіх тем ди-
сципліни «Фінанси» і містить не менше 30 фінансових термінів.
Тематичний фінансовий кросворд складається із 15 і більше тер-
мінів з однієї будь-якої теми даної дисципліни.

Слова в кросворді мають бути вписані без скорочувань, абревіа-
тури та ін. Терміни, які використовуються у кросворді, повинні від-
повідати програмі курсу «Фінанси». Не допускається використання
термінів з інших курсів (наприклад, назви операцій з похідними
цінних паперів, спеціальні банківські та юридичні терміни тощо).

Складання комплексного фінансового кросворду проводиться
з використанням двох контрольних слів (тематичного — одного
контрольного слова), які студент повинен взяти у викладача. Без
контрольного слова кросворд недійсний. Контрольне слово до
п’яти букв повинне перетинатися кросвордом 2 рази, більше
п’яти букв — 3 і більше разів.
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Кросворд має бути компактним і відповідати основному пра-
вилу складання кросвордів — слова можуть перетинатися, але не
можуть мати суміжних клітин.

Відповіді на слова кросворду мають бути зашифровані у ви-
гляді повних визначень.

Кросворд оформлений від руки або набраний на комп’ютері,
здається викладачеві в охайному вигляді за такою структурою:

І — пусті клітинки для вписування слів з нумерацією;
ІІ — перелік визначень до кожного слова;
ІІІ — заповнений кросворд (зі збереженням нумерації);
ІV — перелік правильних відповідей;
V — список використаної літератури.
І, ІІ та ІІІ, ІV — на окремих аркушах.
Перелік правильних відповідей може бути виділено окремим

пунктом, а може бути розписаний біля переліку визначень до ко-
жного слова (див. приклад).

Студент протягом курсу може здати не більше одного кросво-
рду одного виду.

ПРИКЛАД СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОГО
(ТЕМАТИЧНОГО) КРОСВОРДУ

 1

 2  3

 4  5

 6

 7

 8

 9  10

 11

 12  13

14 О П О Д А Т К У В А Н Н Я

 15

16 П І Д П Р И Є М С Т В О
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По горизонталі:

2 — кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства (При-
буток).

5 — штрафна санкція за несвоєчасне виконання фінансових зобо-
в’язань, що застосовується в разі несвоєчасної сплати податків і непо-
даткових платежів, а також у разі затримки оплати товарно-мате-
ріальних цінностей, надання послуг і виконаних робіт (Пеня).

6 — цільова інформація про споживчі властивості товарів та послуг
з метою їх популяризації і збуту (Реклама).

7 — непрямий податок, що встановлюється державою на товари, що
імпортуються, експортуються або проходять транзитом через митну те-
риторію країни, у процентних ставках до вартісної оцінки цих товарів
або у твердих ставках на одиницю товару (Мито).

8 — цільове джерело фінансування. Може бути …нагромадження,
…оплати праці і т. д. (Фонд).

11 — часткове або повне звільнення юридичних і фізичних осіб від
сплати податків (Пільги).

13 — обов’язкові платежі юридичних і фізичних осіб на користь
держави, які мають цільове призначення (Відрахування).

14 — сукупність податків і зборів (обов’язкових платежів) до бю-
джету та до державних цільових фондів, що справляються у встановле-
ному порядку (Оподаткування).

15 — непрямий податок, який встановлюється державою у вигляді
надбавки до ринкової ціни окремих товарів у твердо фіксованих на
одиницю товару чи процентних ставках (Акциз).

16 — самостійна, ініціативна, системна діяльність з випуску продукції,
надання послуг, торгівлі з метою отримання прибутку (Підприємство).

По вертикалі:

1 — один із видів власності юридичної чи фізичної особи (Нерухо-
мість).

2 — обов’язковий регулярний платіж юридичних і фізичних осіб до
державного чи місцевого бюджетів, що законодавчо встановлюється
для фінансового забезпечення виконання функцій держави (Податок).

3 — угода між партнерами (фізичними та юридичними особами) про
надання у власність майна або грошей іншій особі на умові відстрочен-
ня повернення такої ж вартості з виплатою процента (Кредит).

4 — особливий вид відносно стійкого доходу від певних видів влас-
ності (капіталу, майна, землі) (Рента).

9 — платіж, який провадиться юридичною особою на користь
власників (довірених осіб власника) корпоративних прав, емітованих
цією юридичною особою, у зв’язку з розподілом частини її прибутку
(Дивіденд).
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10 — перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку первин-
них документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської дія-
льності суб’єктів господарювання з метою визначення їх достовірності.
Повноти та відповідності чинному законодавству і встановленим нор-
мативам (Аудит).

11 — фізична або юридична особа, яка безпосередньо перераховує
податок до бюджету (суб’єкт оподаткування) (Платник).

12 — витрати матеріальних та грошових ресурсів підприємств,
об’єднань, організацій, громадян у результаті перевищення витрат на
виробництво і збут продукції над виручкою від реалізації, тобто пере-
вищення витрат над доходами, а також неефективного господарювання
та недоліків у ціноутворенні (Збитки).

Відповідь на кросворд

1 Н

Е

Р
2 П Р И Б У Т О 3 К

О Х Р
4 Р Д О 5 П Е Н Я

6 Р Е К Л А М А М Д

Н Т І 7 М И Т О

Т 8 Ф О Н Д С Т

А К Т 9 Д 10А
11 П І Л Ь Г И У

12 З Л 13 В І Д Р А Х У В А Н Н Я

Б А І И

И Т 14О П О Д А Т К У В А Н Н Я

Т Н Е
15 А К Ц И З Н

И К 16П І Д П Р И Є М С Т В О

По горизонталі:  2 — Прибуток, 5 — Пеня, 6 — Реклама, 7 — Ми-
то, 8 — Фонд, 11 — Пільги, 13 — Відрахування, 14 — Оподаткування,
15 — Акциз, 16 — Підприємство.

По вертикалі:  1 — Нерухомість, 2 — Податок, 3 — Кредит, 4 —
Рента, 9 — Дивіденд, 10 — Аудит, 11 — Платник, 12 — Збитки.
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Використана література

1. Економічний словник-довідник / За ред. С. В. Мочерного. — К.:
Феміна, 1995. — 386 с.

2. Романенко О. Р., Огородник С. Я., Зязюн М. С. Фінанси: Навч.-
метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 1999. — 108 с.

3. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред.
А. М. Поддєрьогін. — К.: КНЕУ, 1999. — 384 с.

3.5. СКЛАДАННЯ ТЕМАТИЧНИХ ТЕСТІВ

Тести можуть складатися з однієї будь-якої теми курсу. Тес-
тове питання не повинно бути визначенням та не може бути по-
ставлене так, щоб відповіді були так чи ні. Відповіді на тести
повинні мати одну правильну відповідь, але містити в собі не ме-
нше чотирьох варіантів відповідей. Якщо в тесті кілька правиль-
них відповідей, слід виділити таку: правильні відповіді а, б, в.

ПРИКЛАД СКЛАДАННЯ
ТЕМАТИЧНИХ ТЕСТІВ

1. В Україні до загальнодержавних податків і зборів належать:
а) податок з реклами;
б) ринковий збір;
в) комунальний податок;
г) податок з власників транспортних засобів;
д) курортний збір;
е) прибутковий податок з громадян;
є) правильні відповіді г, е;
ж) правильні відповіді а, в.

2. Касове виконання державного бюджету покладено на:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Національний банк України;
в) Державну податкову адміністрацію;
г) Рахункову палату;
д) Державне казначейство.
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ТЕМАТИКА КУРСОВИХ ТА КОНТРОЛЬНИХ
РОБІТ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

4.1. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

1. Сутність і об’єктивна необхідність фінансів.
2. Вплив фінансів на суспільне виробництво.
3. Роль фінансів у розвитку соціальної сфери.
4. Структурна перебудова народного господарства України і

роль фінансів у її забезпеченні.
5. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин.
6. Проблеми оздоровлення фінансів України в період перехо-

ду до ринкової економіки.
7. Фінансове регулювання підприємницької діяльності.
8. Фінансова система України і перспективи її розвитку.
9. Фінансові аспекти приватизації загальнодержавної власності.

10. Вплив фінансів на ресурсозбереження.
11. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств.
12. Баланс фінансових ресурсів і витрат держави.
13. Фінансове планування на підприємствах в умовах ринку.
14. Територіальне фінансове планування і проблеми його вдос-

коналення.
15. Фінанси державних підприємств.
16. Фінанси орендних підприємств.
17. Фінанси акціонерних товариств.
18. Фінансові проблеми розвитку спільних підприємств.
19. Формування і використання прибутку підприємств (у розрі-

зі окремих галузей).
20. Фінансовий контроль і його роль у забезпеченні фінансової

дисципліни.
21. Фінансовий аудит в умовах ринку.
22. Податкова система України, її становлення і розвиток.
23. Податкова політика України і проблеми її вдосконалення.
24. Прибуткове оподаткування громадян.
25. Організація фінансів в некомерційній сфері (в розрізі окре-

мих видів суспільної діяльності: освіта, культура, охорона здо-
ров’я, соціальне забезпечення, державне управління).
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26. Державний кредит і його роль у формуванні фінансових
ресурсів держави.

27. Пенсійний фонд, його формування і використання.
28. Фінансові проблеми медичного страхування.
29. Соціальне страхування в системі ринкових відносин.
30. Формування і використання фонду соціального захисту

населення.
31. Фінансовий ринок і його роль у ринковій економіці.
32. Фінансові резерви та їх значення в розвитку економіки.
33. Фондовий ринок України і перспективи його розвитку.
34. Державні і суспільні фонди цільового призначення.
35. Фінансова політика України на сучасному етапі.
36. Податкова служба і шляхи удосконалення її діяльності.
37. Податок на додану вартість.
38. Податок на прибуток підприємств.
39. Платежі за ресурси.
40. Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні місцевих

бюджетів.
41. Прямі податки з населення.
42. Бюджет України: актуальні проблеми.
43. Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку

держави.
44. Роль державного бюджету у формуванні і використанні

фінансових ресурсів держави.
45. Бюджетний процес і проблеми його удосконалення.
46. Бюджетний дефіцит.
47. Бюджетне фінансування соціально-економічної інфрастру-

ктури регіону.
48. Фінансове забезпечення місцевого господарства.
49. Доходи державного бюджету (місцевого бюджету).
50. Непрямі податки з підприємств.
51. Фінансові ресурси підприємств, їх формування і викорис-

тання в умовах ринкових відносин.
52. Страховий ринок, його становлення і розвиток в Україні.
53. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності.
54. Особисте страхування і його розвиток в Україні.
55. Майнове страхування в умовах ринку.
56. Державна фінансова політика у сфері малого підприємництва.
57. Фінансування соціального захисту населення.
58. Фінансові методи регулювання економіки.
59. Фінансова стабілізація: суть, заходи, проблеми.
60. Бюджетна система і міжбюджетні відносини.
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61. Фінансування інноваційних проектів.
62. Фінансові аспекти стимулювання праці.
63. Видатки Державного бюджету України.
64. Видатки місцевого бюджету.
65. Фінансові проблеми місцевих органів влади.

4.2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
З НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Мета курсової роботи

Курсова робота є однією з найефективніших форм самостійної
роботи студентів. Мета курсової роботи — допомогти студентові
закріпити та поглибити теоретичні знання, здобуті у процесі ви-
вчення дисципліни «Фінанси».

Курсова робота як важлива форма навчального процесу по-
кликана навчити майбутнього фахівця самостійно узагальнювати
й аналізувати інформаційні джерела (монографії, підручники, на-
вчальні посібники, публікації періодичної преси), статистичні і
практичні матеріали, що характеризують фінансові процеси на
різних рівнях господарювання: у сфері фінансів суб’єктів госпо-
дарської діяльності, державних фінансів, міжнародних фінансів,
страхового й фінансового ринку.

Курсова робота свідчить, наскільки знання, здобуті студента-
ми в процесі вивчення курсу «Фінанси», є глибокими і фундаме-
нтальними; характеризує вміння студентів самостійно дослідити
поставлені питання обраної теми.

Загальні вимоги до курсової роботи

У курсовій роботі студент має показати:
• знання і правильне розуміння закономірностей, що склада-

ються у фінансовій сфері;
• уміння працювати з інформаційними джерелами, користува-

тись законодавчим та інструктивним матеріалом, викладати свою
точку зору на проблемні питання та робити обґрунтовані виснов-
ки щодо поліпшення фінансових відносин і вдосконалення фі-
нансової системи;

• здатність використовувати здобуті теоретичні знання у про-
цесі аналізу та узагальнення цифрового матеріалу, застосовувати
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сучасну методику дослідження з використанням таблиць, графі-
ків, схем, діаграм та інших графічних рисунків.

У курсовій роботі студент повинен глибоко і всебічно розкри-
ти зміст обраної теми, показати розуміння конкретних форм ор-
ганізації фінансів у різних сферах суспільної діяльності. Особли-
ву увагу слід приділити дискусійним питанням теорії і практики
фінансових відносин. Якщо в економічній літературі відсутня
єдина точка зору з питань, які досліджуються, слід навести думки
кількох авторів, дати їх критичну оцінку та висловити свої мірку-
вання з даних питань. Це допоможе більш глибокому засвоєнню
матеріалу.

Виконання курсової роботи

Виконання курсової роботи передбачає такі етапи:
• вибір теми;
• підбір та вивчення літератури;
• складання попереднього плану;
• консультація з викладачем — керівником й уточнення плану

курсової роботи;
• написання та оформлення тексту курсової роботи;
• передання завершеної курсової роботи на кафедру фінансів

для рецензування;
• доопрацювання роботи згідно із зауваженнями керівника;
• захист курсової роботи.

Підготовка до виконання
курсової роботи

Підготовку до написання курсової роботи починають з вибору
теми. Студентам надається право самостійно вибрати тему з про-
блематики, визначеної кафедрою фінансів, а також запропонува-
ти свою тему з обґрунтуванням доцільності її розроблення. У та-
кому випадку вибрана тема і план роботи повинні бути узгоджені
з викладачем, який читає дисципліну «Фінанси», та керівником
курсової роботи.

Обравши тему, студент має чітко визначити мету курсової ро-
боти, підібрати відповідну наукову літературу та нормативно-
інструктивні матеріали.

Літературні джерела студент підбирає самостійно. Роботу з
літературою потрібно починати зі складання повного списку



351

книг, статей, законів та нормативних документів. Для складання
картотеки рекомендується використовувати такі каталоги:

♦систематичний каталог наукової, навчальної та довідкової
літератури університетської бібліотеки;

♦каталог періодичних видань, довідників і нормативних ма-
теріалів — у читальному залі бібліотеки;

♦систематичні каталоги інших бібліотек.
Найбільша кількість публікацій із фінансових питань міститься в

журналах «Фінанси України», «Економіка України», «Фінансова
тема», «Економічний часопис», а також у газетах «Голос України»,
«Урядовий кур’єр», «Бізнес», «Галицькі контракти» та ін. Законода-
вчі акти публікуються у «Відомостях Верховної Ради України» та
інших періодичних виданнях. Статистичну інформацію можна
знайти в спеціальних виданнях Міністерства статистики України,
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України,
Головної державної податкової адміністрації України. 3 метою при-
скорення роботи доцільно користуватися повним переліком статей,
який друкується в останньому річному номері журналу.

На основі вивчення спеціальної літератури, нормативних до-
кументів, статистичних збірників студент складає розгорнутий
план курсової роботи (можливо, в кількох варіантах), який пого-
джує з викладачем — керівником курсової роботи.

План — це основа роботи, тому його складання є одним із най-
важливіших етапів її підготовки. План повинен відобразити напря-
ми дослідження обраної теми, логічний зв’язок між її окремими
складовими частинами, проблемну постановку окремих питань. Із
складеного плану видно, наскільки студент засвоїв матеріал обраної
теми, як він зрозумів проблему в цілому і зумів виділити суттєві,
головні напрями дослідження. Від правильно складеного плану ба-
гато в чому залежить і кінцевий результат виконаної роботи.

Після узгодження плану студент починає писати курсову ро-
боту. Під час її написання план може уточнюватись. Уточнення
додатково погоджуються з керівником.

Структура і зміст курсової роботи

Робота повинна мати чітку і логічну структуру, складовими
якої є вступ, основна частина та висновки.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, її
значимість, визначити мету і завдання курсової роботи, вказати
методи дослідження, що використовувались під час написання
курсової роботи.
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У процесі написання основної частини необхідно відповідно
до плану розкрити суть вибраної теми. Обов’язково окремим пи-
танням виділяються проблемні й дискусійні аспекти досліджен-
ня. При цьому наводяться цифрові матеріали, дається їх аналіз.

У висновках курсової роботи підводяться підсумки з усіх висві-
тлених питань, визначаються шляхи і напрями вирішення пробле-
мних аспектів теми. Рекомендації можуть бути розроблені студен-
том як самостійно на підставі практичного досвіду, так і через
узагальнення пропозицій, що містяться у літературних джерелах.

До змісту роботи ставляться такі вимоги:
• системність, послідовність і конкретність викладення матеріалу;
• виділення в тексті окремих абзаців, адже занадто громіздке

речення і великі фрагменти не сприяють його розумінню;
• завершеність викладення кожної думки;
• виключення повторень.
Зміст роботи треба викладати відповідно до плану, стисло, лако-

нічно, не припускаючи повторень та непотрібних відступів від теми.
Текст курсової роботи має бути написаний чітким, розбірли-

вим почерком без пропусків та скорочень слів або надрукований
на машинці чи набраний на комп’ютері.

Курсова робота повинна бути написана самостійно. Усі наведені
в тексті цитати та цифровий матеріал потрібно супроводжувати по-
силаннями на відповідні джерела. Якщо аналізується практичний
матеріал, то слід указати об’єкт аналізу. Обов’язковим для розкрит-
тя теми курсової роботи є залучення цифрових даних. Джерелом їх
можуть бути статистичні щорічники, спеціальні видання Міністерс-
тва фінансів чи Міністерства економіки України, дані податкової ад-
міністрації, а також фактичний матеріал, зібраний за місцем роботи.

Цифровий матеріал має бути поданий у вигляді таблиць, схем,
діаграм, графіків. Особливу увагу слід приділити їх правильному
оформленню. Таблиці, схеми, діаграми тощо повинні бути логіч-
ним продовженням викладених теоретичних положень.

На кожну таблицю та інші ілюстрації треба давати посилання
на джерело, супроводжувати їх аналізом змісту та висновками.

Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріа-
лу — їх наочність. Заголовки (назви) таблиць, схем, графіків, діа-
грам мають відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу
та вказувати на об’єкт і період, якого стосуються дані. У таблицях
вказуються одиниці виміру, а в графіках та діаграмах — масштаб.

Наявність у роботі ілюстрацій, які називаються «рисунками»
(схеми, діаграми, графіки), дає змогу викласти матеріал більш
доказово, полегшує його сприйняття.
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Оформлення курсової роботи та її обсяг

Текст роботи слід писати тільки на одній сторінці стандартного
аркуша та розміщувати таким чином, щоб залишалися поля: з лівого
боку — 20 мм, з правого — 10 мм, зверху — 20 мм, знизу — 20 мм.

Кожне питання, зазначене в плані курсової роботи, слід вино-
сити у заголовок і починати з нової сторінки. Перед назвою пи-
тання проставляють його номер.

Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку
або посередині сторінки зверху чи знизу. Титульний аркуш вва-
жається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться. Зразок
титульного аркуша курсової роботи наведений у додатку 2.

Зміст роботи викладають на другій сторінці. У ньому послідо-
вно записують найменування питання плану (ліворуч), а право-
руч визначають номер сторінки, з якої воно починається. Вступ,
висновки, список літератури, додатки нумерації не мають.

Обсяг текстової частини роботи має бути в межах 25—30 сто-
рінок стандартного формату А4 (210 × 297 мм). Шрифт — 14, ін-
тервал між рядками — 1,5.

Оформлення таблиць
та інших видів графічного матеріалу

Заголовки таблиць, графіків, схем, діаграм розміщують над
ними. Справа над тематичним заголовком з великої літери пи-
шуть слово «Таблиця», «Схема» тощо, порядковий номер. Знак
«№» перед цифрою не ставиться. Номер таблиці складається з
номера питання та порядкового номера таблиці. Наприклад: Таб-
лиця 2.3 (третя таблиця другого питання).

Кожна таблиця повинна, як правило, розміщуватися на одній
сторінці. Перенесення її на наступну сторінку допускається, якщо в
ній містяться взаємопов’язані характеристики об’єкта дослідження.
У разі перенесення таблиці у правому верхньому кутку наступної
сторінки слід писати: «Продовження (або закінчення) таблиці...».

Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру,
їх виносять у заголовок, якщо різні — вказують у боковику. По-
значення одиниць виміру повинно відповідати стандартам. Якщо
текст у таблиці повторюється і складається з двох або більше
слів, при першому повторенні його замінюють словосполученням
«те саме», а далі — лапками. Не дозволяється ставити лапки за-
мість повторюваних цифр, знаків, математичних символів. Якщо
цифрові дані відсутні, то ставлять пропуск — «—».
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Цифри у графах треба проставляти у такий спосіб, щоб відпо-
відні розряди чисел по всіх графах були розміщені один під од-
ним. Потрібно дотримуватись однакової кількості десяткових
знаків для всіх значень цифрових величин в одній колонці.

Таблицю розміщують по тексту після першого посилання на
неї. Громіздкі таблиці та схеми допоміжного чи довідкового ха-
рактеру слід винести у додатки, які нумерують окремо і поміща-
ють після списку літератури. Таблиці й інші ілюстрації повинні
мати окрему нумерацію.

Формули, на які є посилання в тексті, нумеруються в межах
розділу арабськими цифрами. Номер формули складається з но-
мера питання та порядкового номера формули, розмежованих
крапкою. Номер формули слід взяти у дужки і розмістити на пра-
вому полі на рівні нижнього ряду формули, до якої він належить.
Допускається наскрізна нумерація формул по всій роботі.

Оформлення списку використаної літератури

Список використаної літератури оформляють у такій послідовності:
• закони України;
• укази Президента;
• постанови і декрети Уряду України;
• статистичні та інші збірники;
• інструктивні матеріали (у хронологічному порядку);
• спеціальна економічна література і публікації в періодичних

виданнях в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та іні-
ціалів автора;

• матеріали, які були зібрані на підприємствах і в організаціях
та використані під час написання роботи.

Усі джерела, включені до списку використаної літератури,
нумеруються послідовно. Використані книги слід записувати у
такій формі:

Прізвище та ініціали автора (чи авторів), назва книги, місто
видання, назва видавництва, рік видання.

Міста Москва, Санкт-Петербург, Київ позначаються першими
літерами (М., СПб., К.), а назви інших міст подаються повністю.
Наприклад: Василик О. Д. Державні фінанси України. — К.: Ви-
ща школа, 1997.

Цитати у роботі, які наведені дослівно, беруться в лапки. Після
закінчення цитати або цифрової інформації у квадратних дужках за-
значається порядковий номер джерела, який міститься у списку ви-
користаної літератури; далі через кому — сторінка, звідки взята ци-
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тата чи цифра. Наприклад, посилання [5, с. 10] означає, що цитату
взято з джерела, зазначеного у списку літератури під номером 5 на
сторінці 10. При цитуванні текстів із газет, поточної та річної звіт-
ності підприємства або організації, невеликих за обсягом норматив-
них документів посилання на сторінки не обов’язкове. Наприклад:
[23]. При посиланні на непряме цитування у квадратних дужках до-
датково зазначається «див». Наприклад: [див. 7, с. 25].

Після списку літератури студент ставить свій підпис і дату ви-
конання роботи. Наприкінці роботи (після додатків, якщо вони є)
залишаються дві чисті сторінки для рецензії.

Строк подання роботи визначає кафедра.

Рецензування та захист курсової роботи

Курсову роботу рецензує викладач — керівник курсової роботи.
У рецензії відзначаються позитивні сторони і недоліки роботи,
допущена чи не допущена вона до захисту. Роботи, які не відпо-
відають установленим вимогам, повертаються на доопрацювання.
Робота з незадовільною оцінкою підлягає переробленню протя-
гом терміну, встановленого кафедрою.

Курсова робота, яка має позитивну оцінку, допускається до за-
хисту. На захисті студент повинен розкрити основний зміст роботи,
виділити її проблемні аспекти, обґрунтувати свої висновки, відпові-
сти на запитання викладача. За результатами захисту курсової робо-
ти студент отримує оцінку («відмінно», «добре», «задовільно», «не-
задовільно»), яку викладач виставляє в екзаменаційну відомість.

Оцінку «відмінно» отримує студент, у якого акуратно і пра-
вильно оформлена курсова робота, вона має цільову спрямова-
ність, містить практичний результат і глибокий аналіз питань об-
раної теми, висновки про позитивні моменти і недоліки,
пропозиції щодо усунення недоліків.

Оцінку «добре» одержує студент за роботу, у якій виконані
всі зазначені вимоги, але є деякі недоліки методичного характе-
ру, недостатньо аргументовані висновки й пропозиції. Робота має
бути виконана правильно й акуратно.

Оцінку «задовільно» отримує студент, у якого робота міс-
тить недостатньо елементів наукового дослідження, неглибокий
аналіз, висновки і пропозиції погано аргументовані, текст офор-
млений неакуратно.

Студент, який отримав незадовільну оцінку, не допускається
до іспиту з даної дисципліни.
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РЕКОМЕНДОВАНІ ПЛАНИ КУРСОВИХ РОБІТ

Тема: Бюджетна система і міжбюджетні відносини

План

Вступ.
1. Поняття бюджетної системи та принципи її побудови.
2. Сучасна бюджетна система України та її формування.
3. Міжбюджетні відносини, їх види, форми та напрями.
4. Шляхи розвитку бюджетної системи та вдосконалення міжбю-

джетних відносин.
Висновки.
Список використаної літератури.

Тема: Сутність та об’єктивна необхідність фінансів

План

Вступ.
1. Призначення та об’єктивна необхідність фінансів.
2. Сутність та ознаки фінансів.
3. Відмінності між фінансами та іншими економічними категоріями.
4. Розподіл і перерозподіл ВВП та модельне планування фінансових

відносин.
5. Функції фінансів.
6. Сучасні концепції сутності і функцій фінансів.
Висновки.
Список використаної літератури.

Тема: Фінанси державних підприємств

План

Вступ.
1. Основи функціонування фінансів державних підприємств.
1.1. Роль фінансів у діяльності державних підприємств.
1.2. Принципи організації фінансів державних підприємств.
1.3. Джерела формування фінансових ресурсів державних підприємств.
2. Фінансове планування на державних підприємствах.
3. Державна підтримка підприємств і її форми.
4. Сучасне фінансове становище державних підприємств в Україні.
Висновки.
Список використаної літератури.
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Тема: Фінанси акціонерних товариств (АТ)

План
Вступ.
1. Сутність фінансів підприємств та їх місце у фінансовій системі

держави.
2. Статутний капітал акціонерних товариств:
2.1. Джерела формування статутного капіталу.
2.2. Шляхи збільшення статутного капіталу.
2.3. Можливість та способи зменшення статутного капіталу.
3. Формування фінансових ресурсів АТ.
4. Особливості використання фінансових ресурсів АТ.
5. Фінансове прогнозування доходів і витрат АТ.
6. Проблеми та перспективи, пов’язані з розвитком та утворенням

АТ в Україні.
Висновки.
Список використаної літератури.

Тема: Страховий ринок, його становлення та розвиток в Україні

План

Вступ.
1. Історія становлення національного страхового ринку.
2. Організація страхового ринку:
2.1. Суб’єкти та об’єкти страхування.
2.2. Характеристика страхових послуг.
2.3. Сегменти страхового ринку.
2.4. Державне регулювання страхового ринку.
3. Страховий ринок України і перспективи його розвитку.
Висновки.
Список використаної літератури.

Тема: Прибуткове оподаткування громадян

План
Вступ.
1. Теоретичні основи прибуткового податку як економічної категорії.
2. Дійсний порядок оподаткування доходів громадян в Україні.
3. Практика оподаткування доходів фізичних осіб в інших країнах.
4. Шляхи удосконалення системи прибуткового оподаткування гро-

мадян в Україні.
Висновки.
Список використаної літератури.
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4.3. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Тематика контрольних робіт

1. Фінанси і їх роль у ринковій економіці.
2. Фінансова система України.
3. Фінансова політика України.
4. Фінансовий механізм.
5. Фінансове планування.
6. Управління фінансами.
7. Фінансовий контроль.
8. Фінанси господарських суб’єктів.
9. Фінансові ресурси підприємств.

10. Економічна сутність і призначення бюджету.
11. Доходи й видатки Державного бюджету України.
12. Бюджетна система України.
13. Бюджетний процес.
14. Місцеві бюджети.
15. Загальнодержавні фонди цільового призначення.
16. Бюджетний дефіцит.
17. Податки і податковий механізм.
18. Податкова система України.
19. Податок на додану вартість.
20. Акцизний збір.
21. Прибуткове оподаткування підприємств.
22. Ресурсні платежі.
23. Прибуткове оподаткування громадян.
24. Державний борг.
25. Страхування і перспективи його розвитку в Україні.
26. Майнове страхування.
27. Особисте страхування.
28. Організація страхової діяльності в Україні.
29. Державний кредит.
30. Фінансовий ринок.
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Методичні вказівки щодо написання
контрольної роботи

Загальні вимоги до написання
контрольної роботи

Контрольна робота як важлива форма навчального процесу
має навчити студентів самостійно узагальнювати і викладати
літературні джерела, статистичні та інші матеріали, взяті з
практики роботи фінансових органів, податкових інспекцій,
підприємств.

Контрольна робота визначає, наскільки глибоко студент за-
своїв курс і вміє самостійно викладати окремі питання в рамках
вибраної теми.

У контрольній роботі студент повинен показати:
• знання і правильне розуміння закономірностей, що склада-

ються у фінансовій сфері;
• вміння використовувати літературні джерела, аналізувати

практичний матеріал і викладати свої міркування з того чи іншо-
го питання;

• вміння використовувати теоретичні знання в процесі аналізу
конкретних цифрових даних.

Теми контрольних робіт вибираються залежно від початкової
літери прізвища студента. Студенти, прізвища яких починаються
з букви:

А, Б, В, Г, Д — пишуть роботи на одну з тем    1—5;
Е, Є, Ж, З, І, Ї, К — —“— 6—10;
Л, М, Н — —“— 11—15;
О, П, Р, С — —“— 16—20;
Т, У, Ф, Х — —“— 21—25;
Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я — —“— 26—30.

Студентам дозволяється виконувати контрольну роботу на
іншу тему згідно з напрямом їх практичної діяльності, але в цьо-
му разі вибрана тема та план роботи мають бути узгоджені з ви-
кладачем, який читає дисципліну «Фінанси».

У процесі написання контрольних робіт необхідно використати
статистичний матеріал. Можливо також використати практичний
матеріал, зібраний за місцем роботи. Зібраний практичний матері-
ал має бути поданий у формі таблиць, схем, діаграм, графіків.
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Вимоги до змісту контрольної роботи

У процесі написання контрольної роботи слід дотримуватись
таких вимог:

• відповідність основних положень роботи законам України,
указам Президента та постановам уряду України;

• змістовність і конкретність викладання;
• достатня повнота викладення питання, тобто слід повністю

розкрити явище або елементи досліджуваного процесу, розгляну-
ти всі сторони проблеми;

• завершеність викладення кожної думки;
• виключення повторів;
• економічна грамотність;
• акуратне оформлення контрольної роботи.
Контрольна робота виконується самостійно. Вона повинна ма-

ти чітку й логічну структуру. Якщо в ній наводяться окремі цита-
ти з наукових статей чи монографій, то потрібно вказати автора
роботи, її назву, місце і рік видання, сторінку. Те саме стосується
й тих цифрових даних, які наводяться в контрольній роботі. Як-
що аналізується практичний матеріал, то слід вказати конкретний
об’єкт аналізу.

Особливу увагу слід приділяти правильній побудові і на-
очності таблиць, графіків і діаграм. Вони мають бути логіч-
ним продовженням викладених теоретичних положень і слу-
жити основою для відповідних висновків. Заголовки таблиць,
схем, графіків і діаграм повинні відображати основний зміст
ілюстрованого матеріалу. У таблицях мають бути вказані
одиниці виміру, назва об’єкта і часовий простір досліджен-
ня, а в графіках та діаграмах — масштаб. Таблицям та іншим
видам графічного матеріалу рекомендується давати окрему
нумерацію.

Необхідно простежити, щоб у роботі не було повторів і супе-
речностей між окремими її положеннями.

Обсяг контрольної роботи має бути в межах 15—20 сторінок
стандартного формату. Зміст роботи повинен відповідати плану,
який, у свою чергу, має відображати сутність теми, що розгляда-
ється, її внутрішню структуру і логіку дослідження.

У додатку 3 наведені рекомендовані типові плани. Студент
може відступити від типового плану, але слід чітко дотримувати-
ся логіки викладення матеріалу і загальних вимог до написання
контрольної роботи.
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Під час написання контрольної роботи слід ознайомитись із
законодавчими і нормативними документами з вибраної теми,
публікаціями в періодичних виданнях, підібрати монографічну
літературу.

Оформлення контрольної роботи

Контрольна робота має бути написана чітким розбірливим по-
черком або надрукована на машинці чи набрана на комп’ютері.

Під час оформлення контрольної роботи слід дотримуватися
встановлених стандартом вимог: текст роботи слід писати з одно-
го боку білого паперу формату А4, шрифт — 14, інтервал між ря-
дками — 1,5. Кожна сторінка обмежується полями: зліва —
20 мм, справа — 10 мм, зверху — 20 мм, знизу — 20 мм. Нуме-
рація сторінок проставляється, починаючи з плану роботи. Титу-
льний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не
ставиться. Зразок титульного аркуша контрольної роботи наведе-
ний у додатку 4.

У кінці текстової частини роботи студент ставить свій підпис і
дату виконання роботи.

Бібліографія містить перелік літератури та інших джерел, ви-
користаних під час написання роботи. Список використаної літе-
ратури оформляють у такому порядку:

1. Законодавчі матеріали.
2. Укази Президента України.
3. Постанови і декрети уряду.
4. Статистичні збірники.
5. Інструктивні матеріали (інструкції, службові листи і роз’яс-

нення тощо) у хронологічній послідовності.
6. Спеціальна економічна література та публікації в періодич-

них виданнях (в алфавітному порядку за прізвищами авторів, а
колективні монографії — за назвою роботи).

Усі джерела, включені до списку літератури, нумеруються по-
слідовно. Завершену контрольну роботу студенти подають на ка-
федру згідно із встановленим терміном.

Роботи, які не відповідають установленим вимогам, поверта-
ються на доопрацювання.

Контрольна робота оцінюється за результатами захисту («за-
раховано», «не зараховано»). Студент, який отримав на захисті
своєї контрольної роботи «не зараховано», не допускається до іс-
питу з даної дисципліни.
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РЕКОМЕНДОВАНІ ТИПОВІ ПЛАНИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Тема 1. Фінанси і їх роль у ринковій економіці

План

1. Фінанси як об’єктивна економічна категорія.
2. Функції фінансів.
3. Роль фінансів у процесі ринкових перетворень.

Тема 2. Фінансова система України

План

1. Поняття фінансової системи, її структурна будова.
2. Управління фінансовою системою.
3. Проблеми стабілізації та оздоровлення фінансової системи України.

Тема 3. Фінансова політика України

План

1. Зміст та завдання фінансової політики.
2. Складові фінансової політики.
3. Основні напрямки фінансової політики у зв’язку з необхідністю

стабілізації економіки України.

Тема 4. Фінансовий механізм

План

1. Економічний зміст фінансового механізму.
2. Складові елементи фінансового механізму: фінансові методи і фі-

нансові важелі.
3. Організаційно-правове забезпечення фінансового механізму.

Тема 5. Фінансове планування

План

1. Економічна сутність і завдання фінансового планування.
2. Фінансові плани підприємств матеріального виробництва.
3. Особливості фінансового планування в бюджетних організаціях.
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Тема 6. Управління фінансами

План

1. Поняття управління фінансами.
2. Органи управління фінансами в Україні, їх функції.
3. Необхідність удосконалення управління фінансами.

Тема 7. Фінансовий контроль

План

1. Необхідність, сутність і значення фінансового контролю.
2. Види й методи фінансового контролю.
3. Фінансовий аудит як незалежний вид фінансового контролю.

Тема 8. Фінанси господарських суб’єктів

План

1. Сутність і функції фінансів підприємств.
2. Основи організації фінансів підприємств.
3. Особливості фінансів підприємств матеріального і нематеріально-

го виробництва.

Тема 9. Фінансові ресурси підприємств

План

1. Склад та основні джерела формування фінансових ресурсів.
2. Грошові надходження від реалізації продукції.
3. Розподіл прибутку підприємств.

Тема 10. Економічна сутність
і призначення бюджету

План

1. Бюджет як економічна і юридична категорії. Функції бюджету.
2. Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку суспільства.
3. Бюджетні форми фінансового регулювання в умовах ринкових

відносин.
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Тема 11. Доходи і видатки
Державного бюджету України

План

1. Сутність і класифікація бюджетних доходів і видатків.
2. Формування доходів Державного бюджету України.
3. Видатки Державного бюджету України, їх склад і структура.

Тема 12. Бюджетна система України

План

1. Поняття бюджетної системи.
2. Види бюджетів, їх характеристика.
3. Взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи України.

Тема 13. Бюджетний процес

План

1. Поняття бюджетного процесу, його основні етапи.
2. Бюджетне планування.
3. Організація виконання бюджету.
4. Бюджетні права органів законодавчої та виконавчої влади.

Тема 14. Місцеві бюджети

План

1. Сутність та роль місцевих бюджетів у проведенні регіональної
політики.

2. Формування доходів місцевих бюджетів.
3. Видатки місцевих бюджетів.

Тема 15. Загальнодержавні фонди цільового призначення

План

1. Роль загальнодержавних фондів у формуванні фінансових ресур-
сів держави.

2. Цільові загальнодержавні фонди, їх доходи і видатки.
3. Позабюджетні фонди місцевого самоврядування.
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Тема 16. Бюджетний дефіцит

План

1. Поняття бюджетного дефіциту.
2. Джерела фінансування бюджетного дефіциту.
3. Управління бюджетним дефіцитом.

Тема 17. Податки і податковий механізм

План

1. Економічна сутність податків, їх функції і призначення.
2. Класифікація податків, її ознаки.
3. Податковий механізм.

Тема 18. Податкова система України

План

1. Поняття податкової системи і наукові основи її побудови.
2. Елементи системи оподаткування.
3. Податкова система України, її загальна характеристика.

Тема 19. Податок на додану вартість

План

1. Економічний зміст податку на додану вартість.
2. Визначення оподатковуваного обороту.
3. Контроль податкових інспекцій за своєчасністю і правильністю

сплати податку на додану вартість у бюджет.

Тема 20. Акцизний збір

План

1. Акцизи як форма специфічних податків.
2. Платники акцизного збору, акцизне оподаткування.
3. Пільги з акцизного збору, порядок та строки внесення в бюджет.
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Тема 21. Прибуткове оподаткування підприємств

План

1. Платники, об’єкт і ставки податку на прибуток підприємств.
2. Розрахунок податку на прибуток.
3. Порядок і строки сплати податку на прибуток у бюджет.

Тема 22. Ресурсні платежі

План

1. Економічна сутність та призначення ресурсних платежів.
2. Характеристика основних видів плати за ресурси (лісовий дохід,

плата за землю, плата за воду, плата за розроблення корисних копалин).
3. Фіксований сільськогосподарський податок.

Тема 23. Прибуткове оподаткування громадян

План

1. Прибутковий податок у системі оподаткування доходів громадян,
його роль і призначення.

2. Основи прибуткового оподаткування доходів громадян від трудо-
вої і підприємницької діяльності.

3. Контрольна робота податкових інспекцій щодо прибуткового по-
датку з громадян.

Тема 24. Державний борг

План

1. Формування державного боргу і причини його зростання.
2. Характеристика внутрішнього і зовнішнього боргу України.
3. Управління державним боргом.

Тема 25. Страхування і перспективи його розвитку в Україні

План

1. Економічна необхідність і сутність страхування.
2. Форми й методи страхового захисту і системи страхових фондів.
3. Перспективи розвитку страхування в Україні.
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Тема 26. Майнове страхування

План

1. Страхування майна юридичних осіб.
2. Страхування майна громадян, його види і форми.
3. Перспективи розвитку майнового страхування в Україні.

Тема 27. Особисте страхування

План

1. Сутність особистого страхування та його роль у забезпеченні со-
ціального захисту громадян.

2. Види обов’язкового і добровільного особистого страхування.
3. Перспективи розвитку особистого страхування в Україні.

Тема 28. Організація страхової діяльності в Україні

План

1. Страховий ринок і його характеристика.
2. Організація страхування в Україні.
3. Фінансові аспекти страхової діяльності.

Тема 29. Державний кредит

План

1. Економічна сутність і роль державного кредиту.
2. Види та форми внутрішнього і зовнішнього державного кредиту.
3. Класифікація державних позик.

Тема 30. Фінансовий ринок

План

1. Сутність, функції і роль фінансового ринку.
2. Види цінних паперів і їх характеристика.
3. Розвиток фінансового ринку в Україні.
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ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

5.1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ
(для студентів денної і вечірньої форм навчання)

Оцінювання знань студентів на основі даних поточного конт-
ролю знань відбувається:

1) з допомогою контролю активності роботи студента протя-
гом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;

2) через виконання двох модульних завдань.
Максимальна сума балів поточного контролю — 40 балів, які

розподіляються у такий спосіб: активність роботи протягом се-
местру не може перевищувати 20 балів; контроль за виконанням
модульних завдань — не більше 20 балів.

Система оцінювання активності роботи:
а) письмовий контроль — 0;  1;  2;  3 бали;
б) відповідь з питань семінарів — 0;  1;  2;  3 бали;
в) бліц-опитування — 0,5; 1 бали;
г) змістовні доповнення під час обговорення питань семіна-

рів — 0,5 бала;
д) підготовка та презентація реферату — 2;  2,5;  3 бали;
е) міні-лекція з проблемних питань — 4;  4,5;  5 балів;
є) складання комплексного фінансового кросворду — 4; 4,5;

5 балів;
ж) складання тематичного фінансового кросворду — 2; 2,5;

3 бали;
з) складання тематичних тестів — 3;  3,5;  4 бали;
Пункти г) — з) — на вибір студента.
На останньому семінарі виводиться загальна сума балів за та-

кою шкалою:

0—2 3—7 8—12 13—17 18—20

0 5 10 15 20
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Студент, який отримав менше, ніж 20 балів за активну роботу
протягом семестру, додатково отримує 5 балів у разі виконання
всіх наступних умов:

— 75 % відвідування занять;
— відсутності незадовільних оцінок за усні відповіді;
— наявності хоча б однієї усної відповіді, оціненої позитивно.

Вимоги щодо активності роботи студентів

Письмовий контроль. Оперативний письмовий контроль про-
водиться протягом 10—15 хвилин на початку або наприкінці се-
мінару з теми, що готувалася або розглядалася на даному семіна-
рі. Кількість питань (тестів) в одному блоці визначає викладач.

Бліц-опитування. Викладач на семінарських заняттях може
проводити бліц-опитування, що являє собою або суцільне опиту-
вання всіх присутніх студентів групи, або вибіркове опитування
частини студентів групи. Запитання з теми (кількох тем), яка го-
тувалася на семінарське заняття, передбачають чітку коротку
відповідь (наприклад, дати визначення фінансів; назвати функції
податків; перерахувати види боргових цінних паперів).

При бліц-опитуванні кожен студент має право відповісти ли-
ше один раз.

Модульний контроль здійснюється у два етапи у вигляді конт-
рольної роботи. І модуль — Блок «Загальнотеоретичні основи фі-
нансів», ІІ модуль — «Державні фінанси». Викладач, що проводить
проміжний контроль, формує варіанти завдань. До модульного кон-
тролю можуть включатися теми, які винесені для самостійної робо-
ти. Тривалість одного модуля — 1 академічна година. Система оці-
нок за модуль — 0, 5, 10 балів. У разі використання незадоволених
джерел і підказок студент отримує 0 балів. Критерії оцінювання до-
водяться до студентів перед модульним контролем. Письмові робо-
ти зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.

Якщо з поважних причин студент був відсутнім на першому
чи другому модульному контролі, він має право звернутись до
викладача і написати відповідні контрольні завдання протягом
семестру, але не пізніше, ніж за два тижні до початку екзамена-
ційної сесії.

Якщо студент за семестр не набрав 20 балів із 40, він не допу-
скається до іспиту з дисципліни «Фінанси». Недопуск студентів
до складання семестрового іспиту з даної дисципліни здійсню-
ється виключно за наказом ректора на підставі рішення кафедри
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та поданням декана факультету. Номер і дата цього наказу вно-
ситься у відповідну заліково-екзаменаційну відомість проти прі-
звища студента.

Результати поточного контролю знань студентів, які отримали
20 і більше балів, вноситься до заліково-екзаменаційної відомості
без переведення їх у 4-бальну шкалу.

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних
причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до
останнього семінарського заняття. Порядок складання визначає
викладач.

Поточний контроль для студентів заочної форми навчання
буде проводитися з 2003/2004 навчального року. Об’єктом пото-
чного контролю є домашні письмові роботи. Результати поточно-
го контролю знань студентів, які отримали 20 і більше балів (25,
30, 35, 40), вносяться до залікової або екзаменаційної відомості.
За інших результатів у відомостях проставляється 0 (нуль) балів.

5.2. ПИТАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

І. Блочно-модульний контроль
«Загальнотеоретичні основи фінансів»

1. Що є предметом фінансової науки? Наведіть приклади фінансо-
вих відносин і дайте відповідні пояснення.

2. Чи в усіх суспільно-економічних формаціях мають місце фінанси?
Які необхідні соціально-економічні передумови існування фінансів?

3. Дайте визначення сутності економічної категорії «фінанси». У
чому полягає зв’язок і взаємодія фінансів з такими економічними кате-
горіями, як ціна, заробітна плата, кредит?

4. Які специфічні ознаки фінансів і в чому їх суспільне призначення?
5. У який спосіб натуралізація і бартеризація суспільних відносин,

які мають місце в економіці держави, впливають на фінанси?
6. Реальний рух грошових коштів відбувається на другій і третій

стадіях відтворювального процесу — в розподілі і обміні. У чому від-
мінності руху вартості в грошовій формі на цих стадіях і як вони позна-
чаються на межах фінансових відносин?

7. Визначте об’єкти і суб’єкти фінансових відносин макрорівня. У
чому особливості цих відносин?

8. Гроші є обов’язковою умовою існування фінансів. На яких функціях
грошей базується функціонування фінансів? Обґрунтуйте свою відповідь.

9. У чому полягає зв’язок фінансів з державою і товарно-грошовими
відносинами?



373

10. Податки — це первинна клітинка державних фінансів. Назвіть більш
складні фінансові категорії державних фінансів, дайте їм визначення.

11. Що є матеріальним носієм фінансових відносин. Назвіть склад і
джерела формування фінансових ресурсів загальнодержавного значення.

12. Наявність грошей — обов’язкова умова функціонування фінан-
сів. А що є причиною появи фінансів?

13. Виникнення фінансів є результатом діяльності держави. Чи пра-
вильне це твердження? Обґрунтуйте свою відповідь.

14. Деякі економісти стверджують, що історично перші фінансові
відносини виникли з появою держави, а точніше, з формуванням мате-
ріальної бази держави. Чи згодні Ви з такою точкою зору? Обґрунтуйте
свою відповідь.

15. Існування фінансів історично передумовлено… Продовжте дум-
ку, обґрунтуйте її.

16. Фінанси — це гроші. Чи правильне це твердження? Обґрунтуйте
свою відповідь.

17. Гроші — це загальний еквівалент. А що являють собою фінанси?
Як пов’язані між собою економічні категорії «гроші» і «фінанси».

18. З переходом держави до ринкових відносин відбуваються зміни
й у фінансових відносинах. У чому їх сутність?

19. Первинний розподіл вартості створеного суспільного продукту
випливає з відомої формули c + v + m. Який з цих елементів належить до
фінансів? У чому полягає роль фінансів у розподілі і перерозподілі ВВП?

20. Фінанси це відносини базису чи надбудови? Обґрунтуйте свою
відповідь.

21. Об’єкти та суб’єкти фінансових відносин на макро- і мікрорів-
нях. У чому відмінності фінансових відносин на цих рівнях?

22. Фінансова система — це… Продовжте визначення і дайте харак-
теристику внутрішньої будови фінансової системи.

23. Сфери і ланки фінансових відносин взаємозв’язані між собою.
Наведіть приклади такого взаємозв’язку, обґрунтуйте їх.

24. Назвіть висхідну (базову) і провідну ланки фінансової системи
держави. Обґрунтуйте свою відповідь.

25. Назвіть сфери фінансових відносин, що входять до фінансової
системи держави. Дайте характеристику особливостей фінансових від-
носин у цих сферах.

26. Існують внутрішньогосподарські, внутрішньогалузеві, міжгалу-
зеві і міжтериторіальні розподільні відносини. Визначте ланки фінансо-
вої системи, які їх забезпечують.

27. Функції фінансів: а) існують у тісному взаємозв’язку; б) можуть
діяти ізольовано одна від одної. Назвіть правильну відповідь і обґрун-
туйте її.

28. Чи можна ототожнювати контрольну функцію фінансів і фінан-
совий контроль. Поясніть свою точку зору.

29. Розподільна функція фінансів забезпечує… Продовжте визна-
чення суспільного призначення розподільної функції фінансів. Пояс-
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ніть, яким чином розподіл безпосередньо зачіпає інтереси держави,
суб’єктів господарювання і окремих членів суспільства.

30. Назвіть і охарактеризуйте складові фінансових стимулів розвит-
ку економіки.

31. Відомі три форми фінансового регулювання економіки. Назвіть і
охарактеризуйте їх. Які з існуючих форм є основними в умовах ринко-
вої економіки?

32. Фінансове забезпечення відтворювального процесу відбувається
за рахунок фінансових ресурсів, які акумулюються суб’єктами господа-
рювання і державою. Назвіть склад і джерела формування централізо-
ваних і децентралізованих фінансових ресурсів.

33. У чому полягає кількісна і якісна сторони впливу фінансів на су-
спільне виробництво?

34. У чому полягає специфіка бюджетних методів стимулювання
суспільного виробництва? Які перспективи їх розвитку?

35. Визначте роль фінансів у забезпеченні нормальної життєдіяль-
ності суспільства.

36. У чому полягає сутність фінансової системи за її організаційною
будовою? Назвіть органи управління і фінансові інституції, які забезпе-
чують управління фінансами в Україні.

37. Розкрийте взаємозв’язок і напрями діяльності фінансових орга-
нів і інституцій з окремими сферами і ланками фінансової системи.

38. Які функції покладені на Міністерство фінансів України, Держа-
вну податкову адміністрацію і Державне казначейство?

39. Фінансова політика — це… Продовжте визначення. Назвіть і
охарактеризуйте типи фінансової політики.

40. Охарактеризуйте фінансову модель адміністративної економіки.
41. Визначте відмінності між фінансовою моделлю адміністративної

економіки і фінансовою моделлю ринкової економіки.
42. Фінансова політика — категорія: а) базису; б) надбудови. У який

спосіб фінансова політика впливає на економіку?
43. Фінансова стратегія і фінансова тактика у фінансовій політиці. У

чому їх сутність і взаємозв’язок?
44. У чому полягають завдання фінансової політики? Як би Ви ви-

значили сутність фінансової політики України на сучасному етапі?
45. Фінансовий механізм — це… Продовжте визначення. Назвіть

елементи фінансового механізму. Покажіть взаємозв’язок між фінансо-
вим механізмом і фінансовою політикою держави.

46. Управління фінансами — це… Продовжте визначення. Що яв-
ляють собою об’єкти і суб’єкти управління?

47. Що є об’єктом і підсумковим результатом фінансового плану-
вання? У чому полягають відмінності у формах фінансового плану на
комерційних підприємствах, в установах і організаціях, які перебува-
ють на бюджетному фінансуванні?

48. Які існують методи розрахунків фінансових показників при фі-
нансовому плануванні? Назвіть і охарактеризуйте їх.
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49. Які зміни відбуваються у фінансовому плануванні в умовах рин-
кової економіки, у чому їх сутність?

50. Фінансовий контроль — це… Продовжте визначення. Що є об’єк-
том і предметом фінансового контролю. Сфера фінансового контролю.

51. Визначте основні завдання фінансового контролю. Проблеми
посилення дієвості фінансового контролю в умовах переходу до ринко-
вої економіки.

52. Назвіть види фінансового контролю і дайте їх характеристику.
53. Які існують методи проведення фінансового контролю? Назвіть і

охарактеризуйте їх.
54. Що таке суб’єкт фінансового контролю? Назвіть органи загаль-

нодержавного фінансового контролю та їх функції.
55. Аудиторський контроль. У чому його сутність і відмінності від

державного контролю?
56. Внутрішньогосподарський і зовнішній аудит. Їх завдання. Етапи

аудиторської перевірки.
57. Загальне й оперативне управління фінансами. Дайте їх характе-

ристику, назвіть органи, які їх здійснюють, і визначте їх функції.
58. У чому полягає взаємозв’язок фінансів і фінансової політики?

Наведіть конкретні приклади.

ІІ. Блочно-модульний контроль
«Державні фінанси»

1. Який склад державних фінансів і що вони характеризують?
2. Які фінансові відносини називають бюджетними? У чому їх спе-

цифіка?
3. Дайте визначення бюджету як економічної категорії. Які специ-

фічні ознаки характеризують цю категорію?
4. Визначте бюджет за його економічною природою, формою і ма-

теріальним змістом. У чому відмінності бюджету від інших ланок фі-
нансових відносин?

5. Назвіть і охарактеризуйте функції бюджету. У чому їх специфіка
порівняно з функціями фінансів?

6. Що означають принципи єдності й автономності ланок бюджетної
системи? Назвіть і охарактеризуйте методи розмежування доходів і ви-
датків між бюджетами.

7. Які існують напрями, види і форми взаємовідносин між бюджетами?
8. У який спосіб бюджет може регулювати економічні і соціальні

процеси?
9. Покажіть на схемі й охарактеризуйте логічний зв’язок між бю-

джетом, бюджетною політикою і бюджетним механізмом.
10. Чи правильним є твердження, що найбільш важливим джерелом

доходів державного бюджету є ПДВ, акциз і плата за землю? Обґрун-
туйте свою відповідь.
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11. Чи правильним є твердження, що основну частину доходів дер-
жавного бюджету становлять неподаткові надходження? Обґрунтуйте
свою відповідь. Назвіть основні неподаткові надходження до бюджету.

12. За якими ознаками класифікують доходи бюджету? У чому по-
лягає економічна необхідність класифікації доходів бюджету?

13. За якими ознаками класифікують видатки бюджету? У чому по-
лягає економічна необхідність класифікації видатків бюджету?

14. Чи правильним є твердження, що основним джерелом форму-
вання доходів місцевих бюджетів є місцеві податки і збори? Обґрун-
туйте свою відповідь. Назвіть основні види місцевих податків і зборів.

15. Чи правильним є твердження, що зменшення дефіциту держав-
ного бюджету може вплинути: а) на збільшення величини державного
боргу; б) на збільшення продажу державних цінних паперів на фінансо-
вому ринку; в) на зменшення величини внутрішніх державних інвести-
цій. Обґрунтуйте свій варіант відповіді.

16. У чому полягають відмінності внутрішнього державного боргу
від зовнішнього? Що включається до внутрішнього боргу України?

17. У якому випадку вводиться механізм бюджетного секвестру? У
чому його сутність?

18. Чи збережеться важлива економічна роль бюджету при переході
до ринку? Які зміни відбудуться в бюджетному механізмі?

19. Що являють собою доходи бюджету як економічна категорія?
Які форми прояву цієї категорії?

20. Що являють собою видатки бюджету як економічна категорія?
Які форми прояву цієї категорії?

21. Визначте джерела формування і напрями використання коштів
Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування і Фонду сприяння
зайнятості населення.

22. Які завдання розв’язуються в ході бюджетного планування? Ви-
значте основні стадії процедури бюджетного планування в Україні.

23. Що являє собою бюджетний дефіцит і бюджетний профіцит? Які
соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту?

24. У чому причини бюджетного дефіциту і за рахунок яких джерел
він фінансується? Які з джерел є найменш інфляційними і чому?

25. При яких величинах бюджетного дефіциту і державного боргу
становище в економіці є контрольованим? Які заходи необхідно, на
Ваш погляд, здійснити, щоб зменшити бюджетний дефіцит?

26. Складіть схему, яка б відображала взаємозв’язки державного
бюджету з іншими ланками фінансової системи.

27. Бюджетна система — це… Продовжте визначення. Складіть
схему бюджетної системи України.

28. Бюджетний устрій — це… Продовжте визначення. Назвіть і оха-
рактеризуйте принципи бюджетного устрою, визначені Законом України
«Про бюджетну систему України» від 29.06.1995 р.

29. Бюджетний процес — це… Продовжте визначення. Складіть
схему бюджетного процесу за Державним бюджетом України. Які ета-
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пи бюджетного процесу є функцією органів виконавчої влади, а які —
функцією органів законодавчої влади?

30. Бюджетне право — це… Продовжте визначення. Охарактери-
зуйте бюджетні права державних органів влади й управління.

31. У чому сутність бюджетного регулювання? Назвіть і охаракте-
ризуйте методи бюджетного регулювання.

32. Укажіть правильний, на Ваш погляд, логічний зв’язок між дефі-
цитом бюджету і напрямами фіскальної політики: а) щоб зменшити де-
фіцит бюджету, необхідно знизити податки; б) податки не впливають
на дефіцит бюджету; в) щоб зменшити дефіцит бюджету, необхідно
збільшити податки; г) кращий спосіб скорочення дефіциту бюджету —
це скорочення державних видатків.

33. Охарактеризуйте відносини, які виражає державний кредит як
фінансова категорія. Що спільного і в чому відмінності між державним
і банківським кредитом?

34. У чому полягає необхідність і призначення державного кредиту?
Як визначити ефективність функціонування системи державного кредиту?

35. Назвіть і охарактеризуйте функції державного кредиту. Як впли-
ває державний кредит на стан грошового обігу, рівень банківської про-
центної ставки, на виробництво і зайнятість?

36. Дайте визначення внутрішнього і зовнішнього державного бор-
гу. До яких наслідків може привести їх зростання?

37. Складіть логічну схему, яка б відображала взаємозв’язки між бю-
джетним дефіцитом, державним кредитом і державним боргом. Поясніть її.

38. Назвіть і охарактеризуйте форми внутрішнього державного кредиту.
39. Які існують види цінних паперів держави? Охарактеризуйте їх

спільні ознаки і відмінності між ними. За рахунок яких коштів держава
виплачує доходи за державними позиками і погашає їх?

40. Управління державним боргом — це… Продовжте визначення.
Назвіть заходи, які може проводити держава з метою управління дер-
жавним боргом.

41. Облігаційні й безоблігаційні державні позики. У чому відмінно-
сті між ними? Визначте сфери їх використання.

42. За якими ознаками класифікують державні позики? Назвіть і
охарактеризуйте їх.

43. Внутрішній борг зростає більш високими темпами, ніж обсяг
ВНП. Ця обставина: а) в кінцевому підсумку призведе до кризи фінан-
сової політики держави; б) не є негативною економічною ситуацією,
оскільки в кінцевому підсумку ми винні самі по собі; в) не є негатив-
ною економічною ситуацією доти, доки має місце тенденція економіч-
ного зростання.

44. У чому полягають відмінності між рефінансуванням державного
боргу та його погашенням?

45. У чому, на Ваш погляд, полягають причини зростання держав-
ного боргу України?

46. Які існують джерела погашення державних позик?
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5.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЕМЕСТРОВИХ
ІСПИТІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Підсумковий контроль

Результатом вивчення дисципліни «Фінанси» є іспит. Іспит
проводиться за розкладом, що доводиться до студентів за місяць
до початку екзаменаційної сесії. Екзамени проводяться комісією
у складі: лектор потоку, викладачі, що ведуть заняття. Склад ко-
місії затверджується кафедрою.

Іспити в письмовій формі проводяться за єдиними білетами, які
складаються кафедрою. Кожен білет має своєрідний номер, в яко-
му вказується номер білета, ряд і місце в аудиторії, де проводиться
іспит (наприклад, № 7 (5/4) — білет № 7, ряд 5, місце 4). Номер бі-
лета записується в екзаменаційну відомість та бланк письмової ро-
боти. Білети нумеруються комісією, що приймає іспит.

Екзаменаційне завдання повинно виключно виконуватися сту-
дентами самостійно. Тому у разі використання заборонених дже-
рел (шпаргалок, засобів зв’язку та ін.) чи підказок студент зніма-
ється з іспиту й одержує нульову оцінку.

По завершенні іспиту екзаменаційні роботи разом з білетами і
заліковими книжками приймаються від кожного студента екза-
менатором чи членом екзаменаційної комісії. Перевірка екзаме-
наційних робіт студентів проводиться в приміщенні університе-
ту. Перевірена робота підписується екзаменаційною комісією.

Результати перевірки фіксуються в екзаменаційній відомості
та (у разі позитивної оцінки) в заліковій книжці студента. У відо-
мості оцінка проставляється за 4-бальною та 100-бальною систе-
мою, наприклад, добре (75), у заліковій книжці — за 4-бальною.

Оголошення результатів іспиту і роздача залікових книжок здій-
снюється екзаменатором, як правило, у наступний день після іспиту,
але не пізніше дня, що передує наступному іспиту за розкладом.

Перевірені екзаменаційні роботи передаються в деканат разом
з оформленими екзаменаційними відомостями.

Оцінювання знань студентів, що складають іспит, здійснюєть-
ся за 100-бальною шкалою з переведенням у традиційну 4-бальну
шкалу для фіксації загальної оцінки.

Екзаменаційний білет складається із шести завдань. Максима-
льна кількість балів становить 60. Диференціація балів прово-
диться за шкалою: 10, 5, 0 балів.
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Повна відповідь на питання, яка оцінюється в 10 балів, пови-
нна відповідати таким вимогам:

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні про-
блеми;

2) повний перелік необхідних для розкриття змісту питання
економічних категорій та законів;

3) виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й ви-
користанні навчально-програмного матеріалу;

4) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій,
концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й уза-
гальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції по-
глядів основних представників;

5) уміння користуватись методами наукового аналізу економіч-
них явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

6) демонстрація здатності висловлення та аргументування
власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

7) використання актуальних фактичних та статистичних да-
них, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези
відповіді на питання;

8) знання необхідних законів і нормативних матеріалів Украї-
ни, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них
посиланням під час розкриття питань, які того потребують;

9) знання точних назв та функцій національних та міжнарод-
них кредитно-фінансових установ, історії їх створення і ролі при
вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні;

10) засвоєння основної та додаткової літератури.
Відповідь на питання оцінюється в 5 балів, якщо:
1) не розкрито хоча б одного з пунктів, указаних вище (якщо

він явно потрібний для вичерпного розкриття питання);
2) при розкритті змісту питання зроблені значні помилки під час:
а) використання цифрового матеріалу;
б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;
в) формулювання назв фінансових та кредитних установ та за-

вдань, які перед ними ставляться;
г) визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначе-

них теоретичних концепцій, що спотворює логіку висновків під
час відповіді на конкретне питання.

Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:
1) не розкрито трьох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до

нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);
2) одночасно присутні два чи більше типів недоліків, які

окремо характеризують критерій оцінки питання в 5 балів;
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3) висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають пра-
вильним. Твердження, зазначені у відповіді не аргументовані;

4) характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка
складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає
правильної відповіді, тому не відповіла на нього по суті, допус-
тивши грубі помилки у змісті відповіді.

Після перевірки відповідей на екзаменаційні завдання прово-
диться підсумовування балів за кожним з пунктів екзаменаційно-
го білета. До суми балів з екзаменаційного білета додається сума
балів поточного контролю, яка виставлена у відомості. Після чо-
го загальна сума балів перераховується в екзаменаційну оцінку за
такою шкалою:

«незадовільно» — менше 50 балів;
«задовільно» — 60, 55, 50 балів;
«добре» — 80, 75, 70, 65 балів;
«відмінно» — 100, 95, 90, 85 балів.
Результати іспиту доводяться до відома студентів лектором

потоку. Місце і час підведення результатів іспиту оголошується
на початку іспиту.

5.4. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

1. Предмет науки про фінанси. Суб’єкти й об’єкти фінансових відносин.
2. Характеристика фінансів як історичної категорії, передумови їх

виникнення.
3. Фінанси як економічна категорія: визначення, ознаки, зв’язок з

грошима.
4. Фінансові категорії.
5. Зв’язок фінансів з іншими вартісними економічними категоріями

(ціною, заробітною платою, кредитом).
6. Функції фінансів, їх зв’язок. Дискусійні питання щодо функцій

фінансів.
7. Суспільне призначення фінансів та їх об’єктивна необхідність.
8. Вплив фінансів на суспільне виробництво (якісний і кількісний

вплив, напрями впливу) та їх роль у ринковій економіці.
9. Сутність, склад і характеристика фінансової системи за її внутрі-

шньою будовою.
10. Взаємозв’язок між сферами і ланками фінансових відносин.
11. Сутність, склад і характеристика фінансової системи за її органі-

заційною структурою.
12. Органи управління та інституції фінансової системи: склад, фун-

кції і зв’язок зі сферами і ланками фінансової системи.
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13. Поняття і завдання фінансової політики, її зв’язок з економічною
політикою. Фінансова стратегія і фінансова тактика.

14. Характеристика типів фінансової політики.
15. Зміст напрямів фінансової політики. Характеристика сучасної

фінансової політики України за її окремими напрямами.
16. Фінансова політика в умовах фінансової кризи. Стабілізація фі-

нансового стану в Україні та шляхи її забезпечення.
17. Поняття фінансового механізму і його складові елементи. Зв’язок фі-

нансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою.
18. Фінансові методи впливу на соціально-економічний розвиток

держави.
19. Характеристика форм фінансового забезпечення розширеного

відтворення.
20. Фінансове регулювання як підсистема фінансового механізму.

Методи фінансового регулювання.
21. Фінансове планування: сутність, завдання, принципи і методи.

Роль фінансового планування під час переходу до ринку.
22. Зміст і призначення фінансового контролю, його об’єкти і

суб’єкти. Функції суб’єктів фінансового контролю.
23. Характеристика видів, форм і методів фінансового контролю.
24. Система фінансових планів, їх характеристика.
25. Управління фінансами і його види. Об’єкти і суб’єкти управлін-

ня, функції останніх. Менеджмент державних фінансів. Фінансовий ме-
неджмент підприємницьких структур. Податковий менеджмент.

26. Характеристика фінансових важелів та стимулів як складових
фінансового механізму. Фінансові показники. Фінансові норми і норма-
тиви. Фінансові стимули.

27. Правове регламентування фінансових відносин та фінансової
діяльності.

28. Сутність фінансів підприємств, їх функції та принципи організації.
29. Внутрішні та зовнішні фінансові відносини суб’єктів господа-

рювання.
30. Порядок розподілу грошових надходжень від реалізації продук-

ції, робіт і послуг.
31. Поняття фінансових ресурсів підприємств, характеристика їх складу.
32. Джерела формування фінансових ресурсів новостворюваних і

функціонуючих підприємств.
33. Класифікація фінансових ресурсів.
34. Поняття доходів і витрат підприємства, їх класифікація.
35. Фінансові результати діяльності підприємств та макро- і мікро-

економічні чинники, які їх визначають.
36. Особливості фінансів установ і організацій соціальної сфери.
37. Характеристика методів організації фінансової діяльності під-

приємств (принципи, мета, зміст і роль кожного методу).
38. Особливості організації і функціонування фінансів підприємств

різних форм власності та видів діяльності.
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39. Сутність державних фінансів, їх призначення і роль.
40. Становлення і розвиток державних фінансів України.
41. Фінансові ресурси держави, їх склад і джерела формування.
42. Фінансові методи державного регулювання економіки.
43. Об’єктивна необхідність, сутність і функції податків.
44. Класифікація податків за різними ознаками. Характеристика по-

датків, виділених у процесі їх класифікації.
45. Прямі і непрямі податки, їх сутність, переваги і недоліки.
46. Елементи системи оподаткування.
47. Взаємозв’язок між такими поняттями, як податки, податкова си-

стема і податкова політика.
48. Сутність і наукові принципи побудови податкової системи.
49. Податкова система України, її характеристика і принципи побудови.
50. Становлення та розвиток податкової системи України, її сучас-

ний стан.
51. Економічний зміст, форма і матеріальне втілення бюджету. Від-

мінності бюджету від інших ланок фінансової системи.
52. Функції бюджету як економічної категорії.
53. Місце бюджету у розподілі вартості ВВП і шляхи його впливу на

цей розподіл.
54. Державний бюджет як універсальний інструмент контролю і ос-

новний фінансовий план держави.
55. Роль бюджету у соціально-економічному розвитку держави.
56. Бюджетна система: поняття, склад, принципи побудови.
57. Ієрархічна будова бюджетної системи України.
58. Бюджетний устрій, його сутність і основи.
59. Критерії розмежування доходів і видатків між ланками бюджет-

ної системи.
60. Міжбюджетні відносини і необхідність їх регулювання.
61. Міжбюджетні трансферти. Зміст кожного з їх видів і практика

використання в Україні.
62. Бюджетна резолюція, її зміст і призначення.
63. Поняття бюджетного процесу і його етапи (зміст кожного, задія-

ні органи і їх функції).
64. Бюджетні права органів законодавчої і виконавчої влади (Верхо-

вна Рада України, Президент, місцеві Ради народних депутатів, Кабінет
Міністрів України, фінансові управління і відділи місцевих Рад).

65. Казначейська система виконання державного бюджету.
66. Економічна сутність бюджетних доходів і видатків, форми їх ви-

яву і матеріального втілення.
67. Взаємозв’язок бюджетних доходів і видатків з державними до-

ходами і видатками.
68. Роль доходів і видатків державного бюджету в соціально-еконо-

мічному розвитку країни.
69. Фактори, які визначають склад бюджетних доходів і вибір дже-

рел їх формування.
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70. Фактори, які визначають склад і структуру видатків бюджету.
71. Класифікація бюджетних доходів.
72. Джерела формування доходів державного бюджету. Аналіз тен-

денцій, які простежуються в дохідній частині Державного бюджету
України.

73. Загальний і спеціальний фонди Державного бюджету України.
74. Класифікація бюджетних видатків. Характеристика структури

видатків Державного бюджету України.
75. Аналіз тенденцій, які простежуються у видатковій частині Дер-

жавного бюджету України.
76. Секвестр: зміст поняття, мета і умови проведення. Захищені

статті Державного бюджету України.
77. Бюджетне фінансування: сутність поняття, принципи і форми

бюджетного фінансування.
78. Бюджетний дефіцит: сутність, причини виникнення і заходи що-

до зменшення його розміру. Поняття касового дефіциту бюджету.
79. Джерела фінансування бюджетного дефіциту, економічні наслід-

ки їх застосування.
80. Поняття місцевих фінансів, їх склад і призначення. Складові

елементи фінансів місцевих органів влади.
81. Об’єкти і суб’єкти місцевих фінансів.
82. Економічна сутність, форма прояву і матеріальний зміст місце-

вих бюджетів.
83. Ієрархічна будова місцевих бюджетів.
84. Склад і структура доходів місцевих бюджетів. Власні і передані

доходи.
85. Склад і структура видатків місцевих бюджетів. Поточні видатки

і видатки розвитку.
86. Зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в

Україні.
87. Необхідність створення та призначення державних цільових фо-

ндів. Принципи їх організації.
88. Джерела формування доходів і напрями видатків: Пенсійний

фонд; Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатно-
сті; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування
на випадок безробіття; Фонд соціального страхування від нещасних ви-
падків на виробництві; Фонд України соціального захисту інвалідів.

89. Сутність державного кредиту, його необхідність і роль у форму-
ванні фінансових ресурсів держави. Відмінності державного кредиту
від банківського.

90. Функції державного кредиту.
91. Види і форми державного кредиту, їх зміст і характеристика.
92. Класифікація державних позик.
93. Поняття державного боргу. Поточний і капітальний державний

борг. Вплив державного боргу на фінансову безпеку держави.
94. Методи управління державним боргом, їх характеристика.
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95. Зовнішній і внутрішній державний борг України: склад, причини
виникнення, наслідки існування та заходи щодо його скорочення.

96. Обслуговування державного боргу.
97. Економічна необхідність, передумови виникнення і роль страху-

вання. Особливості фінансових відносин у сфері страхування.
98. Поняття страхування, його функції та ознаки.
99. Суб’єкти страхових відносин: страховик, страхувальник, застра-

хований і отримувач.
100. Форми і методи страхового захисту. Характеристика системи

страхових фондів.
101. Класифікація страхування за об’єктами і за ознакою ризику.
102. Характеристика майнового, особистого, соціального, медичного

страхування, а також страхування відповідальності і фінансових ризиків.
103. Поняття страхового ринку, його організаційна структура.
104. Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні, його ор-

ганізація і зміст.
105. Розвиток страхового ринку в Україні, його стан на сучасному

етапі.
106. Поняття фінансового ринку і його сегментів.
107. Передумови виникнення фінансового ринку, його роль у ринко-

вій економіці.
108. Взаємозв’язок фінансового ринку зі сферами і ланками фінансо-

вої системи і його місце у розподільних процесах.
109. Призначення і функції грошового ринку, ринку кредитних ре-

сурсів, ринку цінних паперів і ринку фінансових послуг.
110. Класифікація фондового ринку (за характером руху інструментів

і за формою його організації).
111. Суб’єкти фінансового ринку (емітенти, інвестори, посередники,

інфраструктура); склад і роль кожної групи суб’єктів.
112. Місце і роль держави на фінансовому ринку.
113. Поняття та характеристика цінних паперів згідно з чинним зако-

нодавством.
114. Характеристика інструментів фінансового ринку, їх склад.
115. Інструменти власності і позики. Похідні цінні папери.
116. Характеристика і призначення державних цінних паперів.
117. Фондова біржа та її функції.
118. Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів.
119. Світові фінансові потоки: валютні, кредитні, фінансові ринки, їх

характеристика.
120. Фінанси ООН і ЄС.
121. Міжнародні фінансові інституції, їх завдання, сфери діяльності,

формування капіталів та ресурсів (Міжнародний валютний фонд, Група
Світового банку, Банк міжнародних розрахунків, Європейський інвес-
тиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку).
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