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     Теоретичний курс «Фінанси» — одна із спеціальних базових дисциплін 

підготовки молодших спеціалістів з фінансів. 

Практично всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, 

оплата праці, комерційні розрахунки, інвестиційна діяльність, кредитування, 

бухгалтерський облік тощо) пов’язані з фінансами. Тому курс «Фінанси» має 

міжгалузевий характер. Він вивчається студентами після знайомства із 

загальнотеоретичними економічними дисциплінами і дозволяє закріпити вже 

набуті знання і поглибити професійну підготовку фахівців економічного 

профілю. 
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ВСТУП  

Мета курсу — вивчення сукупності фінансових відносин, які виражають 

розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту і 

національного доходу на макро- і мікрорівнях. 

Це необхідно майбутньому спеціалісту, щоб об’єктивно оцінювати 

економічні процеси, які відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції 

розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів і 

фінансів господарських одиниць, розробляти й вирішувати актуальні питання 

теорії і практики розбудови фінансової політики держави. 

Знання теоретичних основ фінансових відносин дає змогу досить швидко 

опанувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці. 

Завдання курсу — дати правильне розуміння закономірностей у сфері 

фінансових відносин держави, суб’єктів підприємницької діяльності та населення 

і розкрити шляхи використання цих закономірностей у практиці фінансової 

роботи; показати можливі напрями впливу фінансів на суспільний прогрес і роль 

фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових 

відносин; визначити  

сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових 

важелів економічної політики держави. 

Програма курсу передбачає послідовне вивчення теоретичних основ 

функціонування фінансів в умовах ринку, принципів і конкретних форм 

організації фінансових відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства, 

теоретичного обґрунтування практики функціонування фінансового механізму 

при формуванні та використанні централізованих і децентралізованих фондів 

фінансових ресурсів суспільного призначення. 

Курс починається із загальної характеристики науки про фінанси, сутності 

та економічної природи фінансових відносин, їх місця і ролі в суспільних 

процесах. Цим питанням присвячені теми «Сутність фінансів, їх функції та 

роль», «Фінансова політика держави» і «Фінансова система України». 

Основою функціонування фінансової системи є фінанси матеріального 

виробництва. У темі «Фінанси підприємств» розглядаються теоретичні засади  
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організації фінансових відносин на підприємствах державної і недержавної 

форми власності, сутність і специфіка фінансів невиробничої сфери. 

Механізм формування і використання централізованих фінансових 

ресурсів держави розкривається у темах «Податки», «Бюджет», «Державний 

кредит і держаний борг», «Місцеві фінанси». 

Програма курсу передбачає також вивчення питань страхової діяльності, 

функціонування фінансового ринку і міжнародних фінансів. 
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Тема:  Предмет фінансової науки. Суть фінансів, їх функції та 

роль 

Мета: дослідити передумови виникнення фінансів та взаємозв’язок з іншими 

дисциплінами, розглянути функції фінансів, ознайомитися зі складом 

фінансових ресурсів держави 

Ключові терміни: фінанси, фінансові відносини, об’єкти фінансів, суб’єкти 

фінансів, фінансова діяльність, моделі фінансових відносин, функції фінансів, 

розподільча функція фінансів, контрольна функція фінансів, сфера фінансових 

відносин. 

Після вивчення цієї теми студенти повинні знати і розуміти: 

• історичні передумови виникнення фінансів; 

• основні етапи та шляхи розвитку фінансів; 

• основні відомості існуючих моделей фінансових відносин у суспільстві; 

• соціально-економічну сутність та функції фінансів.  

Література  

1. Венгер В.В. Фінанси: навч.пос.[для студ. вищ. навч. закл.] /В.В. Венгер. – К.: 

Центр учбової літератури, 2009 р. 

2. Леоненко П.М., Юхименко П.І., Ільєнко А.А. та ін.. Теорія фінансів: Навч. 

посіб/За заг. ред. О.Д. Василика. – К.: Центр навчальної літератури, 2005 р. 

3. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. І 

перороб. – К.: КНЕУ, 2005 р. 

4. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 

2006 р. 

5.  Фінанси: Навч. посібник / О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова, В.І. Оспіщев та ін..; 

За ред. В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2006 р.  

6. Фінанси: Навч. посібник / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. 

Чуй. – К.: Знання, 2006 р. 

 

Методичні рекомендації до теми 

 При вивченні цієї теми студенту необхідно звернути увагу на те, що 

вихідним положенням для поняття сутності фінансів є розуміння того, що 

фінанси — це одна з конкретних історичних форм економічних відносин, 

функціонування яких пов’язане з об’єктивною необхідністю розподілу й 

перерозподілу вартості валового суспільного продукту. У процесі розподілу 
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формуються та використовуються грошові фонди, призначені для задоволення 

суспільних і особистих потреб. 

Історичний характер фінансів як об’єктивної економічної категорії 

підтверджує той факт, що її посутні характеристики не можуть кардинально 

змінюватися із зміною суспільно-економічної формації. Будучи історичною 

наукою, фінанси незалежно від суспільної формації завжди направлені на 

розробку ефективної системи формування й використання фондів і доходів, які 

мають забезпечувати виконання державою своїх функцій. Разом із тим, 

незважаючи на спільність посутніх характеристик, у кожній з формацій фінанси 

мають свої відмінності за соціальною направленістю, роллю у суспільному 

виробництві, за конкретними формами фінансових відносин тощо. 

Оскільки виникнення фінансів пов’язане як із розвитком товарно-

грошових відносин, так і з посиленням і розширенням функцій держави, то 

причиною їх появи можна вважати потреби суб’єктів господарювання і 

держави у фінансових ресурсах, які забезпечують їхню діяльність. 

Вивчаючи цю тему, необхідно засвоїти, що фінанси, породжені 

розподільчим процесом, тобто економічними відносинами, пов’язаними з 

розподілом вартості валового суспільного продукту, використовуються на всіх 

стадіях його руху: виробництва, розподілу, обміну і споживання. 

Фінанси, більш за будь-яку іншу економічну категорію (ціна, кредит, 

заробітна плата тощо), дозволяють пристосувати (трансформувати) потреби 

виробництва до потреб споживання. Без фінансів неможливо забезпечувати 

індивідуальний і суспільний кругообіг виробничих фондів на розширеній основі, 

регулювати галузеву й територіальну структуру економіки, стимулювати 

підвищення ефективності виробництва, задовольняти інші суспільні потреби. 

Вивчаючи функції фінансів, необхідно зрозуміти, що функція економічної 

категорії — це прояв її у дії, вияв притаманних категорії властивостей. Функції 

завжди є похідними від сутності, яку вони виражають, і показують як, яким 

чином реалізується суспільне призначення даної економічної категорії. Оскільки 

специфічним суспільним призначенням фінансів є забезпечення розподілу і 

перерозподілу вартості валового продукту, вираженої у грошовій формі, між 
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різними суб’єктами господарювання і напрямами цільового використання, 

сутність фінансів виявляється, перш за все, через розподільну функцію. Фінанси 

за допомогою розподільчої функції обслуговують різні етапи розподілу 

(первинний розподіл і перерозподіл вартості суспільного продукту), різні рівні 

управління економікою (загальнодержавний і регіональний), різні сфери 

суспільного життя (сфера матеріального виробництва, сфера обігу і споживання). 

Фінансовому розподілу притаманні й різні види розподілу — 

внутрішньогосподарський, внутрішньогалузевий, міжгалузевий, 

міжтериторіальний. 

Здатність фінансів через формування фінансових ресурсів і фондів 

кількісно відображати хід відтворювального процесу і «сигналізувати» про 

відхилення в його забезпеченні виявляється через контрольну функцію. 

Будучи тісно пов’язаною із розподільною функцією, контрольна функція 

фінансів через кількісні параметри відповідних фінансових показників дозволяє 

оцінити результати господарської діяльності підприємств і прийняти відповідні 

рішення, направлені на усунення виявлених негативних моментів. 

Слід звернути увагу на дискусійні питання щодо сутності й функцій 

фінансів, на різні погляди вчених-економістів щодо економічної природи і меж 

фінансових відносин, характеристики якісних ознак, що визначають специфіку 

фінансів як економічної категорії, визнання поряд з розподільною і 

контрольною функціями таких функцій фінансів, як виробнича, 

стимулювальна, регулювальна тощо. 

Слід пам’ятати, що фінанси відіграють важливу роль і в розвитку 

соціальної сфери. Від розмірів, порядку формування та використання різних 

централізованих і децентралізованих грошових фондів значною мірою 

залежить соціальний розвиток країни. 

Тести для перевірки знань 

1. Фінанси це: 

а) гроші; 

б) економічні відносини, пов'язані з формуванням, розподілом 

та використанням фондів грошових коштів; 

в) економічні відносини, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції; 
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г) грошові потоки. 

 

2. Двоїстий характер фінансів проявляється в тому, що: 

а) з одного боку — це фінансові відносини, а з другого — це фінансові 

ресурси; 

б) з одного боку — це централізовані грошові фонди, а з другого — 

децентралізовані; 

в) з одного боку — це фінансові ресурси, а з другого — це фінансові резерви; 

г) з одного боку — це розподіл ВВП, а з другого — перерозподіл ВВП. 

 

3. Фінанси виконують такі функції: 

а) розподільчу і контрольну; 

б) розподільчу і накопичувальну; 

в) накопичувальну і контрольну; 

г) правильної відповіді немає. 

 

4. Об'єктивними передумовами функціонування фінансів  є: 

а) товарно-грошові відносини, функціонування держави, дія економічних 

законів; 

б) існування держави, дія закону вартості, потреби розширеного відтворення; 

в) економічний розвиток суспільства, дія економічних законів, потреби 

розширеного відтворення; 

г) товарно-грошові відносини, функціонування держави. 

 

5. Для фінансових відносин характерним є рух коштів, а саме: 

а) поворотний та оплатний; 

б) примусовий, обов'язковий, безповоротний та безоплатний; 

в)  безповоротний та оплатний; 

г) необов'язковий та поворотний. 

6. Фінансові відносини охоплюють: 

а) сферу матеріального виробництва; 

б) невиробничу сферу; 

в) як виробничу так і невиробничу сфери; 

г) правильної відповіді немає. 

7. Розподільча функція фінансів здійснюється з: 

а) первинним розподілом ВВП; 

б) вторинним розподілом (перерозподілом) ВВП; 

в) контролем за розподілом ВВП до відповідних фондів; 

г) розподілом та перерозподілом ВВП через фінансову систему. 

8. Суть контрольної функції фінансів полягає у: 

а) тому, що фінанси виступають інструментом контролю за формуванням і 

використанням доходів суб'єктів фінансових відносин; 

б) контролі за доходами юридичних осіб; 
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в) контролі за формуванням централізованих фондів грошових коштів; 

г) у контролі за ефективністю використання банківського кредиту. 

9. Взаємозв'язок між грошовими та фінансовими відносинами полягає в 

тому, що: 

а) фінансові відносини є передумовою виникнення грошових відносин; 

б) всі грошові відносини є фінансовими; 

в)  всі фінансові відносини є грошовими; 

г) правильної відповіді немає. 

10. Фінансові ресурси це: 

а) грошові фонди, які створюються в процесі розподілу, перерозподілу та 

використання ВВП за певний період; 

б) економічні відносини, що складаються під час створення та розподілу 

грошових доходів (накопичень) у держави та суб'єктів господарювання; 

в)  сукупність централізованих і децентралізованих фондів цільового 

призначення; 

г) правильної відповіді немає. 

11. Чим відрізняються фінанси від грошей: 

а) змістом; 

б) функціями; 

в) змістом і функціями; 

г) правильної відповіді немає? 

12. Функції фінансів — це засіб прояву: 

а) сутності фінансів; 

б) суспільного призначення фінансів; 

в) правильні відповіді а і б; 

г) правильної відповіді немає. 

13. Фінансові відносини виникають: 

а) на стадії обміну; 

б) на стадії виробництва; 

в) на стадії обміну і виробництва; 

г) правильної відповіді немає. 

14. Наявність фінансових відносин у державі є: 

а) суб'єктивним фактором; 

б) об'єктивною необхідністю. 

в)  правильні відповіді а і б; 

г) правильної відповіді немає. 

15. Суб'єктами фінансових відносин є: 

а)  валовий внутрішній продукт; 

б) держава, підприємства, громадяни; 

в) доходи, податки, збори; 

г) усі відповіді правильні. 
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Тема: Фінансова політика держави 

Мета: дослідити сутність і складові фінансової політики, розглянути основні 

етапи процесу формування і реалізації фінансової політики, 

ознайомитися із сутністю і формами забезпечення фінансового 

механізму 

Ключові терміни: фінансова політика, фіскальна політика, податкова 

політика, бюджетна політика, фінансова стратегія, фінансова тактика, 

фінансовий механізм, фінансове планування, фінансові санкції, фінансове 

регулювання, фінансові інструменти  

Після вивчення цієї теми студенти повинні знати і розуміти: 

• сутність і складові фінансової політики; 

• основні етапи процесу формування і реалізації фінансової політики; 

• роль фінансових важелів у регулюванні соціально-економічних процесів; 

• сутність і форми забезпечення фінансового механізму.  

Література 

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. посібник/ За заг. 

ред. В.Д. Базилевича. – К.: Атіка, 2002 р. 

2. Венгер В.В. Фінанси: навч.пос.[для студ. вищ. навч. закл.] /В.В. Венгер. – К.: 

Центр учбової літератури, 2009 р. 

3. Леоненко П.М., Юхименко П.І., Ільєнко А.А. та ін.. Теорія фінансів: Навч. 

посіб/За заг. ред. О.Д. Василика. – К.: Центр навчальної літератури, 2005 р. 

4. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. І 

перороб. – К.: КНЕУ, 2005 р. 

5. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 

2006 р. 

6.  Стеців Л.П., Копилюк О.І. Фінанси: Навч. посібник. – К.: Знання, 2007р. 

 

Методичні рекомендації до теми 

При вивченні цієї теми студенту необхідно звернути увагу на те, що вплив 

фінансів на економічний і соціальний розвиток суспільства не можна зрозуміти 

без вивчення фінансової політики і фінансового механізму. 

Фінансова політика як особлива сфера економічної діяльності держави 

направлена на мобілізацію фінансових ресурсів, їх раціональний розподіл і 
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використання для забезпечення функцій держави. Фінансові відносини — це 

основа  

фінансової політики. Разом з тим хоч фінанси і фінансова політика тісно 

взаємопов’язані, між ними існують суттєві відмінності, а саме: 

 фінанси як специфічна форма виробничих відносин складають елемент 

базису; фінансова політика держави відноситься до надбудови;  

 фінансові відносини як елемент базису об’єктивні й незалежні від 

людської свідомості; фінансова політика — форма свідомої діяльності людей. 

Вона потребує законодавчого оформлення у відповідних нормативних актах. 

Фінансова політика має враховувати потреби суспільного розвитку, 

реальні економічні й фінансові можливості держави, тому вона залежить від 

конкретно-історичних умов і завдань, що стоять перед суспільством. Вивчаючи 

вимоги, які теорія і практика господарювання пред’являють до фінансової 

політики, слід зосередитися на дуже важливому висновку — фінансова 

політика має бути адекватною закономірностям суспільного розвитку. 

Порушення цієї вимоги призводить до значних втрат у народному господарстві. 

Про це свідчить наша історія. Своєчасне внесення змін у фінансову політику на 

основі врахування особливостей поточного моменту дає можливість в більш 

короткі строки і з меншими втратами розв’язувати завдання, які стоять перед 

державою. 

У сучасних умовах особливо гостро проявилися недоліки фінансової 

політики нашої держави, до яких відносяться: 

 догматичний (нетворчий) характер фінансової політики, її 

неспроможність швидко реагувати на зміни, що відбуваються в суспільстві, і 

знаходити необхідні способи для вирішення назрілих завдань; 

 відсутність стратегічних концептуальних розробок; 

 ужиття часткових малоефективних і недостатньо обґрунтованих 

заходів, орієнтованих на сьогоденну вигоду; 

 відрив фінансової політики від фактичного стану справ у народному 
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господарстві; порушення основної вимоги ведення фінансового господарства 

— жити за своїми фінансовими можливостями; 

 залишковий підхід при визначенні фінансової бази задоволення 

соціальних потреб громадян. 

Щоб краще усвідомити зміст і завдання фінансової політики, вимоги до 

неї в умовах ринкових перетворень, які відбуваються в Україні, необхідно 

виділити як самостійні складники фінансової політики податкову політику, 

бюджетно-фінансову і грошово-кредитну політику. 

Фінансова політика на нинішньому етапі має визначатися якісно новими 

підходами до функціонування господарюючих суб’єктів з урахуванням 

переходу на ринкові відносини, реформи цін, оплати праці, податкової і 

кредитної систем, спрямованих на формування нового фінансового механізму. 

Саме через фінансовий механізм як сукупність методів і форм, інструментів і 

важелів впливу на економічний і соціальний розвиток суспільства в процесі 

розподільчих і перерозподільних фінансових відносин можливо реалізувати 

завдання фінансової стратегії і фінансової тактики. 

Вивчаючи сутність і складові елементи фінансового механізму, слід 

виходити з того, що його функціонування відбувається в різних сферах і ланках 

фінансових відносин. Звідси випливає, що складниками фінансового механізму 

є: фінансовий механізм комерційних підприємств, фінансовий механізм 

некомерційних організацій та установ, страховий механізм і механізм 

функціонування державних фінансів. 

Ураховуючи, що в процесі кругообігу коштів у народному господарстві 

фінансові й кредитні ресурси тісно пов’язані й практично нероздільні, деякі 

вчені-економісти схильні розглядати єдиний фінансово-кредитний механізм. 

Функціонування фінансового механізму забезпечується через певні 

організаційні структури, а саме: фінансове планування (прогнозування), 

управління фінансами, фінансовий контроль і правову регламентацію 

фінансової діяльності. 

Об’єктом фінансового планування є фінансова діяльність суб’єктів 

господарювання і держави, а результатом — складання різних видів фінансових 
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планів і прогнозів, бізнес-планів. Конкретні завдання фінансового планування 

визначаються фінансовою політикою. 

Управління фінансами здійснюється спеціальним апаратом із 

застосуванням особливих прийомів і методів. 

Правова регламентація полягає у розробці й прийнятті законодавчих актів 

щодо організації фінансової діяльності. 

Розглядаючи фінансовий механізм з точки зору його впливу на суспільне 

виробництво, виділяють такі функціональні ланки: мобілізація ресурсів, 

фінансування, стимулювання, регулювання. 

Елементи фінансового механізму — форми, види, методи організації 

фінансових відносин — складають «конструкцію фінансового механізму», яка 

приводиться в дію встановленням кількісних параметрів кожного елементу, 

тобто визначенням ставок і норм вилучення коштів, обсягу фондів, рівня 

видатків тощо. 

Слід наголосити, що стан фінансового механізму, ступінь його 

досконалості залежать від досконалості господарського механізму в цілому та 

його окремих елементів (механізму ціноутворення, економічного 

стимулювання, кредитного механізму тощо). Основні напрями перебудови 

фінансового механізму випливають із загальних завдань економічних 

перетворень в Україні. 

 

Тести для перевірки знань 

1. Складовими фінансового механізму є: 

а) фінансові методи, фінансові важелі, правове забезпечення нормативне й 

інформаційне забезпечення; 

б) фіскальна політика; 

в) податки і державні видатки; 

г) усі відповіді правильні. 

2. Фіскальна політика може бути: 

а) стимулювальною; 

б) стримуючою; 

в) автоматичною; 

г) усі відповіді правильні. 

3. У складі фінансової політики виділяють: 
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а)  бюджетно-податкову, грошово-кредитну; 

б) інвестиційна, валютна; 

в) страхова, митна; 

г) усі відповіді правильні. 

4. Суть фінансового планування полягає у: 

а) визначенні організаційно-правових форм підприємств; 

б) проведенні оцінки фінансової стратегії; 

в)  визначенні фінансових можливостей держави для забезпечення розвитку її 

економіки; 

г) правильної відповіді немає. 

5. Як співвідносяться поняття «фінансова політика» і «фінансовий 

механізм»: 

а) фінансова політика реалізується через фінансовий механізм; 

б) фінансовий механізм визначає фінансову політику; 

в) фінансова політика немає відношення до фінансового механізму; 

г) усі відповіді правильні? 

 

6. Фінансова політика — це: 

а) дія економічних законів у фінансовій сфері; 

б) діяльність підприємств, організацій та установ у сфері фінансів; 

в)  сукупність фінансових розподільчих і перерозподільних заходів, які 

здійснює держава через фінансову систему; 

г) правильної відповіді немає. 

7. Фінансовий механізм — це: 

а) фінансові відносини з приводу розподілу ВВП; 

б) сукупність суб'єктів і об'єктів фінансового розподілу; 

в) система встановлених державою форм та методів організації фінансових 

відносин, інструментів та важелів впливу на соціально-економічний розвиток 

суспільства; 

г) усі відповіді правильні? 

8. Нормативне забезпечення функціонування фінансового 

механізму не включає: 

а) інструкції, нормативи; 

б) норми, методичні вказівки; 

в)  кредити; 

г) правильної відповіді немає. 

 

9. Методами фінансового планування є: 

а) нормативний; 

б) балансовий; 

в) метод коефіцієнтів; 

г) усі відповіді правильні? 
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10. Фіскальна політика — це: 

а) бюджетно-податкова політика; 

б) кредитна політика; 

в) правильної відповіді немає; 

г) правильні відповіді а і б. 

 

11. За характером заходів і часом їх здійснення фінансова 

політика поділяється на: 

а) фінансову тактику і фінансову стратегію; 

б) фінансову стратегію і бюджетне регулювання; 

в) оперативну і фінансову політику і фінансову тактику; 

г) фінансову стратегію і податкову політику. 

 

12. Фінансова стратегія держави — це: 

а) сформована система довгострокових цілей фінансової діяльності і 

найефективніших шляхів їх досягнення, які визначаються фінансовою 

ідеологією; 

б) напрями, форми і методи використання фінансових ресурсів; 

в) система принципів і методів розроблення та реалізації управлінських 

рішень, пов'язаних з рухом фінансових ресурсів; 

г) процес визначення оптимальної структури капіталу. 

13. До фінансових важелів і стимулів належать: 

а) процес формування і використання фінансових ресурсів на макро і 

мікрорівнях економіки; 

б) нормативно-правове забезпечення господарсько-фінансової діяльності; 

в) форми і методи формування і використання фінансових ресурсів, які 

одночасно виступають як система фінансових показників, норм, нормативів, 

використовуваних у фінансових відносинах; 

г) система управління фінансами. 

14. Фінансове регулювання здійснюється через: 

а) систему норм і нормативів які характеризують певний рівень забезпечення 

видатків, різних видів витрат фінансових ресурсів; 

б) ліміти; 

в) фінансові резерви; 

г) всі відповіді правильні. 

15. Фінансове забезпечення здійснюється в таких формах: 

а) самофінансування, кредитування, бюджетні асигнування; 

б) кредитування і акціонування; 

в)  самофінансування, кредитування, бюджетні асигнування і акціонерний 

капітал; 

г) бюджетне фінансування і кредитування. 
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16. Фінансове планування — це: 

а) діяльність щодо формування та використання цільових централізованих і 

децентралізованих фондів фінансових ресурсів, які спрямовуються на 

розширене відтворення та на задоволення поточних потреб держави; 

 б) засіб впливу фінансових відносин на господарський процес; 

в) сукупність фінансових методів і форм організації фінансових відносин, 

інструментів та важелів впливу на соціально економічний розвиток суспільства; 

г) правильної відповіді немає. 
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Тема: Фінансова система України 

Мета: дослідити сутність  та принципи побудови фінансової системи держави, 

розглянути структурні компоненти фінансової системи, ознайомитися 

із основними функціями фінансових органів і фінансових інституцій 

щодо управління фінансовою системою країни 

Ключові терміни: фінансова система, сфери фінансових відносин, ланки 

фінансових відносин, державні фінанси, фінанси підприємств, страхування, 

фінанси домогосподарств, міжнародні фінанси, фінансовий ринок, бюджет 

держави, цільові державні фонди, принципи побудови фінансової системи 

Після вивчення цієї теми студенти повинні знати і розуміти: 

• сутність та принципи побудови фінансової системи держави; 

• структурні компоненти фінансової системи; 

• основні функції окремих фінансових органів і фінансових інституцій щодо 

управління фінансовою системою країни; 

• зміст, призначення та функції фінансового контролю.  

Література 

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. посібник/ За заг. 

ред. В.Д. Базилевича. – К.: Атіка, 2002 р. 

2. Венгер В.В. Фінанси: навч.пос.[для студ. вищ. навч. закл.] /В.В. Венгер. – К.: 

Центр учбової літератури, 2009 р. 

3. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. І 

перороб. – К.: КНЕУ, 2005 р. 

4. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 

2006 р. 

5.  Стеців Л.П., Копилюк О.І. Фінанси: Навч. посібник. – К.: Знання, 2007р. 

6. Фінанси: Навч. посібник / О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова, В.І. Оспіщев та ін..; 

За ред. В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2006 р.  

7. Фінанси: Навч. посібник / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. 

Чуй. – К.: Знання, 2006 р. 

 

Методичні рекомендації до теми 

При вивченні цієї теми студенту необхідно звернути увагу на те, що  

фінансова система існує в кожній державі незалежно від рівня її економічного 

розвитку. Види фінансових систем наведені на рисунку 3.1 
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 Фінансова система як сукупність відокремлених, але взаємопов’язаних 

сфер і ланок фінансових відносин, забезпечує задоволення різноманітних 

суспільних потреб як централізованим, так і децентралізованим шляхом. При 

цьому в кожній фінансовій ланці використовуються особливі, специфічні 

форми і методи акумуляції, розподілу і використання грошових ресурсів. 

 

Рис. 3.1 Види фінансових систем 

У складі фінансової системи виділяють такі сфери (рис. 3.2): 

- централізовані фінанси, основу яких становлять державні фінанси; 

 - децентралізовані фінанси, що включають фінанси суб’єктів 

господарювання (підприємств) та фінанси населення; 

- фінансову інфраструктуру, що включає фінансовий ринок та систему 

органів   управління. 

Централізовані фінанси – це сфера фінансових відносин щодо 

формування централізованих грошових фондів, які зосереджуються в 

інститутах державних органів влади для виконання державою своїх функцій, а 

саме: адміністративної, оборонної, соціально-економічної та правової.  

До цієї сфери належать: державний бюджет, місцеві бюджети (фінанси 

місцевих органів влади), державні позабюджетні цільові  фонди, державний 

кредит, фінанси державних та муніципальних підприємств. 
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До децентралізованих належать фінанси підприємств та установ 

приватної форми власності. 

 

 

Рис. 3.2 Структура фінансової системи України 

Фінансова інфраструктура – це сукупність інститутів та елементів, які 

створюють сприятливі умови для функціонування всієї фінансової системи. 

Необхідно розрізняти поняття «фінансова система» і «фінансовий апарат». 

Якщо перше поняття включає в себе фінансові відносини (такі, що відносяться 

до економічного базису), то друге — це частина загальнодержавного 

управлінського апарату, на який покладено управління фінансовою системою 

(надбудова суспільства). 

В економічній літературі поряд з поняттям фінансової системи існує й більш 

узагальнене поняття — фінансово-кредитна система, яке включає не тільки сфери і 

ланки фінансової системи, але й кредитну систему. 

Вивчаючи особливості тієї чи іншої сфери фінансових відносин, 

необхідно усвідомити, що вихідною ланкою фінансової системи є фінанси 
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підприємств і що від цієї ланки залежить фінансове становище держави в 

цілому. 

Слід також звернути увагу на те, що докорінні зміни у відносинах 

власності та більш активне використання економічних регуляторів в умовах 

розвитку ринкових відносин потребують радикального перегляду і 

переосмислення традиційних форм і методів впливу фінансів на суспільне 

виробництво. Саме з цих позицій слід розглядати такі форми впливу фінансів на 

суспільне виробництво як:  

1) забезпечення джерел економічного розвитку на основі розподілу та 

перерозподілу фінансових ресурсів згідно із заданими структурними 

пропорціями розвитку матеріального виробництва, невиробничої сфери та 

соціальними цілями; 

2) регулювання шляхом застосування різних фінансових методів 

формування фінансових ресурсів та їх використання. 

При цьому, чим вище рівень розвитку суспільства та його народного 

господарства, тим значнішою є роль фінансового регулювання. 

Загальне управління фінансами відповідно до Конституції України 

покладено на вищі органи державної влади – Верховну Раду України, 

Президента, Уряд (рис. 3.3). 

Фінансовий контроль як одна із функцій управління фінансами являє 

собою особливу діяльність щодо перевірки формування і використання фондів 

фінансових ресурсів у процесі створення, розподілу і споживання ВВП з метою 

оцінювання обґрунтованості і ефективності прийняття рішень і результатів їх 

виконання. 

Об’єктом фінансового контролю виступають процеси формування і 

використання фондів фінансових ресурсів (фінансові показники діяльності усіх 

суб’єктів економічних відносин: дохід, прибуток, собівартість, витрати обігу, 

рентабельність, податкові платежі).  

Суб’єктами фінансового контролю є, з одного боку, як державні, так і 

недержавні контролюючі структури, а з іншого – підприємства всіх форм 

власності та фізичні особи. 
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                 Рис. 3.3. Система управління державними фінансами України 

Механізм здійснення фінансового контролю в Україні представлено на 

рис.3.4 

Залежно від взаємозв’язку об’єкта контролю – фінансової діяльності і 

суб’єкта – органу контролю, фінансовий контроль поділяється на два основні 

види: внутрішній і зовнішній.  

Під час внутрішнього контролю фінансова діяльність кожного суб’єкта 

контролюється ним самим через спеціальні підрозділи – контрольно-ревізійні 

відділи, управління тощо. Такий контроль має форму внутрішнього аудиту, 

метою якого є перевірка доцільності та обґрунтованості окремих фінансових 

операцій, їх відповідності фінансовій стратегії і тактиці даного суб’єкта. 

Зовнішній контроль полягає в перевірці фінансової діяльності того чи 

іншого суб’єкта відповідними уповноваженими органами контролю. Метою 

цього контролю є перевірка відповідності фінансової діяльності чинному 
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фінансовому законодавству. Цей контроль за ознакою суб’єктів його 

здійснення поділяється на державний, відомчий, внутрішньокорпоративний, 

незалежний і суспільний. 

 

 

Рис. 3.4  Механізм здійснення фінансового контролю 

 

Тести для перевірки знань 

1. Фінанси підприємств, установ, організацій та фінанси населення 

поєднані таким поняттям: 

а) централізовані фінанси; 

б) децентралізовані фінанси; 

в) фінансова інфраструктура; 

г) усі відповіді правильні. 

2. До складу державних фінансів не входять: 

а) державний бюджет; 
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б) державний кредит; 

в) позабюджетні спеціальні фонди; 

г) фінанси підприємств колективної форми власності. 

3. Базовою ланкою фінансової системи країни є фінанси 

підприємств, тому що: 

а) для них характерна висока регламентація державних фінансових відносин; 

б) у них є власні доходи; 

в) саме тут утворюється переважна частина фінансових ресурсів держави; 

г) усі відповіді правильні. 

4. Державні фінанси — це: 

а) система економічних відносин, пов'язаних з формуванням, розподілом і 

використанням фондів грошових коштів, з метою виконання завдань і функцій 

держави; 

б) сукупність усієї грошової маси в країні; 

в) обсяг грошової маси, що використовується для обслуговування товарного 

обігу. 

г) усі відповіді правильні. 

5. До складу фінансової інфраструктури відносять: 

а) систему органів управління фінансами і нормативно законодавчу базу; 

б) підготовку фахівців; 

в) спеціалізоване виробництво; 

г) усі відповіді правильні. 

6. Державний кредит — це: 

а)  особлива форма грошових відносин, коли держава виступає боржником; 

б) складова загальнодержавних фінансів, яка дає змогу утворити 

централізовані фінансові ресурси для потреб держави; 

 

в) грошові відносини, які виникають між державою, юридичними і 

фізичними особами та пов'язані з мобілізацією коштів і їх використанням на 

фінансування державних потреб; 

г) усі відповіді правильні. 

 

7. Позабюджетні цільові фонди — це: 

а) специфічна форма перерозподілу та використання фінансових ресурсів 

країни для фінансування конкретних соціальних та економічних потреб 

загальнодержавного або регіонального значення; 

б) форма забезпечення додатковими ресурсами пріоритетних сфер економіки 

та розширення соціальної допомоги населенню; 

в) фінанси підприємницьких структур; 

г) усі відповіді правильні. 

8. Державний бюджет — це: 

а) система економічних відносин, що складаються в суспільстві у процесі 

формування, розподілу та використання централізованого фонду грошових 

коштів держави; 
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б) грошові відносини, що виникають між державою та юридичними особами 

у зв'язку зі створенням централізованих фондів; 

в)  система економічних відносин, за допомогою яких формуються 

регіональні спеціальні фонди; 

г) правильної відповіді немає. 

9. До складу децентралізованих фінансів не входять: 

а) фінанси підприємницьких структур; 

б) фінанси населення; 

в) місцеві бюджети; 

г) усі відповіді правильні. 

10. Провідною ланкою загальнодержавних фінансів є: 

а) державний бюджет; 

б) державний кредит; 

в) позабюджетні фонди; 

г) місцеві бюджети. 

11. Місцеві фінанси — це: 

а) система економічних відносин, за допомогою яких формуються 

регіональні спеціальні фонди; 

б) система економічних відносин, за допомогою яких формуються, 

розподіляються та перерозподіляються фонди грошових коштів, що 

використовуються на економічний та соціальний розвиток територій; 

в)  сукупність органів управління фінансами на рівні регіонів. 

г) правильної відповіді немає. 

 

12. У складі фінансової системи виділяють такі підсистеми: 

а)  фінанси населення; 

б) державний бюджет; 

в) централізовані фінанси, децентралізовані фінанси, фінансову 

інфраструктуру; 

г) усі відповіді правильні. 

13. Стратегічне управління фінансами в Україні здійснюють: 

а)  Верховна Рада України, Президент України та його апарат,Кабінет 

Міністрів України; 

б) Державне казначейство України, Державна податкова адміністрація 

України; 

в) Міністерство фінансів України, управління, (відділи) міністерств, 

відомств, фінансові служби підприємств та організацій. 

г) усі відповіді правильні. 

14. Оперативне управління фінансами здійснюють: 

а) Верховна Рада України, Президент України та його апарат, Кабінет 

Міністрів України; 
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б) Державне казначейство України, Державна податкова адміністрація 

України; 

в) Міністерство фінансів України, управління (відділи) міністерств, відомств, 

фінансові служби підприємств та організацій; 

г) усі відповіді правильні. 

15. Фінансове законодавство в Україні приймає: 

а) Державне казначейство України; 

б) Кабінет Міністрів України; 

в) Верховна Рада України; 

г) Рахункова палата. 

16. Проект Державного бюджету України розробляє: 

а) Рахункова палата; 

б) Президент України; 

в) Міністерство фінансів України; 

г) Верховна Рада України. 

17. Виконанням Державного бюджету України спеціально займається: 

а)  Державна податкова адміністрація України; 

б) Державне казначейство України; 

в) Рахункова палата. 

г) усі відповіді правильні. 

18. Залежно від суб'єктів фінансовий контроль поділяють на: 

а)  державний,внутрішньогосподарський, аудиторський, громадський; 

б) попередній, поточний, наступний; 

в) обов'язковий, ініціативний. 

г) усі відповіді правильні. 

19. До органів виконавчої влади в Україні відносять: 

а) Кабінет Міністрів України; 

б) галузеві міністерства, управління та відомства; 

в) обласні державні адміністрації; 

г) усі відповіді правильні. 

20. Вищим органом державного фінансово-економічного контролю в 

Україні є: 

а) Державна податкова адміністрація України; 

б) Національний банк України; 

в)  Рахункова палата; 

г) правильної відповіді немає. 

21. Фінансовий контроль — це: 

а) система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту; 

б) специфічний вид діяльності, який здійснюється всіма ланками влади, а 

також недержавними структурами щодо забезпечення на базі законності 

відповідного рівня фінансової дисципліни, ефективного руху централізованих і 
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децентралізованих фондів, а також пошуку шляхів удосконалення процесів 

розподілу та перерозподілу грошових коштів у країні; 

в) процес дослідження фінансового стану підприємства; 

г) правильної відповіді немає. 

 

22. Залежно від обсягу даних, що перевіряються, розрізняють ревізії: 

а) суцільні; 

б) вибіркові; 

в) комбіновані; 

г) усі відповіді правильні. 
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Тема: Фінанси суб’єктів господарювання 

Мета: дослідити сутність фінансів підприємств і фінансові відносини, що 

визначають їх зміст, розглянути особливості фінансів 

підприємницьких структур різних форм власності, ознайомитися із 

механізмом формування фінансових результатів суб’єктів 

підприємницьких структур 

Ключові терміни: фінанси підприємницьких структур, фінансові ресурси 

підприємств, фінансові відносини підприємств, комерційний розрахунок, 

самоокупність, самофінансування, фінансова відповідальність, кошторисне 

фінансування, доходи підприємств, витрати підприємств, прибуток, збиток 

Після вивчення цієї теми студенти повинні знати і розуміти: 

• сутність фінансів підприємств і фінансові відносини, що визначають їх 

зміст; 

• формування і використання фінансових ресурсів підприємств; 

• особливості фінансів підприємницьких структур різних форм власності і 

видів діяльності; 

• механізм формування фінансових результатів суб’єктів підприємницьких 

структур.  

Література  

1. Венгер В.В. Фінанси: навч.пос.[для студ. вищ. навч. закл.] /В.В. Венгер. – К.: 

Центр учбової літератури, 2009 р. 

2. Леоненко П.М., Юхименко П.І., Ільєнко А.А. та ін.. Теорія фінансів: Навч. 

посіб/За заг. ред. О.Д. Василика. – К.: Центр навчальної літератури, 2005 р. 

3. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. І 

перороб. – К.: КНЕУ, 2005 р. 

4. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 

2006 р. 

5.  Стеців Л.П., Копилюк О.І. Фінанси: Навч. посібник. – К.: Знання, 2007р. 

 

Методичні рекомендації до теми 

Вивчаючи тему «Фінанси підприємств» у курсі «Фінанси», студент 

повинен засвоїти теоретичні основи фінансових відносин, які виникають на 

мікрорівні.  
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Фінанси підприємств — це складник усієї системи відносин, але їм 

притаманні певні специфічні ознаки, які випливають з особливостей форм 

власності й господарювання. 

Відмінності в організаційно-правовому статусі підприємств визначають 

особливості механізму управління підприємством, характеру майнової 

відповідальності й пов’язані з ними форми формування і розподілу фінансових 

ресурсів. Це відноситься, перш за все, до джерел формування статутного 

фонду, розподілу прибутку та організації взаємовідносин з бюджетом. 

Так, майно державних підприємств знаходиться у власності державних 

органів влади. Для фінансування цих підприємств, крім власних джерел (хоча й 

у виключних випадках), залучаються бюджетні асигнування, а також кошти в 

порядку внутрішньогалузевого перерозподілу. Організація фінансів 

підприємств недержавної форми власності характеризується більшою 

самостійністю у формуванні й використанні фінансових ресурсів. У 

господарський оборот цих підприємств залучаються кошти засновників, 

акціонерний капітал, пайові внески працівників підприємств. 

Вищими органами управління на підприємствах недержавної форми 

власності є (залежно від типу підприємства) загальні збори членів трудового 

колективу або акціонерів; рада директорів, засновників або інше правочинне 

представництво. 

Їм належить право розпоряджатися власністю (продавати іншим, 

обмінювати, здавати в оренду, передавати безплатно), затверджувати доходи 

і видатки підприємства, розподіл прибутку, розмір оплати праці й 

вирішувати інші фінансові питання. Тому при розподілі прибутку 

враховуються економічні інтереси засновників, акціонерів та інших 

інвесторів. Виходячи з необхідності розвитку й оновлення виробничого 

потенціалу, визначаються розміри відрахувань від прибутку у фонди 

виробничого розвитку, ресурси яких направляються на фінансування 

капітальних вкладень, збільшення оборотних коштів, впровадження нових 

технологій тощо. 
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Ділові ризики, конкуренція, відсутність фінансової підтримки з боку 

держави диктують необхідність створення резервних, страхових фондів. 

Акціонерні товариства формують резервні фонди, призначені для виплати 

дивідендів по привілейованих акціях, орендні підприємства формують 

дольовий (пайовий) фонд. Частина видатків, пов’язаних із виплатою процентів і 

дивідендів по акціях, ураховується при формуванні фонду споживання. Досить 

актуальним є питання про фінансову підтримку підприємства. На думку 

спеціалістів, розвиток малого бізнесу потребує відповідної фінансової допомоги 

з боку держави. Це може бути, зокрема, пільгове оподаткування або система 

вибіркових пільг, які встановлюються залежно від галузевої і територіальної 

належності підприємства, його значення для економіки держави. 

Вивчаючи питання цієї теми, слід також звернути увагу на особливості 

організації фінансів підприємств, які функціонують у сфері матеріального 

виробництва й у невиробничій сфері. 

Згідно з чинною класифікацією галузей народного господарства до сфери 

матеріального виробництва відносяться галузі, в яких затрати праці знаходять 

свій вияв у матеріальних благах, усі інші галузі належать до невиробничої 

сфери. Тому важливою особливістю фінансів підприємств матеріального 

виробництва є їх безпосередній зв’язок із формуванням первинних доходів і 

використанням цільових фондів внутрішньогосподарського призначення. 

Фінанси сфери матеріального виробництва безпосередньо обслуговують 

процес створення вартості і є умовою безперебійного кругообігу виробничих 

фондів. 

Специфіка фінансів підприємств сфери матеріального виробництва значною 

мірою обумовлена і галуззю, в якій функціонує підприємство. 

Підприємства, організації та установи, які входять до невиробничої сфери, 

залежно від характеру їхньої діяльності, методів організації управління і 

фінансування поділяють на три групи: 

1) такі, що досить близькі до матеріального виробництва; 

2) такі, що знаходяться на неповному госпрозрахунку; 

3) утримувані за рахунок бюджету. 
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Необхідно розібратися в особливостях формування, розподілу й 

використання грошових фондів на підприємствах, в організаціях і установах 

кожної з названих груп, а також у тих змінах, які відбуваються у фінансових 

відносинах у зв’язку із удосконаленням механізму господарювання в 

невиробничій сфері в умовах ринкових перетворень. 

З переходом на ринкові основи господарювання підвищується роль 

фінансових служб підприємства. Основними для них стають питання пошуку 

додаткових фінансових джерел розвитку підприємства, напрямів найбільш 

ефективного інвестування фінансових ресурсів та інші питання фінансового 

менеджменту. 

Необхідно розрізняти поняття «фінанси» і «фінансові ресурси під-

приємства», розібратися в джерелах формування фінансових ресурсів і тих 

змінах, які відбуваються в складі й структурі фінансових ресурсів у зв’язку із 

переходом до ринку. 

Перехід до економіки ринкового типу неможливий без роздержавлення і 

приватизації державного майна. Тому питання ролі й значення фінансів у цих 

процесах є досить важливим. Виходячи з того, що фінанси, з одного боку, 

дозволяють мобілізувати ресурси, необхідні для проведення приватизації, а з 

іншого — забезпечують надходження коштів до бюджетних фондів і 

Державного позабюджетного фонду приватизації, необхідно знати, які саме 

фінансові джерела використовуються при проведенні приватизації і яким чином 

відбувається розподіл отриманих державою коштів. 

Вивчаючи матеріали з цієї теми, необхідно виходити з того, що 

фінансові відносини на підприємстві регулюються державою. Тому слід 

звернути увагу на зміни у фінансовій діяльності підприємств, що можуть 

відбуватись у зв’язку з прийняттям Верховною Радою і Кабінетом Міністрів 

України відповідних нових законів і постанов. 

     Тести для перевірки знань 

 1. Які з перелічених відносин не входять до складу фінансів 

підприємств: 

а) між підприємством і його робітниками; 

б) між підприємством та державою; 
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в)  між робітниками підприємства та торговельними організаціями; 

г) між підприємствами? 

2.  Яку основну ставку оподаткування прибутку підприємств встановлено 

в Україні (%): 

а) 21; 

б) 17; 

в) 30; 

г) 15? 

3.  Фінанси підприємства — це: 

а) кошти, які зберігаються в касі бухгалтерії підприємства; 

б) кошти, що є на рахунку підприємства в банку; 

в) економічні відносини, пов'язані з рухом грошових потоків, формуванням, 

розподілом і використанням доходів та грошових фондів суб'єктів 

господарювання у процесі відтворення; 

г) усі відповіді правильні. 

 

4.  За яким критерієм поділяють капітал на основний і оборотний: 

а) за величиною вартості його структурних елементів; 

б) за формою участі у процесі виробництва та особливостями перенесення 

власної вартості на продукцію, що виробляється; 

в) за сферою функціонування; 

г) усі відповіді правильні. 

5.  Як підприємства відшкодовують вартість, що втрачають засоби 

праці внаслідок зношування: 

а) відрахуванням відповідної суми з отриманого доходу; 

б) через  амортизацію  шляхом  створення  амортизаційного 

фонду; 

в) відрахуванням відповідної суми з отриманого прибутку; 

г) правильної відповіді немає. 

6.  У чому виявляються відмінності обороту основних виробничих та 

оборотних виробничих фондів: 

а) основні виробничі фонди обертаються за один виробничий цикл, а 

оборотні — за декілька; 

б) пасивна частина основних виробничих фондів обертається за декілька 

виробничих циклів, а їхня активна частина та оборотні фонди — за один цикл? 

в) основні виробничі фонди обертаються за декілька виробничих циклів, а 

оборотні — за один; 

г) правильної відповіді немає? 

 

7.  Як називають витрати підприємства на виробництво 

продукції, виражені в грошовій формі: 

а) ціна виробництва; 

б) вартість виробництва; 
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в) виробнича собівартість; 

г) усі відповіді правильні? 

 

8.  Суб'єкти якого добровільного об'єднання підприємств та організацій 

втрачають юридичну та господарську самостійність: 

а) асоціації; 

б) концерну; 

в) консорціуму; 

г) правильної відповіді немає? 

 

9. Який напрям підприємницької діяльності підприємства найбільш 

важливий: 

а) фінансовий; 

б) виробничий; 

в) комерційний; 

г) важливі всі напрями? 

10. Які ознаки характеризують одноособове господарство: 

а)  обмежена відповідальність; 

б) одержання додаткового доходу від спеціалізації; 

в) повна самостійність; 

г) усі відповіді правильні? 

 

11. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю відповідають за 

борг товариства: 
а) у межах належних їм внесків; 

б) у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внеску; 

в) несуть солідарну відповідальність усім майном; 

г) правильної відповіді немає. 

 

12. Валовий прибуток від реалізації продукції — це: 

а)  виручка від реалізації без ПДВ; 

б) грошове вираження вартості реалізованого товару без ПДВ, акцизів, 

знижок; 

в) різниця між чистим доходом від реалізації і собівартістю реалізованої 

продукції; 

г) усі відповіді правильні. 

 

13. Рентабельність — це: 

а) частина прибутку, що залишається після відшкодування усіх витрат; 

б) абсолютний показник ефективності роботи підприємства; 

в) відносний показник ефективності роботи підприємства; 

г) правильної відповіді немає. 
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14. Власні фінансові ресурси підприємства — це: 

а)  статутний фонд; 

б) прибуток; 

в) резервний фонд; 

г) усі відповіді правильні. 

 

15. Фінансові ресурси підприємства утворюються за рахунок: 

а) тільки власних коштів; 

б) тільки позичкових коштів; 

в) власних і позичкових коштів; 

г) правильної відповіді немає. 
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Тема: Податки 

Мета:  дослідити наукові основи теорії податків та їх сутність, розглянути 

функції податків, ознайомитися із елементами системи оподаткування  

Ключові терміни: податок, фіскальна функція податків, регулювальна функція 

податків, прямі податки, непрямі  податки, загальнодержавні податки, 

місцеві податки, система оподаткування, податкова система, об’єкт 

оподаткування, податкова ставка, податковий кодекс 

Після вивчення цієї теми студенти повинні знати і розуміти: 

• наукові основи теорії податків та їх сутність; 

• функції податків, що забезпечують реалізацію їх суспільного призначення; 

• за якими ознаками класифікують податки і в чому відмінності між прямими і 

непрямими податками; 

• які існують елементи системи оподаткування; 

• що таке «податкова система» і на яких принципах вона ґрунтується.  

Література  

1. Податковий кодекс України: Ухвалений Верховною радою України 

02.12.2010 р. 

2. Венгер В.В. Фінанси: навч.пос.[для студ. вищ. навч. закл.] /В.В. Венгер. – К.: 

Центр учбової літератури, 2009 р. 

3. Леоненко П.М., Юхименко П.І., Ільєнко А.А. та ін.. Теорія фінансів: Навч. 

посіб/За заг. ред. О.Д. Василика. – К.: Центр навчальної літератури, 2005 р. 

4. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. І 

перороб. – К.: КНЕУ, 2005 р. 

5. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 

2006 р. 

6. Фінанси: Навч. посібник / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. 

Чуй. – К.: Знання, 2006 р. 

 

Методичні рекомендації до теми 

При вивченні цієї теми студенту необхідно звернути увагу на те, що  в 

умовах ринкової економіки фінансова політика держави базується на системі 

фінансових регуляторів. Такими фінансовими регуляторами є, перш за все, 

податки, які забезпечують вилучення й перерозподіл створеного валового 

внутрішнього продукту і формування централізованих фондів грошових 

ресурсів держави. 
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Податки – це економічні відносини, які виникають між державою і 

юридичними та фізичними особами з приводу примусового відчуження нею 

частини новоствореної вартості в грошовій формі, її вилучення і перерозподілу 

для фінансування держаних видатків. 

Економічну категорію «податок» слід розглядати в таких аспектах: 

 за економічною сутністю; 

 за формою прояву; 

 з організаційно-правової сторони. 

Економічна сутність податків характеризується грошовими відносинами, 

які складаються у держави з юридичними і фізичними особами. 

Специфічне суспільне призначення цих грошових відносин — мобілізація 

грошових коштів у розпорядження держави. 

Сутність податків як економічної категорії проявляється в їхніх функціях, 

відносно яких існують різні погляди. 

Податки виконують дві функції: фіскальну і розподільчо-регулювальну. 

Деякі дослідники виділяють ще й контрольну. 

Фіскальна функція є важливою у характеристиці сутності податків, вона 

визначає їхнє суспільне призначення. З огляду на роль цієї функції у 

формуванні бюджетного фонду, податкові надходження мають бути 

постійними, стабільними й рівномірно розподілятися в регіональному розрізі. 

Розподільчо-регулювальна функція полягає в тому, що за допомогою 

податків відбувається перерозподіл вартості національного доходу між 

державою та її суб’єктами, і через елементи податку (об’єкт, суб’єкт 

оподаткування, ставка податку, податкові пільги тощо) держава в змозі 

регулювати вартісні пропорції такого розподілу. 

Контрольна функція полягає в тому, що податки є сигналізатором якісних 

і кількісних пропорцій, які складаються в соціально-економічному житті 

суспільства в результаті розподілу і перерозподілу ВВП. Це створює 

можливості для використання податків як засобів контролю.  
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З організаційно-правової сторони податок — це обов’язковий платіж, 

який надходить до бюджетного фонду у визначених законом розмірах і 

встановлені строки. 

Податки класифікують за кількома ознаками: за формою оподаткування; 

за економічним змістом об’єкта оподаткування; залежно від рівня державних 

структур, які їх установлюють; за способом стягнення; за джерелами сплати. 

За формою оподаткування всі податки поділяються на дві групи: прямі і 

непрямі (рис.5.1). 

 

Рис. 5.1 Класифікація податків 
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Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платників і 

сплачуються за рахунок їх доходів, а сума податку безпосередньо залежить від 

розмірів об’єкта оподаткування. Прямі податки сприяють такому розподілу 

податкового тягаря, за якого більше платять ті члени суспільства, які мають 

вищі доходи. 

Непрямі податки встановлюються в цінах товарів та послуг і 

сплачуються за рахунок цінової надбавки, а їхній розмір для окремого платника 

не залежить від його доходів. 

Для визначення місця й ролі податків в економічній структурі країни слід 

насамперед відповісти на запитання: яку частину сукупної створеної вартості 

вилучає держава за допомогою податків і які соціально-економічні процеси 

криються за цим? Відповідь на це запитання дає можливість зрозуміти значення 

податків у системі державного регулювання економіки, їхній вплив на 

економіку та визначити податкове навантаження на товаровиробника. Питома 

вага податків у валовому внутрішньому продукті постійно змінюється під 

впливом економічних, політичних і соціальних факторів, у тому числі й тих, що 

внутрішньо притаманні розвитку податків як фінансової категорії. 

З поняттям «податки» тісно пов’язані поняття «податкова система», 

«податковий механізм» і «податкова політика». 

Податкова система — це сукупність різних видів податків, які 

справляються в державі з юридичних і фізичних осіб. 

Податковий механізм представляє собою сукупність організаційно-

правових норм і методів управління оподаткуванням. 

Податкова політика — це діяльність держави у сфері встановлення і 

стягнення податків. 

Розгляд цієї теми саме в аспекті аналізу тенденцій розвитку податкової 

системи, з визначенням частки податків у ВВП, має неабияке значення, бо 

знання цього показника упродовж певного історичного періоду, з урахуванням 

загальних потреб і пріоритетів соціально-економічного розвитку країни, дає 

можливість оцінити існуючу в країні податкову політику. 
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При розробці податкової системи слід спиратися на детально розроблену 

теорію податків, творцями якої є видатні представники економічної науки: 

Адам Сміт, Давід Рікардо, Поль Самуельсон, Дж. Коен Стюарт та інші. 

Податкова система кожної держави відображає її специфічні умови. В 

Україні формування власної податкової системи розпочалося з проголошенням 

незалежності в серпні 1991 р. Було введено в дію нові податкові закони, які 

сформували основу податкової системи України й напрям податкової політики. 

Чинну в Україні систему оподаткування доцільно розглядати в двох 

напрямах: «населення» і «підприємницькі структури». Необхідно ознайомитись 

із законодавчими актами, які визначають сучасну податкову систему України, 

продумати питання ефективності сучасної податкової політики та можливі 

напрями її вдосконалення. 

Податкова система покликана реально впливати на зміцнення ринкових 

основ господарювання, сприяти розвиткові підприємництва й одночасно 

служити бар’єром на шляху соціального зубожіння низькооплачуваних 

категорій громадян. Важливе значення має прийняття податкового кодексу. 

Оптимізація оподаткування, досягнення балансу між економічною 

ефективністю й соціальною справедливістю — загальна мета податкової 

політики  країн із розвиненою ринковою економікою. 

     Тести для перевірки знань 

1.  Податки — це обов'язкові платежі: 

а) юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів; 

б) фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна; 

в) юридичних і фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості 

майна, розміру доходу або обсягу споживання; 

г) усі відповіді правильні. 

 

2. За допомогою податків перерозподіляються: 
а) резервні фонди; 

б) ВВП; 

в)  вартість основного капіталу; 

г)  вартість робочої сили. 

3.  Які види платежів належать до прямих податків: 

а) акцизний податок, мито; 

б) податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб; 
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в) ПДВ; 

г) усі відповіді правильні? 

4.  Які ставки ПДВ діють сьогодні в Україні: 

а) нульова; 

б) 28 %; 

в)  20 %; 

г)  правильна відповідь а і в? 

 

5. Які види податків і зборів належать до місцевих: 

а) акцизний податок, податок на додану вартість; 

б) єдиний податок, туристичний збір, збір за місця для паркування 

транспортних засобів; 

в)  податок на прибуток підприємств; 

г) мито, податок на додану вартість. 

6. Хто є дійсним платником ПДВ та акцизного податку: 

а)  виробник товару; 

б) торговельне підприємство; 

в) споживачі товарів та послуг; 

г) усі відповіді правильні? 

7. Значна частка непрямих податків свідчить про: 

а)  фіскальний характер податкової системи; 

б) неефективну систему стягнення податків; 

в) низький рівень податкової культури; 

г) усі відповіді правильні. 

 

8. Дайте правильне визначення поняття «податкова система»: 

а)  сукупність податків, що визначається державою; 

б) сукупність податків і зборів, що визначається державою; 

в)  сукупність загальнодержавних і місцевих податків і зборів. 

г) сукупність встановлених у країні податків, зборів та інших обов'язкових 

платежів до бюджету і державних цільових фондів; принципів, форм і методів 

їх встановлення, зміни чи скасування; дій, які забезпечують їх сплату, контроль 

і відповідальність за порушення податкового законодавства. 

 

9. Залежно від рівня державного управління податки поділяють на: 

а) загальнодержавні, місцеві; 

б) прямі, непрямі; 

в) разові; 

г) систематичні. 

 

10. Як класифікують податки за методом оподаткування: 

а) прямі, непрямі; 

б) загальнодержавні та місцеві; 
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в) прогресивні, регресивні, пропорційні; 

г) розкладні, окладні? 

11. Що оподатковується: 

а) об'єкт податку; 

б) носій податку; 

в) суб'єкт податку; 

г)  джерело податку? 

 

12. Цільовий характер мають: 

а) обов'язкові платежі; 

б) податки; 

в)  державне мито; 

г)  штрафні санкції. 

 

13. Фізичні та юридичні особи, які зобов'язані сплачувати 

податок за законом, є: 

а) суб'єктами податку; 

б) носіями податку; 

в) об'єктами податку; 

г)  джерелами податку. 

 

14. Податки виконують функції: 

а)  фіскальну, контрольну; 

б) розподільчу, фіскальну, стимулюючу; 

в)  розподільчу, регулюючу, стимулюючу; 

г)  фіскальну, регулюючу, контрольну. 

 

15. Податкова ставка характеризується як: 

а) сума податку, визначена до сплати в бюджет; 

б) законодавчо встановлений розмір податку на одиницю об'єкта 

оподаткування; 

в) сума, фактично сплачена до бюджету; 

г) відсоткова ставка, за якою визначається сума відрахувань до сплати в 

місцевий бюджет 
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Тема: Бюджет 

Мета: дослідити місце і роль бюджету в економічній системі, розглянути 

функції державного бюджету та складові бюджетної системи України, 

ознайомитися з джерелами формування і класифікацією доходів і 

видатків бюджету 

Ключові терміни: бюджет, бюджетний механізм, бюджетна політика, 

бюджетна система, регульовані доходи, бюджетна класифікація, бюджетне 

планування, бюджетне прогнозування, доходи державного бюджету, 

податкові надходження, неподаткові надходження, видатки бюджету, 

кошторисне фінансування  

Після вивчення цієї теми студенти повинні знати і розуміти: 

• місце і роль бюджету в економічній системі; 

• функції державного бюджету; 

• складові бюджетної системи; 

• суть і склад доходів державного бюджету; 

• сутність, склад і структуру видатків державного бюджету. 

Література 

1. Конституція України // www.rada. gov.ua  

2. Бюджетний кодекс України: Ухвалений Верховною радою України 

22.03.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 37-38 

3. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. посібник/ За заг. 

ред. В.Д. Базилевича. – К.: Атіка, 2002 р. 

4. Венгер В.В. Фінанси: навч.пос.[для студ. вищ. навч. закл.] /В.В. Венгер. – К.: 

Центр учбової літератури, 2009 р. 

5. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 

2006 р. 

6. Фінанси: Навч. посібник / О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова, В.І. Оспіщев та ін..; 

За ред. В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2006 р.  

7. Фінанси: Навч. посібник / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. 

Чуй. – К.: Знання, 2006 р. 

 

Методичні рекомендації до теми 

Вивчаючи цю тему, студент повинен збагнути сутність бюджету як 

фінансової категорії, його призначення, місце і роль у загальній системі 

фінансових відносин, ознайомитись із бюджетним устроєм і бюджетною 
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системою України, бюджетним процесом. Розкриваючи поняття «бюджет», 

доцільно відобразити одночасно три його найважливіші характеристики: 

форму, матеріальний зміст та економічну природу. 

Слід підкреслити, що бюджет розглядається як самостійна економічна 

категорія. Ця категорія, будучи частиною фінансів, характеризується тими ж 

ознаками, що притаманні фінансам у цілому, але одночасно має свої 

особливості, які відрізняють її від інших сфер і ланок фінансових відносин, а 

саме: 

1) бюджет є особливою економічною формою перерозподільчих 

відносин, пов’язаних із вилученням частки національного доходу державою, і 

використанням її з метою задоволення потреб усього суспільства та окремих 

адміністративно-територіальних формувань; 

2) за допомогою бюджету відбувається перерозподіл національного 

доходу, рідше — національного багатства, між окремими галузями народного 

господарства, адміністративно-територіальними формуваннями, сферами 

суспільної діяльності; 

3) пропорції бюджетного перерозподілу вартості більшою мірою, ніж в 

інших ланках фінансової системи, визначаються потребами 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 ключовим значенням бюджету порівняно з 

іншими ланками. 

Звідси можна зробити висновок щодо специфічного суспільного 

призначення бюджету — задоволення потреб суспільства та його 

адміністративно-територіальних формувань.  

Необхідно виділяти і розрізняти поняття «бюджет», «бюджетний 

механізм», «бюджетна політика», «бюджетна система», «бюджетний устрій», 

«бюджетний процес», «бюджетне регулювання», «бюджетні права». 

За своєю економічною сутністю бюджет — це грошові відносини, які 

виникають між державою, з одного боку, та юридичними і фізичними особами 
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— з іншого, в процесі перерозподілу національного доходу (частково і 

національного багатства) у зв’язку із формуванням і використанням 

бюджетного фонду, призначеного для фінансування народного господарства, 

соціально-культурних заходів, потреб оборони і державного управління. 

Сутність бюджету як економічної категорії реалізується через розподільну 

(перерозподільну) і контрольну функції. Завдяки розподільній функції 

відбувається концентрація грошових коштів у руках держави та їх використання 

з метою задоволення загальносуспільних потреб. Контрольна функція дозволяє 

дізнатись, наскільки своєчасно й повно фінансові ресурси надходять у 

розпорядження держави, якими фактично є пропорції у розподілі бюджетних 

коштів, чи ефективно вони використовуються. Основу контрольної функції 

складає рух бюджетних ресурсів, який відображається у відповідних показниках 

бюджетних надходжень і видатків.  

Зміст цих функцій, сфера та об’єкт їхньої дії характеризують специфіку 

бюджету як економічної категорії. Так, зміст розподільної функції бюджету 

визначається процесами перерозподілу фінансових ресурсів між різними 

підрозділами суспільного виробництва. Жодна інша ланка фінансової системи 

не здійснює такого різноманітного і багаторівневого перерозподілу коштів, як 

бюджет. Сфера дії розподільної функції визначається тим, що у відносини з 

бюджетом вступають майже всі учасники суспільного виробництва. 

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. 

Використання бюджету як економічного інструменту управління 

економікою знаходить своє відображення в бюджетному механізмі, який 

створює держава. 

Бюджетний механізм — це сукупність конкретних форм бюджетних 

відносин, методів мобілізації і витрачання бюджетних коштів. Через бюджетний 

механізм держава регулює економіку, стимулює виробничі й соціальні процеси. 
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До бюджетних методів регулювання економічних і соціальних процесів 

відносяться: 

1) податки, які впливають на розвиток виробництва товарів, попит і 

пропозицію на них; 

2) бюджетне фінансування загальнодержавних програм, що забезпечують 

розширення виробництва і вдосконалення його структури, розвиток соціальної 

сфери, соціальний захист громадян; 

3) фінансова підтримка окремих галузей і підприємств для вирівнювання 

економічних умов їх функціонування або прискореного розвитку (через 

субвенції,  

пільгові, безпроцентні кредити тощо); 

4) створення за рахунок бюджетних коштів спеціальних фондів, резервів 

для запобігання диспропорціям у розвитку економіки. 

Необхідно також звернути увагу на те, що бюджетний механізм є 

активним інструментом реалізації бюджетної політики. Тому перехід на ринкові 

відносини, зміни, які відбуваються в пріоритетах бюджетної політики, 

потребують радикальних змін і в бюджетному механізмі. 

Для виконання своїх функцій державні органи на всіх рівнях управління 

повинні мати у своєму розпорядженні відповідні фінансові ресурси. З цією 

метою у державі створюється розгалужена мережа бюджетів, що забезпечують 

акумуляцію грошових коштів регіонів для фінансування їхнього господарства, 

соціальної сфери, благоустрою, утримання місцевих органів законодавчої та 

виконавчої влади тощо. 

Сукупність бюджетів окремих адміністративно-територіальних 

формувань, яка базується на економічних відносинах і правових нормах, 

представляє собою бюджетну систему. 

Структура бюджетної системи України представлено на рисунку 6.1 

У процесі формування і використання коштів окремих видів бюджетів, їх 

збалансування виникають фінансові відносини, регламентовані 

законодавством. Організація і принципи побудови бюджетної системи, її 

структура, взаємозв’язок окремих ланок бюджетної системи, бюджетний 



 46 

 

процес і бюджетні права органів законодавчої і виконавчої влади — це 

елементи бюджетного устрою. Бюджетний устрій різних країн залежить від 

державного устрою, територіально-адміністративного поділу, рівня розвитку 

економіки та деяких інших специфічних особливостей кожної держави. 

Головними принципами бюджетного устрою є єдність і самостійність 

усіх бюджетів, їх повнота, реальність і гласність. Доходи бюджетів кожного 

рівня формуються відповідно до податкового і бюджетного законодавства, а 

розподіл окремих джерел доходів між бюджетами різного рівня здійснюється за 

допомогою бюджетного регулювання. 

 

Рис. 6.1 Структура бюджетної системи України 

Бюджетне регулювання представляє собою частковий перерозподіл 

фінансових ресурсів між бюджетами різних рівнів. Основними методами 

бюджетного регулювання є: 

1) нормативи відрахувань до місцевих бюджетів від регулюючих 

загальнодержавних податків та обов’язкових платежів; 
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2) бюджетні дотації місцевим бюджетам нижчого рівня; 

3) бюджетні субсидії і субвенції. 

Бюджетне регулювання є складником бюджетного процесу, що 

представляє собою регламентований законом порядок складання, розгляду, 

затвердження і виконання державного й місцевих бюджетів. Права, якими згідно 

із Конституцією і законами України, що регулюють бюджетний процес, 

наділені органи законодавчої і виконавчої влади на всіх етапах бюджетного 

процесу, мають назву бюджетних прав. Складання і виконання бюджету є 

функцією органів виконавчої влади; розгляд, затвердження і контроль за 

виконанням бюджету — функцією Верховної Ради України, Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів. 

Оскільки функціонування бюджету відбувається з допомогою особливих 

економічних форм — доходів і видатків, студентам слід розглянути економічну 

сутність цих категорій і форми їх прояву. Але перш за все необхідно з’ясувати 

відмінності в поняттях «державні доходи» і «доходи державного бюджету», 

«державні видатки» і «видатки державного бюджету». 

Державні доходи представлені тією частиною фінансових відносин, яка 

пов’язана із формуванням фінансових ресурсів у розпорядженні держави і 

державних підприємств. При цьому фінансові ресурси, акумульовані державою, 

відносяться до централізованих, а ті, що залишаються у розпорядженні 

державних підприємств, є децентралізованим. Доходи бюджету посідають 

чільне місце у складі централізованих державних доходів. 

Державні видатки — це частина фінансових відносин, обумовлена 

використанням централізованих і децентралізованих доходів держави. 

Складаються державні видатки з прямих витрат держави, які здійснюються 

через систему бюджетних і позабюджетних фондів, і витрат державних 

підприємств, організацій, установ. 

Доходи і видатки бюджету — це об’єктивні категорії, кожна з яких має 

специфічне суспільне призначення: доходи служать фінансовою базою 

діяльності держави, видатки задовольняють загальнодержавні потреби. 
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Доходи бюджету виражають економічні відносини, які виникають у 

держави з юридичними і фізичними особами в процесі формування 

бюджетного фонду країни. 

Видатки бюджету — це економічні відносини, які виникають у зв’язку із 

розподілом фонду грошових коштів держави і його використанням за 

галузевим, цільовим і територіальним призначенням. 

Формою прояву категорії «доходи бюджету» служать різні види платежів 

підприємств, організацій і населення в бюджет, а їх матеріальним втіленням — 

грошові кошти, які мобілізуються в бюджет. 

Характеризуючи економічну сутність категорії «доходи бюджету», 

необхідно звернути увагу на те, що бюджетні доходи, з одного боку, є 

результатом розподілу вартості суспільного продукту між різними учасниками 

відтворювального процесу, а з іншого — виступають об’єктом подальшого 

розподілу сконцентрованої у руках держави вартості. 

Склад бюджетних доходів, форми мобілізації грошових коштів у бюджет 

залежать від системи і методів господарювання, а також від економічних задач, 

які вирішуються суспільством (таблиця 6.1). Так, країни з ринковою 

економікою доходи своїх бюджетів формують, в основному, за рахунок 

податків. Категорія «видатки бюджету» проявляється через конкретні види 

видатків, кожний з яких може бути охарактеризований як кількісно, так і 

якісно. Якісна характеристика дозволяє встановити економічну природу і 

суспільне призначення кожного виду бюджетних видатків, а кількісна — їх 

величину. 

Таблиця 6.1 

Склад доходів державного бюджету 

 
І. Податкові 

надходження 

1. Платежі за використання природних ресурсів 

2. Внутрішні податки на товари та послуги 

3. Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 

4. Податки на доходи, прибуток, збільшення ринкової вартості 

5. Інші податкові надходження 

 

 

 

 

1. Доходи від власності й підприємницької діяльності 

 Надходження позабюджетних коштів бюджетних установ 

 Надходження від грошово-речових лотерей 

 Надходження до бюджету відсотків за користування тимчасово вільними 

бюджетними коштами 
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ІІ. Неподаткові 

надходження 

 Надходження дивідендів від суб’єктів підприємницької діяльності 

створених за участю державних підприємств 

 Рентна плата 

 Надходження від приватизації  

2. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та 

побічного продажу 

2.1 Збори, що справляються державною автоінспекцією 

2.2 Плата за пробірування та клеймування виробів і сплавів з 

дорогоцінних металів 

2.3 Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів 

внутрішніх справ 

2.4 Плата за оренду цілісних майнових комплексів державних 

підприємств 

2.5 Державне мито 

3. Надходження від штрафів і фінансових санкцій 

3.1 Суми стягнені з осіб, що заподіяли шкоду підприємству 

3.2  Адміністративні штрафи 

3.3  Штрафи за порушення правил пожежної безпеки 

3.4 Збори, що стягуються Комітетом з нагляду за охороною праці 

 

4. Інші неподаткові надходження 

4.1 Надходження сум простроченої кредиторської і депонентської  

заборгованості 

4.2 Доходи від продажу надлишкових озброєнь 

4.3  Плата за транзит нафти, газу, аміаку через територію України 

4.4  Надходження від перевищення розрахункового фонду оплати праці 

над фактичними 

4.5  Додаткові збори на оплату праці 

4.6 Інші джерела 

ІІІ. Доходи від 

операцій з 

капіталом 

1. Доходи від продажу основного капіталу 

2. Надходження від продажу державних запасів товарів 

3. Надходження від продажу нематеріальних активів і землі 

ІV. Бюджетні 

трансферти 

1. Зовнішні трансферти 

2. Офіційні внутрішні трансферти (вилучення коштів) 

V. Цільові 

державні фонди 

1. Фонд України соціального захисту інвалідів  

2. Фонд охорони навколишнього середовища 

 

Витратна частина бюджету відзначається різноманітністю, але в 

більшості країн призначена для фінансування загальнодержавних програм 

(інвестиційних, економічних, розвитку виробничої і соціальної інфраструктури 

тощо) (рис.6.2). Бюджетні асигнування направляються у вигляді субсидій, 

кредитів, державних гарантій і поручительств для фінансової підтримки 

фермерських господарств, малих підприємств, житлового господарства тощо. 

Бюджет відіграє також важливу роль у соціальному захисті громадян, 

розвиткові невиробничої сфери. Частину бюджетних коштів держава направляє 

на оборону, утримання правоохоронних органів, апарату управління та ін. 
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Рис. 6.2 Класифікація видатків бюджету 

Необхідно пам’ятати, що за сухими цифрами бюджету стоїть реальне 

життя. Нині бюджет України перебуває в тяжкому стані, віддзеркалюючи 

економічне і соціальне становище суспільства. У результаті незбалансованості 

економіки, спаду виробництва, зниження доходів і різкого зростання видатків 

виникає бюджетний дефіцит. 

До недавнього часу у вітчизняній економічній науці переважав 

негативний погляд на бюджетний дефіцит — він розглядався тільки як 

негативне явище, притаманне лише бюджетам капіталістичних держав. Цим 

пояснюється практична відсутність глибоких наукових розробок щодо причин 

гранично допустимої межі й соціально-економічних наслідків бюджетного 

дефіциту. Ще Дж. М. Кейнс обґрунтував можливість допущення 

випереджаючого росту державних видатків над доходами на окремих етапах 
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розвитку суспільства. Світова практика свідчить, що величина бюджетного 

дефіциту не повинна перевищувати гранично допустиму межу, визначену 2—

3% валового національного продукту. Різке зростання дефіциту державного 

бюджету призводить до наростання інфляційних процесів, росту цін і зниження 

життєвого рівня населення. Вкрай негативні наслідки (фінансові, економічні, 

соціальні) значного розміру бюджетного дефіциту потребують використання 

загальноприйнятих у світовій практиці методів боротьби з дефіцитом. Якщо в 

процесі виконання бюджету має місце перевищення граничного рівня дефіциту 

або значне скорочення надходжень дохідних джерел бюджету, то вводиться 

механізм секвестру видатків. Секвестр полягає у пропорційному зниженні 

бюджетних видатків (на 5, 10, 15 і т. д. відсотків) щомісячно по всіх статтях 

бюджету протягом того часу, який залишився до кінця фінансового року. 

Секвестру не підлягають захищені статті, склад яких визначає Верховна Рада 

України. 

     Тести для перевірки знань 

1. Державний бюджет — це: 

а) система економічних відносин, що складаються в суспільстві у процесі 

формування, розподілу та використання централізованого фонду грошових 

коштів держави; 

б) грошові відносини, що виникають між державою та юридичними особами 

у зв'язку зі створенням централізованих фондів. 

в) відображає процес перерозподілу доходів у суспільстві; 

г) правильної відповіді немає. 

2. Державний бюджет України як фінансовий план держави 

затверджується: 

а) постановою Кабінету Міністрів; 

б) Указом Президента; 

в) Верховною Радою і має силу закону; 

г) розпорядженням Національного банку. 

3. Під бюджетною системою розуміють сукупність: 

а) бюджетних відносин; 

б) бюджетів; 

в)  бюджетних установ; 

г) правильної відповіді немає. 

4. Сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу 

бюджетної системи — це: 
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а) бюджетний устрій; 

б) зведений бюджет; 

в)  бюджетна система. 

г) правильної відповіді немає. 

5. Чим визначається бюджетний устрій України: 

а)  системою розподілу доходів між окремими видами бюджетів; 

б) сукупністю правових норм; 

в) державним устроєм та адміністративно-територіальним поділом країни; 

г) усі відповіді правильні? 

6. Резервний фонд бюджету встановлюється від суми видатків 

бюджету в такому розмірі (%): 

а)  1; 

б)  4; 

в)  5; 

г)  10. 

 

7. Бюджет існує: 

а) тільки у держави; 

б) у держави та підприємств реального сектору економіки; 

в) у всіх економічних суб'єктів; 

г) у важливих державних структурах. 

 

8. Зазначте, що не властиво Державному бюджету України: 

а ) державний бюджет використовується для сплати видатків, пов'язаних з 

обороною країни; 

б) з державного бюджету виплачується заробітна плата робітникам 

промислових підприємств; 

в) з державного бюджету виплачується заробітна плата службовцям 

державного апарату; 

г) усі відповіді правильні. 

9. Бюджетний устрій держави залежить від: 

а) державного устрою; 

б) структури фінансової системи держави; 

в) правових засад розподілу доходів і видатків бюджетів держави; 

г) правильної відповіді немає. 

10. Відповідно до Бюджетного кодексу України, проект бюджету 

розробляє: 

а) Міністерство фінансів; 

б) Бюджетна комісія Верховної Ради; 

в) Міністерство економіки; 

г)  усі відповіді правильні. 

11. Структура доходів бюджету України включає: 
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а ) податкові та неподаткові надходження; 

б) доходи від операцій з капіталом; 

в) офіційні трансферти; 

г) усі відповіді правильні. 

12. За порядком та умовами зарахування у бюджети доходи поділяють 

на: 

а) зовнішні та внутрішні; 

б) власні та позичкові; 

в)  закріплені та регулюючі; 

г) правильної відповіді немає. 

 

13. Видатки бюджету — це витрати: 

а) що виникають за умов виконання державою своїх обов'язків; 

б) які спрямовані на капітальні вкладення; 

в) які передбачають поворотність і платність. 

г) усі відповіді правильні. 

14. Видатки бюджету класифікують за такими ознаками: 

а) функціями і економічною характеристикою операцій; 

б) головним розпорядником бюджетних коштів; 

в) бюджетними програмами; 

г) усі відповіді правильні. 

15. Відповідно до економічної класифікації видатки є: 

а) внутрішні та зовнішні; 

б) поточні та капітальні; 

в) всі відповіді правильні; 

г) правильної відповіді немає. 

16. Структура бюджетної класифікації в Україні розробляється: 

а)  Верховною Радою; 

б) Кабінетом Міністрів; 

в) Міністерством фінансів; 

г) Національним банком. 

 

17. Економічна структура видатків бюджетної класифікації будується 

відповідно до: 

а)  основних економічних характеристик операцій, при проведенні яких 

здійснюються видатки; 

б) головних розпорядників коштів; 

в) основних державних програм; 

г) усі відповіді правильні. 

 

18. Захищені статті бюджету — це 

а)  статті видатків, що закріплені за певними доходами; 
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б) статті видатків, що не підлягають скороченню через невиконання дохідної 

частини бюджету; 

в) правильної відповіді немає; 

г) усі відповіді правильні. 

 

19. Секвестр бюджету застосовується для: 

а)  міжбюджетного регулювання; 

б) бюджетного контролю; 

в) зменшення видатків у процесі виконання бюджету; 

г) усі відповіді правильні. 

 

20. Бюджетна класифікація — це групування за однорідними ознаками: 

а)  тільки доходів бюджету; 

б) тільки видатків бюджету; 

в) доходів, видатків, фінансування бюджету, боргу; 

г) усі відповіді правильні. 

 

21. Тільки закріплені доходи має: 

а)  державний бюджет; 

б) місцевий бюджет. 

в) правильної відповіді немає; 

г) усі відповіді правильні. 

 

22. Бюджетний дефіцит характеризується як: 

а) перевищення доходів над видатками; 

б) сума субвенцій, наданих місцевим бюджетам; 

в) обсяг поточних видатків бюджету; 

г) перевищення видатків над доходами. 
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Тема: Державний кредит і державний борг 

Мета: дослідити поняття «державний кредит», розглянути форми державного 

кредиту, ознайомитися з методами управління державним боргом 

Ключові терміни: державний кредит, внутрішній державний кредит, 

зовнішній державний кредит державні позики, казначейські зобов’язання, 

державний борг, управління державним боргом 

Після вивчення цієї теми студенти повинні знати і розуміти: 

• що таке «державний кредит» і в чому його відмінності від банківського 

кредиту; 

• форми державного кредиту; 

• яким чином державний борг впливає на фінансову безпеку держави; 

• які існують методи управління державним боргом. 

Література  

1. Бюджетний кодекс України: Ухвалений Верховною радою України 

22.03.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 37-38 

2. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. посібник/ За заг. 

ред. В.Д. Базилевича. – К.: Атіка, 2002 р. 

3. Венгер В.В. Фінанси: навч.пос.[для студ. вищ. навч. закл.] /В.В. Венгер. – К.: 

Центр учбової літератури, 2009 р. 

4. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. І 

перороб. – К.: КНЕУ, 2005 р. 

5. Фінанси: Навч. посібник / О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова, В.І. Оспіщев та ін..; 

За ред. В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2006 р.  

6. Фінанси: Навч. посібник / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. 

Чуй. – К.: Знання, 2006 р. 

Методичні рекомендації до теми 

Вивчаючи цю тему, студент повинен збагнути, що у періоди економічної 

кризи, корінних змін у господарському механізмі, порушення збалансованості 

бюджету держава відчуває гостру нестачу фінансових ресурсів. Основним 

способом отримання додаткових фінансових ресурсів стає державний кредит. 

Таким чином, об’єктивна необхідність державного кредиту пояснюється 

протиріччями між зростаючими суспільними потребами і можливостями їх 

задоволення за рахунок доходів бюджету. 

Здійснюючи операції по державному кредиту всередині країни, держава є 

позичальником коштів, а населення, підприємства, організації — кредиторами. 
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В міжнародних економічних відносинах держава виступає як у ролі 

позичальника, так  міжнародних економічних відносинах держава виступає як у 

ролі позичальника, так і у ролі кредитора. 

Державний кредит являє собою специфічну ланку державних фінансів. 

Він не має ні окремого фінансового фонду (кошти, що мобілізуються за його 

допомогою, проходять, як правило через бюджет), на окремого органу 

управляння. 

Характеризуючи сутність державного кредиту, слід відмітити, що 

формування з допомогою держкредитних відносин додаткових фінансових 

ресурсів для фінансування загальнодержавних витрат — це тільки одна його 

сторона. Іншою є відносини, обумовлені платністю і поверненням ресурсів, які 

мобілізовані з допомогою державного кредиту. Держава гарантує повернення 

коштів з уплатою кредиторам установленого доходу, як правило, у вигляді 

процентів. Але платність, строковість і повернення запозичених державою 

коштів не дають підстави ототожнювати державний кредит із банківським. Між 

ними існують суттєві відмінності. Отже, державний кредит представляє собою 

сукупність економічних відносин, які виникають у процесі формування 

державою фінансових ресурсів для фінансування бюджетних витрат й інших 

загальнодержавних програм. Як фінансова категорія державний кредит виконує 

розподільчу,  регулювальну і контрольну функцію. Водночас державний кредит 

— це форма мобілізації тимчасово вільних коштів населення, підприємств та 

організацій для задоволення суспільних потреб на умовах платності й 

повернення. За наявності бюджетного дефіциту державний кредит є одним із 

основних джерел його покриття. При позитивному бюджетному сальдо 

мобілізовані через держкредит кошти використовуються для фінансування 

економічних і соціальних програм. 

Слід також звернути увагу і на поняття «умовний державний кредит», 

коли держава виступає гарантом по кредитах, наданих іноземним 

позичальникам, місцевим органам влади, державним підприємствам. Зовнішній 

прояв змісту тих економічних відносин, які виражає державний кредит, 

представляє собою форму кредиту. 
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Державний кредит може бути внутрішнім і зовнішнім. 

Форми державного кредиту представлені на рис. 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1 Форми державного кредиту 

Внутрішній державний кредит може мати товарну і грошову форму. 

Товарну форму використовують при розладнанні грошової системи. 

Грошовий кредит виступає у формах державних позик, вкладів населення 

в ощадних банках, використання державного кредитного фонду. 

Найпоширенішою формою державного кредиту є позики. 

Державні зовнішні позики можуть надаватися в грошовій або товарній 

формі. Грошові позики надаються у валюті країни-кредитора або у вільно 

конвертованій валюті. 

Існування державного кредиту призводить до появи державного боргу, 

який поділяється на поточний і капітальний, внутрішній і зовнішній. 

Державний борг – це сума заборгованості держави перед внутрішніми і 

зовнішніми кредиторами. 

Важливим є питання про економічно обґрунтовані межі державного 

боргу. У більшості країн світу, в тому числі і в Україні, величина внутрішнього 

державного боргу регулюється законодавчо. 

Державний внутрішній борг України складається із заборгованості 

минулих років, включаючи частину боргових зобов’язань уряду колишнього 

Союзу РСР, перебраних на себе Україною, та заборгованості, що виникає за 
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борговими зобов’язаннями Уряду України. До боргових зобов’язань Уряду 

України належать випущені ним цінні папери, інші зобов’язання у грошовій 

формі, гарантовані Урядом України, а також отримані ним кредити. Боргові 

зобов’язання Уряду України виступають у вигляді облігацій внутрішніх 

державних позик і зобов’язань державної скарбниці України. В окремих 

випадках можуть застосовуватися й інші форми урядових зобов’язань. 

Характер та умови таких зобов’язань у кожному конкретному випадку визначає 

Уряд України за погодженням з НБУ. 

Обслуговування державного боргу здійснюється за рахунок бюджетних 

коштів, що за умов економічного спаду і наявності проблем щодо наповнення 

дохідної частини бюджету робить погашення державних боргових зобов’язань і 

сплату по них процентів досить проблематичним. Нарощування державного 

боргу може призвести до зростання боргу вже без нових позик, лише за рахунок 

збільшення витрат щодо його обслуговування. Коли витрати з обслуговування 

державного боргу перевищують 25-процентне співвідношення платежів на 

погашення кредитів і валютних надходжень, при певній величині державного 

боргу практично вся виручка від експорту у вільно конвертованій валюті 

направляється на погашення раніше отриманих кредитів і сплату процентів по 

них, а оплата поточного імпорту потребує залучення нових позик. 

Зростання внутрішнього державного боргу теж викликає труднощі з 

вишукування додаткових дохідних джерел. Оскільки джерелом покриття 

державного боргу є доходи бюджету, тобто податки, можна стверджувати, що 

величина боргу — це взяті авансом у населення і підприємств податки. 

Цілком очевидно, що серйозність проблем, пов’язаних із здійсненням 

держкредитних операцій, підвищує вимоги до управління державним боргом. 

Управління внутрішнім державним боргом передбачає певні заходи щодо 

випуску, розміщення, обігу й обслуговування державних боргових зобов’язань, 

зміни умов раніше випущених позик. 

Для зовнішнього державного боргу це заходи щодо отримання і 

повернення зовнішніх кредитів. 
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Методами управління державним боргом є конверсія, консолідація, 

уніфікація, обмін облігацій за регресивним співвідношенням, відстрочення 

погашення та анулювання позики. Управління державним внутрішнім боргом 

України здійснює Міністерство фінансів України у порядку, погодженому з 

НБУ. 

Розміщення боргових зобов’язань Уряду України та надання гарантій від 

його імені провадить за його дорученням Міністерство фінансів України. 

Граничні розміри державного внутрішнього боргу України, його 

структура, джерела і строки погашення встановлює Верховна Рада України 

одночасно із затвердженням Державного бюджету України на наступний рік. 

     Тести для перевірки знань 

1. Дефіцит державного бюджету утворюється, коли: 

а) витрати держави зменшуються; 

б) сума податкових надходжень скорочується; 

в) сума витрат держави перевищує суму податкових надходжень; 

г) немає правильної відповіді. 

 

2. Випуск облігацій внутрішньої державної позики здійснює: 

а) Міністерство фінансів України; 

б) Національний банк України; 

в) Державне казначейство України. 

г) усі відповіді правильні. 

 

3. До державних боргових зобов'язань належить: 

а) облігація, казначейський вексель; 

б) приватизаційне боргове зобов'язання і житловий чек; 

в) усі відповіді правильні; 

г)  немає правильної відповіді. 

 

4. Джерелом покриття державного боргу є: 

а) видатки бюджету, державні позики; 

б) доходи бюджету, державні кредити; 

в) усі відповіді правильні; 

г) немає правильної відповіді. 

 

5. Управління державним внутрішнім боргом України здійснює: 

а) Міністерство фінансів України; 

б) Національний банк України; 

в) Кабінет Міністрів України; 

г)  Президент України. 
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6. Державний борг є: 

а)  внутрішній; 

б) зовнішній та внутрішній; 

в)  інвестиційний; 

г)  комерційний. 

7. У державному кредиті: 

а) держава — позичальник, а юридичні та фізичні особи —кредитори; 

б) держава — кредитор, а юридичні та фізичні особи — позичальники; 

в) держава, юридичні та фізичні особи можуть бути як кредиторами, так і 

позичальниками; 

г) немає правильної відповіді. 

8. Які основні причини існування державного кредиту: 

а) потреба держави у нарощуванні прибутків; 

б) виплата додаткових пенсій; 

в) бюджетний дефіцит; 

г) бюджетний дефіцит, постійно зростаючі потреби держави,  потреби у 

виконанні державою своїх функцій? 

9. Зовнішній державний кредит — це кредит, наданий: 

а)  підприємством підприємству; 

б) банком банку; 

в) урядом однієї держави урядові іншої держави; 

г) усі відповіді правильні. 

10. У яких випадках ощадна справа належить до державного кредиту: 

а) при виплаті пенсій населенню; 

б) при реалізації лотерей; 

в)  у випадку, якщо залучені кошти населення спрямовуються до бюджету і 

на придбання державних цінних паперів; 

г) при здійсненні будь-яких операцій ощадним банком. 

 

11. Згідно з правовим оформленням, державні позики поділяють на: 

а)  готівкові і безготівкові; 

б) товарні і грошові; 

в) позики на підставі угод і цінні папери; 

г) фонди і резерви. 

 

12. Які є способи коригування позикової політики: 

а)  мінімізація вартості позики, стабілізація державних цінних паперів; 

б) управління зовнішнім і внутрішнім боргом; 

в) рефінансування, конверсія, консолідація, уніфікація, обмін за регресивним 

співвідношенням, відстрочення погашення позики, реструктуризація, 

анулювання; 

г) усі відповіді правильні. 
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13. Державний кредит — це: 

а) особлива форма грошових відносин, коли держава є кредитором, 

позичальником або гарантом; 

б) складова загальнодержавних фінансів, яка дає змогу утворити 

централізовані фінансові ресурси для потреб держави; 

в)  грошові відносини, які виникають між державою, юридичними і 

фізичними особами та пов'язані з мобілізацією коштів та їхнім використанням 

на фінансування державних потреб; 

г) немає правильної відповіді. 

14. Конверсія державного боргу — це: 

а)  зміна дохідності позики; 

б) збільшення строків дії випущеної позики; 

в) об'єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених кількох 

позик обмінюються на облігації нової позики. 

г) усі відповіді правильні. 

 

15. Консолідація — це: 

а)  зміна дохідності позики; 

б) зміна строків дії випущеної позики; 

в)  об'єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених кількох 

позик обмінюються на облігації нової позики; 

г) немає правильної відповіді. 

 

16. Уніфікація позики — це: 

а) зміна дохідності позики; 

б) збільшення строків дії випущеної позики; 

в) об'єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених кількох 

позик обмінюються на облігації нової позики; 

г)  усі відповіді правильні. 

17. Джерелом покриття держаного боргу є: 

а) прибутки підприємств від використання наданих кредитів; 

б) трансфертні платежі; 

в) доходи бюджету; 

г)  немає правильної відповіді. 

18. За характером виплати доходу державні позики поділяють на: 

а)  виплати за кредитами урядам іншими країн, міжнародним організаціям та 

фінансовим інститутам; 

б) коротко, середньо та довгострокові; 

в) фіксовані та плаваючі; 

г) дисконтні, виграшні та процентні. 

19. Через розподільну функцію державного кредиту здійснюється: 

а) регулювання грошового обігу; 

б) формування централізованих грошових фондів держави; 
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в) фінансування витрат держави; 

г) підтримка малого бізнесу. 

20. Якщо центральний банк продає велику кількість державних цінних 

паперів на відкритому ринку, то він має на меті: 

а) зробити кредит більш доступним; 

б) ускладнити придбання населенням державних цінних паперів; 

в)  збільшити обсяг інвестицій; 

г)  зменшити загальну масу грошей в обігу. 
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Тема: Місцеві фінанси 

Мета: дослідити місце і призначення місцевих фінансів, розглянути складові 

місцевих фінансів, ознайомитися з роллю місцевих бюджетів у 

фінансовому забезпеченні розвитку територій 

Ключові терміни: місцеві фінанси, функції місцевих фінансів, місцевий 

фінансовий орган, місцеві бюджети, місцеве самоврядування, міжбюджетні 

відносини, фінанси комунальних підприємств, місцеві податки і збори. 

Після вивчення цієї теми студенти повинні знати і розуміти: 

• у чому полягає необхідність і призначення місцевих фінансів; 

• складові місцевих фінансів; 

• яку роль відіграють місцеві бюджети у фінансовому забезпеченні розвитку 

територій; 

• як досягається збалансованість місцевих бюджетів. 

Література  

1. Венгер В.В. Фінанси: навч.пос.[для студ. вищ. навч. закл.] /В.В. Венгер. – К.: 

Центр учбової літератури, 2009 р. 

2. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. І 

перороб. – К.: КНЕУ, 2005 р. 

3. Стеців Л.П., Копилюк О.І. Фінанси: Навч. посібник. – К.: Знання, 2007р. 

4.  Сунцова О.О. Місцеві фінанси: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2010 р. 

5. Фінанси: Навч. посібник / О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова, В.І. Оспіщев та ін..; 

За ред. В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2006 р.  

6. Фінанси: Навч. посібник / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. 

Чуй. – К.: Знання, 2006 р. 

 

Методичні рекомендації до теми 

Вивчаючи цю тему, студент повинен звернути увагу, перш за все, на 

визначення сутності місцевих фінансів та їх складників. 

В умовах демократії місцеві (регіональні) фінанси є однією з важливих 

складників фінансової системи держави, оскільки вони забезпечують 

фінансування значної частини державних витрат на соціально-культурне й 

комунально-побутове обслуговування населення. За допомогою регіональних 

фінансів здійснюється вирівнювання рівнів економічного і соціального 
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розвитку територій, які в силу різних історичних, географічних та інших умов 

відстали від інших районів. 

Функціонування місцевих фінансів пов’язане із забезпеченням 

необхідними фінансовими ресурсами місцевих Рад народних депутатів та 

органів місцевого самоврядування. Місцеві (регіональні) фінанси за своєю 

економічною сутністю є системою економічних відносин, за допомогою якої 

національний дохід розподіляється й перерозподіляється на економічний і 

соціальний розвиток територій. 

Матеріальною основою місцевих фінансів є регіональні фінансові 

ресурси, що представляють собою сукупність грошових коштів, які 

використовуються на економічний і соціальний розвиток територій. 

Складниками регіональних фінансів є місцеві бюджети, територіальні 

позабюджетні фонди і кошти суб’єктів господарювання (комунальних 

підприємств). 

За своєю економічною суттю місцеві фінанси – це система формування, 

розподілу і використання фінансових ресурсів для забезпечення місцевими 

органами влади покладених на них функцій і завдань – як власних, так і 

делегованих. 

Місцеві бюджети необхідно розглядати в декількох аспектах. По-перше, 

як організаційну форму мобілізації частини фінансових ресурсів у 

розпорядження місцевих органів самоврядування, по-друге, як систему 

фінансових відносин. 

До складу місцевих фінансових ресурсів включають: 

- фінансові ресурси місцевих органів влади (місцевий бюджет і цільові 

фонди); 

- фінансові ресурси підприємств комунальної форми власності. 

Як організаційна форма мобілізації доходів і здійснення витрат 

місцевими органами самоврядування місцеві бюджети — це балансові 

розрахунки, які відповідають вимогам складання балансів, тобто вони мають 

дохідну і витратну частини, принципи збалансування тощо. Тому можна 
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стверджувати, що місцеві бюджети — це балансові розрахунки доходів і 

витрат, які мобілізуються і витрачаються на відповідній території. 

Разом з тим місцеві бюджети слід розглядати як фінансову категорію, 

основу якої становить система фінансових відносин, що складаються при 

мобілізації і витрачанні коштів місцевих бюджетів, включаючи відносини між 

місцевими бюджетами різних рівнів з приводу перерозподілу фінансових 

ресурсів і відносини з державним бюджетом. 

Розглядаючи місце і роль місцевих бюджетів у бюджетній системі 

України, слід показати зміни, які відбуваються в структурі зведеного бюджету. 

Питома вага місцевих бюджетів у зведеному бюджеті має тенденцію до 

збільшення, хоча є підстави говорити про певну її стабілізацію. Зростає також 

частка місцевих бюджетів у ВВП і загальному обсязі фінансових ресурсів 

держави. Мають місце і певні якісні зміни у формуванні доходів місцевих 

бюджетів. 

Проте система місцевих бюджетів потребує вдосконалення. 

Реформування бюджетної системи має відбуватись у напрямі зміщення 

фінансової незалежності місцевих бюджетів, чіткого розподілу функцій між 

окремими ланками місцевих бюджетів, а відповідно і розподілу доходів. Ці 

проблеми ще певний час залишатимуться найактуальнішими. 

 

     Тести для перевірки знань 

1.  Місцеві фінанси — це: 

а) система формування, розподілу і використання грошових та інших 

фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених 

на них функцій і завдань, як власних так і делегованих; 

б) витрати, які здійснюються місцевими органами влади в обов'язковому 

порядку за переліком, що визначається законодавством; 

в) витрати, які здійснюються місцевими органами влади на власний розсуд, 

на основі рішень, прийнятих їхніми представницькими зібраннями; 

г) немає правильної відповіді. 

2.  Видатки місцевих органів влади поділяють на: 

а) поточні, розвитку, на фінансування делегованих повноважень, обов'язкові, 

факультативні, на фінансування власних повноважень; 

б) власні, закріплені, передані, податкові, неподаткові; 
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в) власні, поточні; 

г) усі відповіді правильні. 

3.  Способи формування доходів місцевих бюджетів — це: 

а) місцеві податки і збори, частки загальнодержавних податків, комунальні 

платежі, доходи від майна та землі, що належить місцевій владі, доходи 

комунальних підприємств, кредити, комунальні позики, трансферти; 

б) громадські послуги, фінансові ресурси у фондовій формі; 

в) власні, закріплені, регульовані; 

г) усі відповіді правильні. 

4.  Бюджет міста Києва — це: 

а) бюджет розвитку; 

б) місцевий бюджет; 

в) поточний бюджет; 

г) усі відповіді правильні. 

5. Суб'єкти місцевих фінансів — це: 

а) територіальні громади; міські, селищні, сільські ради; бюджети АРК, 

обласні, міські, міст Києва і Севастополя, районні, міські, районні в містах, 

територіальних громад; голови міст, селищ та сіл; обласні, Київська та 

Севастопольська міські, районні, районні у містах Києва та Севастополя 

державні адміністрації; обласні, Київська та Севастопольська міські, районні в 

містах Києві і Севастополі ради; Рада міністрів АРК; Мінфін України; Кабінет 

Міністрів України; Верховна Рада України; 

б) фінансові ресурси у фондовій формі; фінансові ресурси в нефондовій 

формі; 

в) громадські послуги, самостійні місцеві бюджети, комунальні форми 

власності, позабюджетні фонди, місцеві податки і збори, комунальний кредит, 

фінансові комунальні підприємства, комунальні платежі; 

г) немає правильної відповіді. 

6.Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначають на основі: 

а) закріплених на постійній основі доходів місцевих бюджетів; 

б) нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя; 

в) власних доходів місцевих бюджетів; 

г)  немає правильної відповіді. 

7.Спеціальний фонд місцевих бюджетів — це: 

а) кошти, спрямовані на реалізацію програм соціального розвитку; 

б) класичний випадок закріплення джерела доходів за статтею видатків, за 

якого певні види доходів призначаються для фінансування певних видів 

видатків; 

в) фінансування установ і закладів виробничої і соціальної інфраструктури, 

що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, а також на фінансування 

заходів щодо соціального захисту населення; 

г) усі відповіді правильні. 
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8. Бюджетне регулювання — це: 

а) повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до 

бюджетного призначення; 

б) збалансування бюджетів, які входять до складу бюджетної системи; 

в) сукупність усіх юридичних норм, які визначають бюджетний устрій 

країни; 

г) немає правильної відповіді. 

 

9. Міжбюджетні трансферти — це: 

а)  кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до 

іншого; 

б) різновид довгострокового кредиту, який погашає клієнт у розстрочку; 

 

в) розмір витрат на розрахункову одиницю; 

г) усі відповіді правильні. 

10. Органи місцевого самоврядування можуть створювати підприємства, 

фірми та компанії, засновані на комунальній формі власності, у формі: 

а)  унітарних підприємств; 

б) товариств з обмеженою відповідальністю; 

в) акціонерних товариств; 

г) усі відповіді правильні. 

11. Субсидія — це: 

а)  форма перерозподілу і використання фінансових ресурсів; 

б) форма фінансової допомоги держави місцевим органам влади, що 

надається з метою забезпечення виконання визначених наперед завдань чи 

цільових програм; 

в) вид допомоги у грошовій або натуральній формі, що надається із коштів 

державного чи місцевого бюджетів; 

г) немає правильної відповіді. 

12. Факультативні витрати місцевих органів влади — це: 

а)  витрати, які здійснюються місцевими органами влади в обов'язковому 

порядку за переліком, що визначається законодавством; 

б) витрати, які здійснюються місцевими органами влади на власний розсуд, 

на основі рішень, прийнятих їхніми представницькими зібраннями; 

в) витрати, які здійснюються місцевими органами влади у процесі надання 

нематеріальних послуг; 

г) усі відповіді правильні. 

13. Причиною виникнення місцевих фінансів є: 

а) виникнення держави; 

б) наявність територіальних колективів, відокремлення функцій і завдань, які 

покладені на їхні органи влади; 

в)  поява товарно-грошових відносин; 

г)  немає правильної відповіді. 
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14. Місцеві бюджети — це: 

а)  балансові розрахунки доходів і витрат, які мобілізуються й витрачаються 

на відповідній території; 

б) головний централізований фонд грошових коштів держави; 

в) кошти підприємств та населення; 

г) усі відповіді правильні. 

15. Бюджет розвитку є складовою: 

а)  загального фонду місцевого бюджету; 

б) спеціального фонду місцевого бюджету; 

в)  фонду нагромадження; 

г) поточного бюджету. 
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Тема:  Спеціалізовані цільові фонди держави 

Мета: дослідити об’єктивну необхідність функціонування державних цільових 

фондів, визначити роль держаних цільових фондів в соціальному 

захисті населення, ознайомитися з напрямами використання коштів 

цільових фондів 

Ключові терміни: державні цільові фонди, позабюджетні фонди, Пенсійний 

фонд України, Фонд соціального страхування від нещасних випадків, Фонд 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд 

соціального страхування на випадок безробіття.  

Після вивчення цієї теми студенти повинні знати і розуміти: 

• чим пояснюється необхідність функціонування державних цільових фондів; 

• яку роль відіграють державні фонди соціального страхування в соціальному 

захисті населення; 

• як використовуються кошти цільових фондів. 

Література  

1. Венгер В.В. Фінанси: навч.пос.[для студ. вищ. навч. закл.] /В.В. Венгер. – К.: 

Центр учбової літератури, 2009 р. 

2. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. І 

перороб. – К.: КНЕУ, 2005 р. 

3. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 

2006 р. 

4.  Стеців Л.П., Копилюк О.І. Фінанси: Навч. посібник. – К.: Знання, 2007р. 

5.  Фінанси: Навч. посібник / О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова, В.І. Оспіщев та ін..; 

За ред. В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2006 р.  

6. Фінанси: Навч. посібник / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. 

Чуй. – К.: Знання, 2006 р. 

 

Методичні рекомендації до теми 

Вивчаючи дану тему студенту необхідно звернути увагу на те, що Фонди 

фінансових ресурсів цільового призначення є самостійною ланкою фінансової 

системи і входять до складу державних фінансів. 

Державні цільові фонди – це форма перерозподілу і використання 

фінансових ресурсів, що залучаються державою для фінансування деяких 

суспільних потреб. 
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За допомогою цільових державних фондів можливо: 

 впливати на процес виробництва через фінансування, субсидування 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. 

Цільові фонди можуть бути постійними і тимчасовими (рис.9.1). 

 

Рис. 9.1 Види цільових державних фондів 

До джерел формування доходів державних цільових фондів відносять: 

 обов’язкові відрахування юридичних і фізичних осіб; 

 доходи від інвестування власних коштів; 

 добровільні внески, спонсорська допомога; 

 бюджетне фінансування; 

 інші джерела. 

Соціальне страхування як самостійна форма страхування безпосередньо 

пов’язане із системою соціального захисту населення. У період економічних 
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негараздів і соціальної напруги необхідність його розширення стає найбільш 

значимою і актуальною проблемою. 

Найважливішим пріоритетом системи соціального захисту є підтримка 

непрацездатних громадян, для яких обособлюється частина створеного 

валового  

продукту через формування і використання спеціальних грошових фондів. 

Соціальне страхування представляє собою частину грошових відносин з 

розподілу і перерозподілу національного доходу з метою формування і 

використання фондів, призначених для утримання осіб, які не беруть участі в 

суспільній праці. Суб’єктами відносин виступають держава, підприємства та 

організації різних форм власності, населення. 

В економічній і публіцистичній літературі, характеризуючи сфери 

соціального захисту населення, вживають терміни «соціальне забезпечення» і 

«соціальне страхування», нерідко ототожнюючи їх або, навпаки, вважаючи їх 

неоднозначними. Між тим кожний з них несе спеціальне смислове 

навантаження. 

Соціальне забезпечення — це встановлена державою система 

матеріального забезпечення громадян у старості, на випадок повної або 

часткової втрати працездатності, втрати годувальника, а також допомога 

багатодітним, неповним і малозабезпеченим сім’ям. 

Соціальне забезпечення здійснюється у формах: «соціальне страхування», 

«забезпечення» та «оподаткування». 

Характерною рисою соціального страхування є фінансування соціальних 

виплат за рахунок внесків. При «забезпеченні» фінансування матеріальної 

допомоги здійснюється за рахунок податків незалежно від «зроблених» раніше 

внесків. Форма «опікування» представляє фінансування з бюджету й 

орієнтована на індивідуальні потреби. 

Таким чином, під соціальним забезпеченням слід розуміти процес 

соціального захисту населення, а під соціальним страхуванням — одну із форм 

здійснення цього процесу. Форма соціального страхування є домінуючою у 
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країнах ринкової економіки. Причому в одних країнах метод страхування 

носить нагромаджувальний характер, а в інших — солідарний. 

Систему державного соціального страхування становлять чотири цільові 

фонди. При цьому між ними чітко розмежовані сфери функціонування. 

Пенсійний фонд відображає страхування на випадок постійної втрати 

працездатності. Формою страхового відшкодування є пенсії. Фонди 

соціального страхування передбачають страхування на випадок: тимчасової 

втрати працездатності у зв’язку з хворобою, вагітністю та пологами; тимчасової 

чи постійної втрати працездатності внаслідок нещасних випадків; втрати 

джерела отримання доходів внаслідок безробіття. Формами страхового 

відшкодування є пенсії і різного роду допомоги та виплати. До цієї групи 

можна віднести також Фонд соціального захисту інвалідів, хоча він відображає 

відносини фінансової допомоги, а не страхування. 

Кожен фонд має закріплені доходи та видатки і відповідну систему 

управління. 

Система пенсійного забезпечення має два рівні: державне (обов’язкове) і 

недержавне (добровільне, додаткове) пенсійне забезпечення. 

Державне пенсійне забезпечення включає виплати трудових та 

соціальних пенсій. 

До недержавного пенсійного забезпечення відносять: 

 недержавні пенсійні фонди; 

 страхування пенсій у страхових компаніях; 

 пенсійні фонди (каси) підприємств; 

 особисті пенсійні рахунки в банках; 

 інші форми недержавного пенсійного забезпечення. 

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є 

некомерційною самоврядованою організацією, що здійснює захист прав 

громадян на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг у разі 

тимчасової непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-

інвалідом, хворим членом сім’ї), вагітності та пологів, народження дитини, 
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необхідності нагляду за малолітньою дитиною, смерті громадянина або члена 

його сім’ї. гарантом його діяльності є держава. 

Фонд соціального страхування на випадок безробіття є самостійною 

фінансовою системою, яка має сприяти забезпеченню ефективної занятості, 

створенню нових робочих місць, надавати матеріальну допомогу та соціальні 

послуги на випадок безробіття.  

Страхування від нещасного випадку та професійного захворювання є 

самостійним видом загальнообов’язкового державного тарування, за 

допомогою якого здійснюється соціальний захист з охорони життя та здоров’я 

громадян у процесі їхньої трудової діяльності. 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків створений з метою 

проведення профілактичних заходів з охорони праці, відновлення здоров’я та 

працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків, 

відшкодування їм завданої матеріальної та моральної шкоди. 

     Тести для перевірки знань 

1. Державні цільові фонди поділяють на: 

а) відомчі; 

б) галузеві; 

в) економічні; 

г)  регіональні. 

2.  У відсотках до якого показника здійснюються відрахування 

підприємств до Пенсійного фонду: 

а)  валового доходу підприємства; 

б) фонду заробітної плати; 

в)  прибутку; 

г)  собівартості продукції? 

3.  Кошти Пенсійного фонду України використовують на: 

а) фінансування розвитку медицини; 

б) соціально-культурні цілі; 

в) фінансування державних та регіональних програм соціальної підтримки 

пенсіонерів; 

г) усі відповіді правильні. 

4.  Право створювати цільові фонди мають: 

а)  загальнодержавні органи влади; 

б) місцеві органи влади; 

в) правильні відповіді а і б; 

г) немає правильної відповіді. 
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5.  Цільові фонди створюють шляхом: 

а) виділення коштів з бюджету; 

б) створення власних джерел доходів; 

в) правильні відповіді а і б; 

г) немає правильної відповіді. 

6.  Позабюджетні цільові фонди: 

а) Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності; 

б) Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань; 

в) Фонд соціального захисту інвалідів, Фонд охорони навколишнього 

природного середовища; 

г) правильні відповіді а і б; 

7.  Цільові фонди, що входять до складу Державного бюджету України: 

а)  Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності; 

б)  Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань; 

в) Фонд соціального захисту інвалідів, Фонд охорони навколишнього 

природного середовища; 

г) усі відповіді правильні. 

8. Величина ресурсів пенсійного забезпечення визначається: 

а)  демографічними причинами; 

б) економічними причинами; 

в)  усі відповіді правильні; 

г) немає правильної відповіді. 

9. Демографічні причини визначення величини ресурсів пенсійного 

забезпечення: 

а) середня тривалість життя і її динаміка, кількість осіб пенсійного віку; 

б) чисельність працездатного населення, економічний стан країни в цілому; 

в) співвідношення рівнів заробітної плати і пенсії; 

г)  правильні відповіді а і б. 

10. Економічні причини визначення величини ресурсів пенсійного 

забезпечення: 

а) економічний стан країни в цілому, співвідношення рівнів заробітної плати 

і пенсії; 

б) надбавки за стаж, умови роботи та ін., наявність і частка осіб, що мають 

право на пільги при визначенні рівня пенсійного забезпечення; 

в) правильні відповіді а і б; 

г)  немає правильної відповіді. 
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11. За періодом функціонування цільові державні фонди поділяються на: 

а) довічні, строкові; 

б) постійні, довічні; 

в)  солідарні, тимчасові; 

г) постійні, тимчасові. 

12. За рівнем управління цільові державні фонди поділяють на: 

а)  постійні і тимчасові; 

б) державні та місцеві; 

в) державні, регіональні; 

г) бюджетні, позабюджетні 
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Тема:  Страховий ринок України 

Мета: дослідити об’єктивну необхідність страхування, розглянути особливості 

фінансових відносин у сфері страхування, ознайомитися з формами і 

методами страхового захисту 

Ключові терміни: страхування, перестрахування, страховик, страхувальник, 

страховий агент, страхові внески, страхове відшкодування, страховий 

випадок, форми страхування, обов’язкове страхування, добровільне 

страхування, страховий ринок. Страховий договір, ліцензування страхової 

діяльності.  

Після вивчення цієї теми студенти повинні знати і розуміти: 

• об’єктивну необхідність страхування; 

• особливості фінансових відносин у сфері страхування; 

• які існують форми і методи страхового захисту; 

• що являє собою «страховий ринок» і як він функціонує. 

Література 

1. Венгер В.В. Фінанси: навч.пос.[для студ. вищ. навч. закл.] /В.В. Венгер. – К.: 

Центр учбової літератури, 2009 р. 

2. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. І 

перороб. – К.: КНЕУ, 2005 р. 

3. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 

2006 р. 

4.  Стеців Л.П., Копилюк О.І. Фінанси: Навч. посібник. – К.: Знання, 2007р. 

5.  Фінанси: Навч. посібник / О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова, В.І. Оспіщев та ін..; 

За ред. В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2006 р.  

6. Фінанси: Навч. посібник / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. 

Чуй. – К.: Знання, 2006 р. 

 

Методичні рекомендації до теми 

Вивчаючи цю тему, студент повинен звернути увагу, перш за все, на те, 

що страхування є самостійною сферою фінансової системи. Воно виступає у 

двох формах: у формі страхування певних об’єктів у зв’язку із 

непередбаченими і надзвичайними подіями та у формі соціального 

страхування. 
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Включаючи сферу страхування до фінансової системи, ми виходимо з 

того, що економічна категорія страхування є складником категорії фінансів. 

Разом із тим можна виділити суттєві ознаки, що характеризують специфічність 

категорії страхування, а саме: 

 страхування пов’язане тільки з перерозподільчими відносинами, які 

зумовлені настанням страхових випадків; 

 при страхуванні має місце солідарне розподілення нанесеного збитку 

між учасниками страхування, що зумовлює повернення коштів, мобілізованих 

до страхового фонду; 

 страхування передбачає перерозподіл збитку як між територіальними 

одиницями, так і в часі. 

Страхування – це система обмінно-перерозподільних відносин з приводу 

формування і використання колективних страхових фондів не засадах 

солідарної відповідальності. 

Виходячи із цих специфічних особливостей слід характеризувати 

функції страхування: ризикову, попереджувальну, ощадну і контрольну 

(рис.10.1) 

Перерозподільчий характер страхових відносин пов’язаний із 

формуванням і використанням спеціального фонду страхових коштів. На 

практиці існує три основних форми створення страхових фондів: фонд 

самострахування (або його модифікація — фонди ризику), централізовані 

загальнодержавні резерви і фонди страховика. 

У зв’язку з відмінностями між об’єктами страхування всю сукупність 

страхових відносин поділяють на галузі: страхування майнове, соціальне, 

особисте, страхування відповідальності і страхування підприємницьких ризиків. 

У складі кожної галузі виділяють окремі підгалузі й види страхування. 

Так, залежно від форм власності майнове страхування поділяється на 

страхування майна  

державних і колективних підприємств, кооперативних і громадських 

організацій, майна громадян. 
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Підгалузями страхування підприємницьких ризиків є різні сфери 

комерційної діяльності: виробнича, брокерська, маклерська, банківська, 

біржова тощо. Конкретними видами майнового страхування є, наприклад, 

страхування домашнього майна, засобів транспорту, врожаю 

сільськогосподарських культур. 

 

Рис. 10.1 Функції страхування 

Страхування може проводитися в обов’язковій і добровільній формі. 

Найповнішою є класифікація страхування за економічними ознаками, яка 

передбачає декілька підходів залежно від цілей класифікації (рис.10.2)  

Страхові відносини включають: 

- страхові платежі; 

- виплату страхового відшкодування; 
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- перестрахування; 

- розміщення тимчасово вільних коштів на фінансовому ринку; 

- отримання доходів від розміщення коштів на фінансовому ринку. 

Поняття страхового ринку трактується в економічній літературі у двох 

аспектах. По-перше, страховий ринок — це особлива сфера грошових відносин, 

де об’єктом купівлі-продажу виступає специфічна послуга — страховий захист і 

де формується пропозиція й попит на неї. По-друге, страховий ринок 

представляє собою складну інтегровану систему страхових і перестрахових 

організацій (страховиків), що здійснюють страхову діяльність. 

 

Рис. 10.2 Класифікація  страхування за економічними ознаками 

Суб’єктами страхового ринку є страховики (страхові компанії), які 

надають страхові послуги, і страхувальники (фізичні та юридичні особи). 
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Посередниками в проведенні страхування виступають брокери (брокерські 

фірми) і страхові агенти. 

Специфічним товаром на страховому ринку виступають страхові 

послуги. Ціна страхової послуги знаходить своє виявлення у страховому тарифі 

й складається на конкурентній основі під впливом попиту і пропозиції. 

Страховий ринок залежно від масштабів попиту і пропозиції на страхові 

послуги можна поділити на внутрішній, зовнішній і міжнародний. 

Функціонування  

страхового ринку базується на таких принципах: 

 демонополізація страхової справи; 

 конкуренція страхових організацій з надання страхових послуг, 

залучення страхувальників і мобілізації грошових коштів у страхові фонди; 

 свобода вибору для страхувальників умов надання страхових послуг, 

форм і об’єктів страхового захисту; 

 надійність і гарантія страхового захисту. 

Розрізняють такі організаційно-правові форми страхових компаній: 

державна страхова компанія; акціонерні страхові товариства; товариства 

взаємного страхування; страховий пул. 

Обов’язковим складовим елементом страхового ринку є спеціалізовані 

консалтингові фірми (компанії) страхових експертів. 

У практиці господарювання економічна категорія страхування 

проявляється через формування спеціальних цільових ресурсів, призначених 

для відшкодування збитків – страхових фондів. Страхові фонди створюються в 

трьох формах: 

• фонди самострахування; 

• централізоване страхове забезпечення; 

• колективні страхові фонди. 

     Тести для перевірки знань 

1. Страховий агент — це: 

а) фізична або юридична особа, яка самостійно здійснює страхові операції; 

б) штатний працівник страхової компанії; 
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в) фізична особа, яка за дорученням страховика укладає договір страховика; 

г) юридична особа, яка від свого імені та за дорученням страховика виконує 

частину його страхової діяльності. 

2. Страховий тариф — це: 

а)  ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за весь період 

страхування; 

б) ставка страхового відшкодування; 

в)  ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за певний період 

страхування; 

г)  немає правильної відповіді. 

3. Страховий інтерес — це: 

а) усвідомлена потреба у страховому захисті майна, доходів, життя громадян; 

б) міра економічної зацікавленості участі страховика і страхувальника у 

страхових відносинах; 

в) вартість застрахованого майна і можливість отримання відшкодування 

внаслідок настання страхового випадку; 

г) страхова сума в яку оцінюється можливий збиток страховка при виплаті 

страхового відшкодування страхувальникам. 

4. Обов'язками страхувальника є: 

а) вчасно вносити страхові платежі та повідомляти страховика про настання 

страхового випадку; 

б) тримати в таємниці договірні умови страхування зі страховиком; 

в)  вимагати від страховиків відшкодувати збитки в разі відмови у виплаті 

страхових сум; 

г) правильні відповіді а і б. 

5. Які причини виникнення та існування страхування: 

а) захист майнових інтересів суб'єктів виробничих відносин і людського 

суспільства від несприятливих подій (ризиків); 

б) створення сезонних запасів у харчовій промисловості; 

в)  збільшення обсягів виробництва; 

г) здійснення запобіжних заходів, спрямованих на зменшення страхового 

ризику? 

6. При страхуванні домашнього майна громадян страховими подіями є: 

а)  нещасні випадки, стихійні лиха; 

б) зміни кон'юнктури ринку; 

в) вибух парових котлів; 

г) усі відповіді правильні. 

7. По закінченні договору змішаного страхування життя страхувальник 

одержує: 

а) страхове відшкодування; 

б) викупну суму; 

в) страхову суму; 



 82 

 

г) компенсацію витрат громадян, пов'язаних із підтримкою здоров'я. 

8. Які страхові резерви формуються страховими товариствами в 

Україні: 

а) резерв збитків; 

б) резерв коливань збитковості; 

в) технічні резерви; 

г) немає правильної відповіді. 

9. Розрахунковий нормативний запас платоспроможності страховика 

визначається на основі: 

а) розміру статутного фонду; 

б) кількості страхових договорів (полісів); 

в)  страхових премій, сплачених перестраховикам; 

г) надходжень страхових премій та страхових виплат. 

10. Які функції виконує страхування: 

а) формування і використання фінансових ресурсів; 

б) відтворювальну і стимулюючу; 

в) ризикову, превентивну, ощадну і контрольну; 

г) фіскальну і економічну? 

11. Що розуміють під страховим ринком: 

а) інструмент перерозподілу грошових коштів між суб'єктами 

господарювання; 

б) сферу обігу цінних паперів; 

в) особливу сферу грошових економічних відносин, де об'єктом купівлі-

продажу виступає специфічний товар — страхова послуга; 

г) механізм забезпечення попиту і пропозиції на фінансові ресурси? 

12. Що з наведеного нижче розкриває суть ризикової функції 

страхування: 

а) створення системи страхових резервів; 

б) передача за певну плату страховикові матеріальної відповідальності за 

наслідки ризику, зумовленого подіями, перелік яких передбачено договором 

страхування або чинним законодавством; 

в)  зменшення наслідків страхових подій; 

г) перерозподіл коштів між страхувальниками? 

13. Страхування будується на таких принципах: 

а)  страховий інтерес, суброгація, франшиза, сумлінність сторін; 

б) часткове покриття збитку; 

в) непропорційна відповідальність; 

г)  обов'язковість настання страхової події. 

14. Головними суб'єктами страхового ринку є: 

а) страховики, страхувальники, страхові посередники; 

б) промислові і торгові підприємства; 
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в)банки і кредитні спілки; 

г) державний бюджет і позабюджетні фонди. 

15. Страховими посередниками можуть бути: 

а) фондові біржі; 

б) банки і інші фінансово-кредитні установи; 

в) інвестиційні фонди і компанії; 

г) страхові агенти і страхові брокери. 

16. За територіальною ознакою страховий ринок поділяють на: 

а) страхування, співстрахування, перестрахування; 

б) майнове страхування, особисте страхування, страхування 

відповідальності; 

в) національний, регіональний, міжнародний; 

г) усі відповіді правильні. 

17. Страховий поліс — це: 

а) договір страхування майна; 

б) документ, що регламентує взаємовідносини у страхуванні життя; 

в) документ, що визначає розмір збитків страхувальника; 

г) документ, який видається страховиком страхувальнику і засвідчує факт 

укладання договору страхування. 

18. Правила страхування — це: 

а)  перелік претензій страхувальника до страховика; 

б) документ, який визначає умови проведення кожного виду страхування; 

в) договір страхування; 

г) аварійний сертифікат. 
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                                     Тема:  Фінансовий ринок 

Мета: дослідити об’єктивну необхідність і призначення фінансового ринку, 

розглянути складові сегменти фінансового ринку, ознайомитися з 

правилами функціонування ринку грошей, кредитного ринку і ринку 

цінних паперів 

Ключові терміни: фінансовий ринок, кредитний ринок, ринок цінних паперів, 

фондовий ринок, ринок грошей, ринок капіталів, ринок фінансових послуг, 

емітент, інвестор, фінансовий посередник, фондова біржа, валютна біржа, 

акція, облігація, вексель, сертифікат, ф’ючерс, форвард, опціон.  

Після вивчення цієї теми студенти повинні знати і розуміти: 

• необхідність і призначення фінансового ринку; 

• складові сегменти фінансового ринку; 

• як функціонує ринок грошей, кредитний ринок і ринок цінних паперів; 

• які види цінних паперів обертаються на фінансовому ринку. 

Література 

1. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 липня 1991 р. // 

Відомості Верховної Ради України. –1991р. - № 38 

2. Венгер В.В. Фінанси: навч.пос.[для студ. вищ. навч. закл.] /В.В. Венгер. – К.: 

Центр учбової літератури, 2009 р. 

3. Горбач. Л.М., Каун О.Б. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник. – к.: 

Кондор. – 2006 р. 

4. Корнєєв В.В. Фінансові посередники як інститути розвитку: Монографія. – 

К.: Основа, 2007 р.  

Методичні рекомендації до теми 

Вивчаючи цю тему, студент повинен звернути увагу, перш за все, на те, 

що перехід до ринкових відносин неможливий без розвитку фінансового ринку. 

Фінансовий ринок — це сукупність економічних відносин, пов’язаних із 

розподілом фінансових ресурсів, купівлею-продажем тимчасово вільних 

грошових коштів і цінних паперів. 

Призначення фінансового ринку полягає в забезпеченні підприємствам 

належних умов для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних 

ресурсів. Таким чином, підприємства на фінансовому ринку, як і на інших 

ринках, практично рівнозначні як у ролі покупця, так і продавця фінансових 
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ресурсів. Взаємовідносини продавців та покупців на фінансовому ринку подано 

на рис.11.1 

  

                                   Заощадження                                              Інвестиції 

 

           Нагромадження        Кредитні ресурси 

 

 

 

 

Рис.11.1 Взаємовідносини продавців та покупців на фінансовому ринку 

 

Об'єктивною передумовою функціонування фінансового ринку є незбіг 

потреби у фінансових ресурсах з джерелами її задоволення. Кошти можуть 

бути в наявності в одних власників, а інвестиційні 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 національному господарстві і має на меті забезпечити підприємствам, 

державі і фізичним особам належні умови для залучення необхідних коштів і 

продажу тимчасово вільних ресурсів (рис.11.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Рис.11.2 Місце і роль фінансового ринку в системі ринкових відносин 
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Таким чином, в організаційному плані фінансовий ринок - це сукупність 

ринкових фінансових інституцій, що супроводжують потік коштів від власників 

фінансових ресурсів до позичальників. До них належать комерційні банки, 

валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди компаній, лізингові організації, 

пенсійні та страхові фонди, національний банк, позабіржові торговельні 

системи, розрахунково-клірингові організації, депозитарії, інвестиційні 

керуючі, реєстратори, інші фінансові інституції, які відповідно до чинного 

законодавства можуть здійснювати операції на фінансовому ринку. 

Роль фінансового ринку щодо держави і фізичних осіб дещо інша ніж для 

підприємств. Так, держава використовує фінансовий ринок переважно для 

формування своїх доходів на позиковій основі, хоча певною мірою бере участь 

і у формуванні його ресурсного потенціалу (рис.11.3). Фізичні особи, навпаки, 

більше продають тимчасово вільні кошти, ніж позичають їх, хоча споживчий 

кредит у сучасних умовах також досить поширений. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 11.3 Взаємозв'язок між державою і фінансовим ринком 

 

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. 
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 мобілізація тимчасово вільних фінансових ресурсів; 

 розподіл акумульованих вільних коштів між численними кінцевими 

споживачами; 

 прискорення обороту капіталу, що сприяє активізації економічних процесів у 

державі; 

 забезпечення умов для мінімізації фінансових ризиків. 

Головною функцією фінансового ринку є забезпечення руху грошових 

коштів від одних власників (кредиторів) до інших (позичальників). Фінансовий 

ринок виступає як механізм перерозподілу фінансових ресурсів підприємств і 

заощаджень населення між суб’єктами господарювання й галузями економіки, 

«зв’язування» частини грошових коштів, не забезпечених споживчими 

товарами, а також як засіб покриття дефіциту державного бюджету. 

Основними елементами фінансового ринку є кредитний ринок, ринок 

цінних паперів і грошовий ринок. Ці елементи фінансового ринку знаходяться в 

тісному взаємозв’язку. Наприклад, збільшення обсягу вільних грошових коштів, 

що знаходяться у населення і підприємств, веде до розширення ринку кредитів і 

цінних паперів. І навпаки, випуск цінних паперів знижує потребу у 

фінансуванні народного господарства за рахунок кредитів та акумулює 

тимчасово вільні грошові кошти інвесторів. 

Торгівля фінансовими ресурсами може здійснюватися в різних формах і 

різними методами, що визначає розгалуженість і різноманітність фінансового 

ринку. Відповідно, існує велика кількість ознак, за якими можна класифікувати 

фінансовий ринок (рис.11.4). Зокрема, за видами фінансових активів 

фінансовий ринок поділяється на: 

 кредитний ринок (ринок банківських позик, позикового капіталу), тобто 

ринок, на якому об'єктом купівлі-продажу є вільні кредитні ресурси, обіг 

яких здійснюється на умовах повернення, строковості, платності і 

забезпеченості; 

 ринок цінних паперів (фондовий ринок), на якому об'єктом купівлі-продажу 

виступають усі види цінних паперів (фондових інструментів), емітованих 

підприємствами, різними фінансовими інститутами, державою. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.4 Класифікація фінансового ринку 
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 валютний ринок, на якому об'єктом купівлі-продажу виступають іноземна 

валюта і фінансові інструменти, що обслуговують операції з нею; 

 страховий ринок, на якому об'єктом купівлі-продажу виступає страховий 

захист у формі різноманітних страхових продуктів; 

 ринок золота (та інших дорогоцінних металів: срібла, платини), на якому 

об'єктом купівлі-продажу виступають дорогоцінні метали.  

В Україні ринок золота є найменш розвинутим сегментом  фінансового  

ринку через  відсутність  його правового регламентування; 

 ринок фінансових послуг, який за своєю структурою є дуже різноманітним. 

Фінансові послуги можуть мати ознаки кредитних операцій, операцій 

оренди та страхування, проте всі вони спрямовані на мобілізацію й 

переміщення фондів фінансових ресурсів із вільного обігу в сфери 

інвестиційного прикладання. 

За періодом обертання фінансових активів фінансовий ринок поділяється 

на: 

 ринок грошей, на якому здійснюються операції з купівлі-продажу ринкових 

фінансових інструментів і фінансових послуг усіх вищерозглянутих 

фінансових ринків із терміном обертання до одного року. Фінансові активи, 

що обертаються на ринку грошей, є найліквіднішими, їм притаманний 

найменший рівень фінансового ризику; 

 ринок капіталів, на якому здійснюються операції купівлі-продажу ринкових 

фінансових інструментів і фінансових послуг з терміном обертання більше 

одного року. Фінансові активи, як обертаються на ринку капіталів, як 

правило, менш ліквідні, їм притаманний найбільший рівень фінансового 

ризику і відносно високий рівень доходності. 

За регіональною ознакою фінансовий ринок поділяється на: 

 місцевий фінансовий ринок, представлений, в основному, операціями 

комерційних банків, страхових компаній, неорганізованих торговців 

цінними паперами з їх контрагентами - місцевими господарюючими 

суб'єктами і населенням; 

 регіональний фінансовий ринок, який функціонує в межах області 
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(республіки) і поряд з місцевими неорганізованими ринками включає 

систему регіональних фондових і валютних бірж; 

 національний фінансовий ринок, який включає всю систему фінансових 

ринків держави, їх видів і організаційних форм; 

 світовий фінансовий ринок як складову частину світової фінансової системи, 

в якій інтегровані національні фінансові ринки держав з відкритою 

економікою. 

За швидкістю реалізації угод на фінансовому ринку розрізняють: 

 ринок з негайною (терміновою) реалізацією угод (ринок «спот»), на якому 

угоди здійснюються в короткотерміновий (як правило, до трьох днів) період 

часу; 

 ринок з реалізацією угод в майбутньому (строкові ринки: форвардний, 

ф'ючерсний, опціонний і ринок свопів). Предметом обігу на цьому ринку є, 

як правило, фондові, валютні і товарні деривативи (похідні цінні папери). 

Операції на фінансовому ринку здійснюються за допомогою фінансових 

інструментів. За видами фінансових ринків фінансові інструменти поділяються 

на: 

 інструменти кредитного ринку: гроші і розрахункові документи, які 

обертаються на грошовому ринку; 

 інструменти фондового ринку: цінні папери, які обертаються на цьому 

ринку; 

 інструменти валютного ринку: іноземна валюта, розрахункові валютні 

документи, а також окремі види цінних паперів, які обслуговують цей 

ринок; 

 інструменти страхового ринку: страхові послуги, які пропонуються до 

продажу (страхові продукти), а також розрахункові документи і окремі види 

цінних паперів, які обслуговують цей ринок; 

 інструменти ринку золота (срібла, платини): названі види цінних металів, 

які використовуються з метою формування фінансових резервів, і цінні 

папери, які обслуговують цей ринок. 

Наведена класифікація відображає поділ фінансового ринку і фінансових 
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інструментів за найсуттєвішими загальними ознаками, які не можна вважати 

вичерпними. 

Важливим елементом фінансового ринку є ринок цінних паперів — 

сукупність відносин фінансового ринку, пов’язаних із випуском і обігом цінних 

паперів, а також форми і способи цього обігу. 

Цінні папери — це 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 передачі грошових та інших прав, 

що випливають з цих документів, іншим особам (ст. 1 Закону України «Про 

цінні папери і фондову біржу» від 18.06.91 р.). Закон України «Про цінні 

папери і фондову біржу» визначає умови і порядок випуску цінних паперів, а 

також регулює посередницьку діяльність в організації обігу цінних паперів в 

Україні. Відповідно до цього Закону можуть випускатися в обіг такі види 

цінних паперів: 

 акції; 

 облігації внутрішніх республіканських і 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 тощо. 

Розрізняють капітальні та грошові цінні папери. Серед капітальних, що 

виступають засобом залучення капіталу, найбільш поширені акції та облігації. 

Капітальні цінні папери, у свою чергу, поділяються на дольові (пайові), 

що виражають долю (частку) у власності та валовому капіталі, та боргові, що 

виражають відносини позики.  
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Дольові цінні папери — це акції, інвестиційні сертифікати, приватизаційні 

папери. 

Боргові цінні папери — це облігації, казначейські зобов’язання та ін., по 

яких емітент несе зобов’язання повернути у відповідний строк кошти, 

інвестовані в його діяльність, і виплатити дохід у вигляді фіксованого процента. 

До грошових цінних паперів належать різні векселі (комерційні, 

фінансові, прості, переказні), депозитні сертифікати, комерційні папери та ін. 

Грошові цінні  

 

папери активно використовують в обороті між фірмами, банками, між банками 

та казначейством. Цінні папери можуть бути іменними чи на пред’явника. 

Іменні цінні папери передаються шляхом повного індосаменту (передавальним 

записом, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи), якщо 

інше не передбачено Законом України «Про цінні папери і фондову біржу» або 

якщо в них спеціально не вказано, що вони не підлягають передачі. Цінні папери 

на пред’явника обертаються вільно. 

Ринок грошей має справу з короткостроковими фінансовими активами, 

що є високоліквідними та малоризиковими. Інструментами цього ринку є 

скарбничі векселі, короткострокові комерційні векселі та банківські акцепти. 

Ринки капіталу різноманітніші, оскільки їхня діяльність пов’язана з 

кількома видами зовсім різних інструментів. Тут можна відмітити ринок 

облігацій та ринок часток капіталу (акцій). 

Ринки цінних паперів можуть також класифікуватися залежно від типу 

фінансових активів: ринок скарбничих векселів, ринок облігацій, ринок акцій 

тощо. 

За характером руху цінних паперів фондовий ринок поділяється на 

первинний і вторинний. На первинному фондовому ринку продаються й 

купуються цінні папери нових випусків, на вторинному — перепродаються 

раніше випущені цінні папери. Саме вторинний ринок забезпечує реалізацію 

однієї з основних функцій фінансового ринку — переливання капіталу. 
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За формою організації фондовий ринок поділяється на організований 

(біржовий) і позабіржовий. 

Учасниками ринку цінних паперів є емітенти, інвестори та інвестиційні 

інститути. 

Емітентами цінних паперів є юридичні особи та державні органи або 

органи місцевого самоврядування. Емітенти несуть повну відповідальність за 

випущені ними цінні папери. 

Інвестори — це фізичні та юридичні особи, що придбали цінні папери від 

свого імені та за власний рахунок. 

Інвестиційний інститут — це юридична особа, створена у будь-якій 

організаційно-правовій формі, що допускається Законом України «Про 

підприємства в Україні». Засновниками інвестиційного інституту можуть бути 

як українські, так і іноземні юридичні та фізичні особи. Існують такі види 

інвестиційних інститутів: фінансові брокери, інвестиційні консультанти, 

інвестиційні компанії та інвестиційні фонди. 

Фінансовий брокер — це юридична особа, що виконує посередницькі 

функції при купівлі-продажу цінних паперів за рахунок та за дорученням 

клієнта. 

Інвестиційний консультант — це юридична чи фізична особа, що надає 

консультаційні послуги з питань випуску та обігу цінних паперів. 

Інвестиційний консультант може проводити аналіз фондового ринку 

(експертизу угод, вивчення та прогнозування кон’юнктури тощо), підготовку та 

організаційно-методичне забезпечення емісії. 

Інвестиційна компанія є дилером, тобто юридичною особою, що діє за 

власний рахунок. Інвестиційна компанія може залучати грошові кошти через 

емісію власних цінних паперів або отримання грошових позик банків. 

Інвестиційний фонд — це юридична особа, що здійснює діяльність, 

пов’язану із залученням коштів за рахунок емісії власних цінних паперів. Між 

інвестиційним фондом та інвестиційною компанією є певні відмінності. 

Інвестиційна компанія — це переважно фінансовий посередник у 

первинному розміщенні цінних паперів між емітентом і кінцевим інвестором, а 
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інвестиційний фонд акумулює дрібні заощадження і є кінцевим інвестором. 

Компанії обслуговують лише юридичних осіб, тоді як фонди — ще й фізичних. 

Компанія має право працювати як інвестиційний консультант і фінансовий 

брокер, для фонду ж інші види діяльності є забороненими. 

Фондова біржа — це акціонерне товариство, яке зосереджує попит і 

пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їхнього ринкового курсу. 

Фондова біржа — технологічне ядро фондового ринку. Тут визначається курс 

цінних паперів. Біржа виробляє загальні правила проведення торгів і 

розрахунків після укладення угод, розповсюджує відповідну інформацію та 

підтримує професіоналізм учасників ринку, а також проводить певний 

контроль. 

Членами фондової біржі можуть стати лише інвестиційні інститути, сама 

ж біржа не є таким. Її діяльність фінансується за рахунок продажу власних 

акцій (часток статутного фонду біржі), регулярних членських внесків і 

біржового збору з кожної укладеної на біржі угоди. Прибутки біржі повністю 

спрямовуються на покриття видатків. У разі виникнення прибутку, що не 

використовується на власні потреби, він оподатковується відповідно до чинного 

законодавства України. 

На фондову біржу допускаються цінні папери не всіх компаній. На ній 

обертаються лише цінні папери, що пройшли реєстрацію і включені до 

лістингу. Вимоги для допуску цінних паперів на біржу стосуються 

мінімального розміру, потенційних доходів і загального фінансового становища 

фірми. 

Незареєстровані на біржі цінні папери продаються-купуються на 

позабіржовому ринку. Тут діють дилери або брокери, які проводять операції з 

цінними паперами. 

Учасниками фондового ринку є також банки. Вони мають право 

випускати, купувати, зберігати цінні папери, проводити з ними інші операції, а 

також надавати брокерські, консультаційні та інші послуги. 

Банки охоплюють увесь спектр можливих операцій з цінними паперами 

як за власний рахунок, так і за дорученням клієнтів. 
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Державними органами регулювання ринку цінних паперів є Міністерство 

фінансів, Національний банк, Фонд державного майна України, а також Державна 

комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

     Тести для перевірки знань 

 

1. Фінансовий ринок — це: 

а)  специфічна сфера грошових відносин, яка функціонує за умов наявності в 

економіці реальних власників; 

б) ринок, який складається із ринку цінних паперів та ринку позичкових 

капіталів; 

в) сукупність економічних відносин у сфері трансформації тимчасово 

вільних коштів у позичковий капітал через фінансово-кредитні інститути та 

ринок цінних паперів на основі попиту та пропозиції; 

г)  усі відповіді правильні. 

2. Фінансовий ринок — це механізм: 

а) утворення капіталу; 

б) використання капіталу; 

в)  перерозподілу капіталу; 

г)  акумуляції капіталу. 

3. Фінансовий ринок за інституційною ознакою поділяють на: 

а)  ринок грошей та ринок капіталів; 

б) фінансово-кредитні інститути та ринок цінних паперів; 

в) обліковий та міжбанківський ринок; 

г)  ринок позичкових зобов'язань та валютний ринок. 

 

4. Фінансовий ринок за часовою ознакою поділяють на: 

а) ринок грошей та ринок капіталів; 

б) обліковий та міжбанківський ринок; 

в) кредитний ринок та фондовий ринок; 

г) ринок позичкових зобов'язань та валютний ринок. 

5. Ринок капіталів включає: 

а) фондовий та валютний ринок; 

б) ринок грошей та довгострокових банківських кредитів і депозитів; 

в) обліковий, міжбанківський, валютний ринок; 

г)  ринок цінних паперів, середньо та довгострокових банківських кредитів. 

6. Грошовий ринок включає: 

а) фондовий та валютний ринок; 

б) ринок капіталів, довгострокових банківських кредитів та депозитів; 

в) обліковий, міжбанківський, валютний ринок; 

г) ринок грошових сурогатів та середньострокових фінансових інструментів. 
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7. Ринок цінних паперів включає: 

а)  ринок грошей та ринок капіталів; 

б) первинний та вторинний ринки цінних паперів; 

в)  біржовий та «вуличний» ринки; 

г)  обліковий, міжбанківський та валютний ринки; 

 

8. Суб'єкти фінансового ринку, що вкладають свої грошові кошти в цінні 

папери виключно в цілях отримання доходу — це: 

а)  фінансові посередники; 

б) емітенти; 

в)  індивідуальні інвестори; 

г)  портфельні інвестори. 

 

9. Кредитори та позичальники — це суб'єкти: 

а)  страхового ринку; 

б) ринку позичкових капіталів; 

в) ринку цінних паперів; 

г)  ринку нерухомості. 

10. Об'єктами фінансового ринку є: 

а)  фінансово-кредитні інститути; 

б) інститути інфраструктури фінансового ринку; 

в)  держава, суб'єкти господарювання та домашні господарства; 

г)  інструменти фінансового ринку. 

11. Емітенти — це суб'єкти: 

а)  що залучають фінансові ресурси; 

б) що вкладають грошові кошти у фінансові інструменти; 

в) що перерозподіляють фінансові ресурси; 

г)  що реалізують різні види страхових послуг. 

12. Суб'єкти фінансового ринку, що купують контрольний пакет акцій 

для здійснення управління підприємством, — це: 

а)  фінансові посередники; 

б) емітенти; 

в) індивідуальні інвестори; 

г) стратегічні інвестори. 

 

13. До боргових фінансових інструментів належать: 

а) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати; 

б) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації; 

в)  державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, 

чеки; 

г)  первинні фінансові інструменти та деривативи. 

 



 97 

 

14. За характером фінансових зобов'язань фінансові інструменти 

поділяють на такі види: 

а) інструменти грошового ринку, інструменти валютного ринку, інструменти 

страхового ринку, інструменти ринку цінних паперів, інструменти ринку золота 

та нерухомості; 

б) короткострокові та довгострокові фінансові інструменти; 

в)  боргові та пайові; 

г)  первинні та вторинні. 

 

15. Деривативи в основному використовують: 

а) для отримання дивідендів; 

б) для отримання процентів; 

в) для засвідчення права власності на депозит у банку; 

г) для хеджування цінового ризику. 

 

16. Фінансові інститути на фінансовому ринку — це: 

а)  емітенти; 

б) інвестори; 

в) посередники; 

г)  споживачі. 

17. Обліковий та міжбанківський ринок — це частини: 

а) ринку грошей; 

б) ринку капіталів; 

в) валютного ринку; 

г)  фондового ринку. 

18. До пайових фінансових інструментів належать: 

а) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати; 

б) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації; 

в)  акції, паї, інвестиційні сертифікати; 

г)  первинні фінансові інструменти та деривативи. 

19. Ринок цінних паперів — це частина: 

а)  ринку грошей; 

б) ринку капіталів; 

в) валютного ринку; 

г) ринку банківських кредитів. 

20. Валютний ринок — це частина: 

а) ринку грошей; 

б) ринку капіталів; 

в)  ринку банківських кредитів; 

г) фондового ринку. 

21. До вторинних фінансових інструментів належать: 

а) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати; 

б) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації; 
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в)  державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, 

чеки, деривативи; 

г)  ф'ючерсні та форвардні угоди, опціони, свопи, варіанти. 

22. Яка з організаційних структур є ключовою на фінансовому ринку: 

а) лізингові компанії; 

б) пенсійні фонди; 

в)  страхові компанії; 

г)  фондові біржі? 

 

23. Вторинний ринок цінних паперів включає: 

а)  продаж і купівлю цінних паперів, які щойно випущені; 

б) купівлю і продаж раніше випущених цінних паперів; 

в) мобілізацію цінних паперів; 

г)  немає правильної відповіді. 

24. Емітентом називається юридична особа, яка: 

а) купує цінні папери; 

б) випускає цінні папери; 

в) продає цінні папери; 

г)  немає правильної відповіді. 

25. Який із зазначених цінних паперів не є борговим зобов'язанням: 

а)  облігація; 

б) казначейське зобов'язання держави; 

в)  акція; 

г)  вексель? 

26. Які акції гарантують виплату дивідендів у заздалегідь зазначеному 

розмірі, незалежно від суми отриманого прибутку: 

а)  іменні; 

б) прості; 

в)  привілейовані; 

г) на пред'явника? 

27. Основною установою, що регулює функціонування ринку цінних 

паперів, є: 

а) Міністерство фінансів України; 

б) Національний банк України; 

в) Фонд державного майна; 

г) Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку. 
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Тема:  Міжнародні фінанси 

Мета: дослідити сутність міжнародних фінансів та їх роль у розвитку процесів 

міжнародної економічної інтеграції, розглянути завдання та функції 

покладені на міжнародні фінансові організації та міжнародні фінансові 

інституції  

Ключові терміни: міжнародні фінанси, фінанси міжнародних організацій, 

міжнародні фінансові інституції, міжнародний фінансовий ринок, 

міжнародний валютний ринок, Міжнародний валютний фонд, група 

Всесвітнього банку, Міжнародний банк реконструкції і розвитку 

Після вивчення цієї теми студенти повинні знати і розуміти: 

• сутність міжнародних фінансів та їх роль у розвиту процесів міжнародної 

економічної інтеграції; 

• які завдання і функції покладені на міжнародні фінансові організації та 

міжнародні фінансові інституції; 

• як розвивається міжнародний фінансовий ринок. 

Література 

1. Венгер В.В. Фінанси: навч.пос.[для студ. вищ. навч. закл.] /В.В. Венгер. – К.: 

Центр учбової літератури, 2009 р. 

2. Леоненко П.М., Юхименко П.І., Ільєнко А.А. та ін.. Теорія фінансів: Навч. 

посіб/За заг. ред. О.Д. Василика. – К.: Центр навчальної літератури, 2005 р. 

3. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. І 

перороб. – К.: КНЕУ, 2005 р. 

4. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 

2006 р. 

5.  Стеців Л.П., Копилюк О.І. Фінанси: Навч. посібник. – К.: Знання, 2007р. 

6.  Фінанси: Навч. посібник / О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова, В.І. Оспіщев та ін..; 

За ред. В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2006 р.  

7. Фінанси: Навч. посібник / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. 

Чуй. – К.: Знання, 2006 р. 

 

Методичні рекомендації до теми 

При вивченні цієї теми студенту необхідно звернути увагу на те, що 

функціонуючи в міжнародній сфері, фінанси впливають на економічні інтереси 

учасників міжнародних зв’язків, виступають як стимул розвитку міжнародної 

економічної інтеграції. 
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Роль фінансів у розвитку міжнародних зв’язків проявляється у таких 

напрямах. 

1. Вишукування джерел і мобілізація необхідних фінансових ресурсів для 

фінансування різних напрямів міжнародного співробітництва. 

2. Регулювання міжнародних інтеграційних процесів. 

3. Стимулювання розвитку міжнародних відносин. 

Міжнародні фінанси – це сукупність обмінно-перерозподільних відносин, 

що виникають у зв’язку з формуванням і використанням на світовому або 

міжнародному рівнях фондів фінансових ресурсів. 

Міжнародні фінансові відносини виникають у зв’язку з рухом грошових 

потоків між національними суб’єктами різних країн: 

 між підприємствами; 

 між урядами країн; 

 між підприємствами й урядами; 

 між громадянами й урядами. 

Сукупність міжнародних фінансових відносин наведена на рис. 12.1 

 

Рис. 12.1 Грошові потоки в системі міжнародних фінансових відносин 
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Система взаємовідносин на рівні міжнародних фінансів відображена на 

рис.12.2 

 

Рис. 12.2 Грошові потоки у сфері міжнародних фінансів 

Міжнародні фінанси відображають світові інтеграційні процеси. 

Централізація певної частини фінансових ресурсів на світовому рівні 

забезпечує потреби світового господарства. Саме на ці потреби й спрямована 

діяльність міжнародних організацій та міжнародних фінансових інституцій. 

Вони фінансують окремі проекти і програми, керуючись інтересами саме 

світового господарства загалом. Але не окремих країн, якими б важливими 

вони для цих країн не були. 

Діяльність міжнародних фінансових організацій пов’язана з виконанням 

певних функцій, які визначаються їхніми статутами. Фінансове забезпечення 

виконання цих функцій здійснюється через фонди грошових коштів, що 

формуються цими організаціями. 

Провідними міжнародними організаціями є Організація Об’єднаних Націй 

та Європейський Союз. 
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До світових міжнародних фінансових інституцій належать Міжнародний 

валютний фонд(МВФ), група Всесвітнього банку та Банк міжнародних 

розрахунків. Регіональні фінансові інститути створюються за континентальною 

ознакою. До них належать: Європейський банк реконструкції та розвитку; 

Азійський банк розвитку; Африканський банк розвитку; Міжамериканський 

банк розвитку; Лондонський та Паризький клуби кредиторів та ін.. 

Міжнародний фінансовий ринок має три складові: міжнародний ринок 

грошей (валютний ринок), міжнародний ринок кредитних ресурсів, 

міжнародний ринок цінних паперів.  

Міжнародні валютні ринки – е купівля й продаж іноземної валюти або 

цінних паперів в іноземній валюті на основі попиту і пропозиції. 

Міжнародний ринок кредитних ресурсів – це специфічна сфера руху 

коштів між країнами. Кредитні ресурси на міжнародному ринку рухаються на 

загальновідомих принципах, а саме: обов’язкового повернення коштів. 

Терміновості, платності і забезпеченості. 

Міжнародний ринок цінних паперів – це теж форма мобілізації капіталів з 

метою задоволення виробничих потреб. 

 

     Тести для перевірки знань 

1. Короткостроковий ринок, на якому фінансові посередники (банки) 

зводять між собою кредиторів і позичальників, — це ринок: 

а) міжнародний; 

б) фінансовий; 

в) міжнародний грошовий; 

г) грошовий. 

 

2. Дії, спрямовані на вирішення певного завдання з організації та 

управління грошовими відносинами, що виникають під час формування та 

використання відповідних коштів, — це операції: 

а) фінансові; 

б) економічні; 

в) грошові; 

г)  кредитні. 
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3. Різноманітні фінансові активи, до яких належать національні гроші, 

іноземна валюта, цінні папери, дорогоцінні метали, нерухомість 

охоплюють: 

а) суб'єкти економічних операцій; 

б) суб'єкти фінансових операцій; 

в)  об'єкти фінансових операцій; 

 

г)  об'єкти господарських операцій. 

4. Вирізняють такі види фінансових операцій: 

а)  операції з переказу грошей; 

б) інвестиційні операції; 

в)  спекулятивні операції та операції з капіталом; 

г) операції з переказу грошей, інвестиційні операції, спекулятивні операції та 

операції з капіталом. 

5. Яка функція міжнародних фінансів базується на тому, що 

міжнародні фінанси відображають рух суспільного продукту в грошовій, 

тобто універсальній (зіставлюваній), формі (це дає можливість 

здійснювати у будь-який час, на будь-якому етапі облік та аналіз руху 

світового суспільного продукту в грошовій формі): 

а)  інформаційна; 

б) організаційна; 

в)  контрольна; 

г)  аналітична? 

 

6. Міжнародна фінансова політика держави має ґрунтуватися: 

а) на аналітичних даних фахівців у цій галузі; 

б)  вимогах поточного і стратегічного соціально-економічного розвитку 

країни; 

в) наукових концепціях у галузі міжнародних фінансів; 

г) наукових концепціях у цій галузі, аналізі попередньої практики та вимогах 

поточного і стратегічного соціально-економічного розвитку як окремої країни, 

так і всього світу. 

 

7.  Сукупність заходів і рекомендацій держави у галузі міжнародних 

фінансів — це: 

а) фінансова функція держави; 

б) державна політика; 

в) міжнародна фінансова політика; 

г) функція держави. 

 

8.  Що таке знецінення курсу національної валюти у формі зниження її 

курсу (ціни) відносно іноземних валют, міжнародних розрахункових 

грошових одиниць (раніше —золота): 

а)  ревальвація; 
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б) валютна інтервенція; 

в)  девальвація; 

г)  політика валютних обмежень? 

 

9. Що відображає можливість обміну (конверсії) валюти однієї країни на 

валюти інших країн за діючим валютним курсом: 

 

а) конвертованість валют; 

б) валютні обмеження; 

в) оборотність валют; 

г) правильні відповіді а і в? 

 

10. Зворотне котирування — це: 

а)  вартість одиниці національної валюти, що виражається в іноземній валюті; 

б) курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валюту за національну; 

в) обмінний курс продажу чи купівлі, що використовується у валютних 

операціях; 

г)  усі відповіді правильні. 

 

11. Повне котирування — це: 

а)  курс продавця та покупця, згідно з яким банк купує або продає іноземну 

валюту за національну; 

б) курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валюту за національну; 

в) курс, згідно з яким банк продає валюту; 

г)  усі відповіді правильні. 

 

12. Курс «спот» — це: 

а) обмінний курс продажу чи купівлі, який використовується для валютних 

операцій без будь-якої угоди про здійснення майбутньої купівлі чи продажу; 

б) курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валюту за національну; 

в) співвідношення між двома валютами, визначене через їхній курс до 

третьої валюти; 

г) усі відповіді правильні. 

13. Крос-курс — це: 

а)  співвідношення між двома валютами, визначене через їхній курс до 

третьої валюти; 

б) різниця між курсами продавця та покупця; 

в) курс, згідно з яким банк продає валюту. 

г) усі відповіді правильні. 

14. Різниця залишків коштів в іноземних валютах, які формують 

кількісно незбіжні зобов'язання (пасиви) і вимоги (активи) для учасників 

валютного ринку, — це: 

а)  відкрита валютна позиція; 

б) валютна позиція; 
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в) коротка відкрита валютна позиція; 

г)  довга валютна позиція. 

15. Перевищення вимог (активів) в іноземній валюті над зобов'язаннями 

(пасивами) — це: 

а)  відкрита валютна позиція; 

б) довга валютна позиція; 

 

в)  коротка валютна позиція. 

г) немає правильної відповіді. 

16. Фіксинг — це: 

а) процедура котирування; 

б) різниця між курсами продавця та покупця; 

в)  залишки коштів в іноземних валютах; 

г) надлишок надходжень. 

 

17. Різниця між курсами продавця та покупця — це: 

а)  маржа; 

б) фіксинг; 

в) крос-курс; 

г)  курс «спот». 

 

18. Пряме котирування — це: 

а)  вартість одиниці іноземної валюти, що виражається в національній валюті; 

б) вартість одиниці національної валюти, що виражається в певній кількості 

іноземної валюти; 

в)  курс, згідно з яким банк продає валюту; 

г) немає правильної відповіді. 

19. Яка політика держави може бути пов'язана з наданням кредитів 

національним імпортерам та експортерам; з наданням кредитів іноземним 

позичальникам; з одержанням кредитів від інших держав, міжнародних 

організацій та зарубіжних комерційних банків; з наданням гарантій за 

отриманими кредитами: 

а) фінансова; 

б) міжнародна; 

в)  кредитна; 

г)  валютна? 
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Відповіді на тестові завдання 

Тема: Предмет фінансової науки. Суть фінансів, їх функції і роль 

1-б); 2-а); 3-а); 4-а); 5-б); 6-б); 7-г); 8-а); 9-в); 10-а); 11-в); 12-в); 13-в); 14-

б); 15-б). 

Тема: Фінансова політика держави 

1-а); 2-г); 3-г); 4-в); 5-а); 6-в); 7-в); 8-в); 9-г); 10-а); 11-а); 12-б); 13-г); 14-

г); 15-а); 16-а). 

Тема: Фінансова система України 

1-б); 2-г); 3-в); 4-а); 5-г); 6-в); 7-а); 8-а); 9-в); 10-а); 11-б); 12-в); 13-а); 14-

в); 15-в); 16-в); 17-б); 18-а); 19-г); 20-в); 21-б); 22-г). 

Тема: Фінанси підприємств 

1-в); 2-а); 3-в); 4-б); 5-б); 6-в); 7-в); 8-б); 9-г); 10-в); 11-а); 12-в); 13-в); 14-

г); 15-в). 

Тема: Податки 

1-в); 2-б); 3-б); 4-г); 5-б); 6-в); 7-а); 8-г); 9-а); 10-а); 11-а); 12-а); 13-а); 14-

г); 15-б). 

Тема: Бюджет 

1-а); 2-в); 3-б); 4-б); 5-в); 6-а); 7-в); 8-б); 9-а); 10-а); 11-г); 12-в); 13-а); 14-

г); 15-б); 16-в); 17-а); 18-б); 19-в); 20-в); 21-а); 22-г). 

Тема: Державний кредит і державний борг 

1-в); 2-б); 3-а); 4-б); 5-а); 6-б); 7-а); 8-г); 9-в); 10-в); 11-в); 12-в); 13-а); 14-

а); 15-б); 16-в); 17-в); 18-г); 19-в); 20-г). 

Тема: Місцеві фінанси 

1-а); 2-а); 3-а); 4-б); 5-а); 6-б); 7-б); 8-б); 9-а); 10-г); 11-в); 12-б); 13-б); 14-

а); 15-б). 

Тема: Спеціалізовані цільові фонди держави 

1-г); 2-б); 3-в); 4-в); 5-в); 6-г); 7-в); 8-в); 9-г); 10-в); 11-г); 12-в). 

Тема: Страховий ринок України 

1-а); 2-а); 3-а); 4-г); 5-а); 6-а); 7-б); 8-б); 9-б); 10-в); 11-в); 12-б); 13-а); 14-

а); 15-г); 16-в); 17-г); 18-б). 
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Тема: Фінансовий ринок 

1-в); 2-в); 3-б); 4-а); 5-г); 6-в); 7-б); 8-г); 9-б); 10-г); 11-а); 12-г); 13-в); 14-

в); 15-г); 16-в); 17-а); 18-в); 19-б); 20-г); 21-г); 22-б); 23-б); 24-б); 25-в); 26-а); 

27-г). 

Тема: Міжнародні фінанси 

1-в); 2-а); 3-в); 4-г); 5-г); 6-г); 7-в); 8-в); 9-г); 10-г); 11-а); 12-а); 13-а); 14-

а); 15-б); 16-а); 17-а); 18-а); 19-а). 
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                                      Висновки   

Фінанси відіграють надзвичайно важливо роль у суспільстві. Вони 

формують його життєздатність і потенціал, забезпечуючи при цьому реалізацію 

поставлених кожною людиною, кожним підприємством та  державою в цілому 

завдань і цілей. Щодня ми вступаємо в безліч різноманітних відносин, важливе 

місце серед яких належить фінансам. Практично всі економічні інструменти 

господарювання (ціноутворення, оплата праці, кредитування, інвестиційна 

діяльність, бухгалтерський облік тощо) тісно пов’язані з фінансами. 

Перебудова економічної системи України, її переорієнтація на ринкові 

засади господарювання  становлять нові вимоги до підготовки 

високопрофесійних фахівців, здатних об’єктивно оцінювати економічні 

процеси, які відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку 

фінансових відносин та їхні особливості у сфері державних фінансів і фінансів 

суб’єктів господарювання, розробляти і вирішувати актуальні питання 

розбудови фінансової системи і забезпечення фінансової стабілізації в державі. 

Основою вивчення фінансової науки є засвоєння її фундаментальних 

засад. Саме це визначає місце навчальної дисципліни «Фінанси» у системі 

економічної освіти.  

Самостійне вивчення  курсу дисципліни «Фінанси» передбачає послідовне 

вивчення теоретичних основ функціонування фінансів в умовах ринку, 

принципів і конкретних форм організації фінансових відносин у різних сферах 

життєдіяльності суспільства, теоретичного обґрунтування практики 

функціонування фінансового механізму при формуванні та використанні 

централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів суспільного 

призначення. 

Курс починається із загальної характеристики науки про фінанси, сутності 

та економічної природи фінансових відносин, їх місця і ролі в суспільних 

процесах. Цим питанням присвячені теми «Сутність фінансів, їх функції та 

роль», «Фінансова політика держави» і «Фінансова система України». 

Основою функціонування фінансової системи є фінанси матеріального 

виробництва. У темі «Фінанси підприємств» розглядаються теоретичні засади  
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організації фінансових відносин на підприємствах державної і недержавної 

форми власності, сутність і специфіка фінансів невиробничої сфери. 

Механізм формування і використання централізованих фінансових 

ресурсів держави розкривається у темах «Податки», «Бюджет», «Державний 

кредит і держаний борг», «Місцеві фінанси». 

Програма курсу передбачає також вивчення питань страхової діяльності, 

функціонування фінансового ринку і міжнародних фінансів. 
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