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ПЕРЕДМОВА 
 

Віднедавна особливої актуальності набувають питання фінансової стабільності 
держави та ефективної протидії загрозам функціонування системи публічних фінансів. 
Прикладом є створення Ради з фінансової стабільності, основними завданнями якої є 
обмін інформацією та своєчасне виявлення поточних і потенційних зовнішніх та внутрішніх 
загроз і системних ризиків для забезпечення фінансової стабільності й мінімізації їх нега-
тивного впливу на фінансову систему держави; узгодження упереджувальних заходів 
та заходів швидкого реагування (антикризовий менеджмент) за наявності ознак нестійкого 
фінансового стану банківської системи, а також обставин, які загрожують стабільності 
банківської та (або) фінансової системи держави. 

Однією з глобальних проблем фінансового ринку України, є необхідність суттєво 
зменшити контроль з боку бюрократичного апарату над національною економікою. Дерегуля-
ція економічної діяльності – це предмет розгляду не лише господарського та адміністра-
тивного права, а й фінансового (з позицій зменшення податкового тягаря на суб’єктів 
підприємницької діяльності та розширення самостійності окремих учасників бюджетних 
відносин, зокрема у системі місцевих фінансів). Управлінські процеси, що впливають на 
економіку, заразом і в галузі фінансової діяльності держави, повинні бути спрощеними та 
мати більшу прозорість, фахівці не раз наголошували на проведенні активної політики 
боротьби з корупцією на всіх рівнях, яка спричиняє недовіру до фінансового ринку з боку 
всіх його учасників. Нарешті, доцільно проводити активну політику, спрямовану на 
зменшення розміру тіньового сектора економіки, оскільки фінансовий ринок не може 
функціонувати належно, якщо суб’єкти господарювання намагаються уникати у своїй 
діяльності використання послуг інститутів фінансового ринку, щоб не розкривати інфор-
мацію про свої операції. 

Важливим засобом реалізації антикризової фінансової політики держави є прийняття 
законодавчих та підзаконних норм, за допомогою яких стимулюють позитивні та попере-
джують негативні фінансово-правові явища в економіці країни. Наука фінансового права 
відіграє визначальну роль у розробленні таких правових норм.  

Нормами фінансового права закріплюються загальні принципи і форми фінансової 
діяльності держави та органів місцевого самоврядування, методи акумуляції коштів до 
публічних грошових фондів, види обов’язкових платежів, що використовуються для 
формування цих фондів, порядок одержання і використання державних грошових засобів, 
джерела утворення фінансових ресурсів державних підприємств, організацій, установ 
тощо. Проблеми фінансового оздоровлення країни, розбудови системи фінансово-
правових норм є визначальними в системі засобів економіко-правового регулювання, 
тісно пов’язані із особистим добробутом кожного, ефективністю господарювання різних 
суб’єктів. Повнота і своєчасність виплати заробітної плати, розмір податкових відраху-
вань з прибутку юридичних та фізичних осіб, відрахування на соціальне страхування – є 
важливими показниками діяльності не лише юридичних осіб державного сектору еконо-
міки, але й суб’єктів господарювання усіх форм власності. Знання відповідних норм 
фінансового права, механізму їх дій стали об’єктивною необхідністю і для широкого кола 
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юристів, що працюють на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, і 
для представників публічно-управлінських структур, заразом і правоохоронних органів. 

Це спричиняє необхідність глибокого вивчення питань науки фінансового права 
студентами та курсантами. Недооцінка правової підготовки призводить до практичних 
помилок, завдає шкоди державі, великих збитків підприємствам і організаціям різних 
форм власності.  

Тому, де б не працював випускник ВУЗу – сьогоднішній студент, йому необхідні 
юридичні знання, насамперед у галузях права, пов’язаних з економікою, підприємниць-
кою та фінансовою діяльністю підприємств і організацій. Через це особливої актуальності 
набуває необхідність підготовки кадрів вищої кваліфікації для органів внутрішніх справ з 
високою професійною економіко-правовою підготовкою, з глибокими знаннями і певними 
навичками боротьби з економічною злочинністю у фінансовій сфері. 

Під час підготовки посібника автори широко використовували закони, укази, 
постанови вищих органів державної влади України з питань публічної фінансової діяль-
ності, інші нормативні акти, що регулюють фінансові правовідносини. Крім того, вико-
ристовувалась наукова та навчальна література з фінансового права. Питання розгляда-
ються з урахуванням прогресивних форм і методів практичної діяльності суб’єктів фінан-
сових правовідносин у сучасних умовах.  
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Схема 1.1 

1.1. Поняття, ознаки та функції фінансів 

Фінансове право охоплює своїм впливом відповідне специфічне коло суспіль-
них відносин. Ці відносини зумовлені тим, що держава для виконання своїх завдань 
використовує такий економічний інструмент, як фінанси та здійснює у зв’язку з цим 
фінансову діяльність. Саме тому під час вивчення змісту фінансового права важливо, 
передусім, звернутися до визначення термінів «фінанси», «фінансова система» та 
«фінансова діяльність».  

Поняття «фінанси» походить від фр. finance – сполучення усіх грошових кош-
тів, які є в розпорядженні підприємства, держави, а також система їх формування, 
розподілу та перерозподілу.  

Поняття «фінанси» розглядають у двох аспектах: 

матеріальний;  економічний.  

У матеріальному значенні фінанси є фондами коштів, які мобілізуються та ви-
користовуються державою для здійснення її функцій. В разі цього поняттям «фонди 
коштів» охоплюються готівкові грошові кошти, безготівкові грошові кошти на ра-
хунках і у внесках, іноземна валюта, цінні папери й розрахункові клірингові одини-
ці, які можуть виступати як грошовий еквівалент. 

Розділ 1 
 
ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВА СИСТЕМА  
УКРАЇНИ 

Сучасна наука визначає фінанси як систему економічних відносин, які вини-
кають у процесі акумуляції, розподілу та використання фондів коштів, необхідних 
для виконання державою, органами місцевого самоврядування своїх завдань та фун-
кцій, забезпечення розширеного відтворення та соціальних потреб. 
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Схема 1.2 

6. Різне організаційне становище фондів. 

5. Централізовані й децентралізовані фонди спрямовані на задово-
лення різних цілей і завдань, тобто масштаби задоволення суспільних 
потреб із таких фондів різні. 

4. Різний рівень, територіальні межі, у яких утворюються й діють 
централізовані та децентралізовані фонди.  

«Централізовані фінанси» 
пов’язані із загальнодержавними 

фінансами. 

«Децентралізовані фінанси» –  
з фінансами різних галузей  

господарства. 

Сукупність критеріїв розмежування  
централізованих та децентралізованих фондів: 

1. Різний обсяг повноважень держави щодо участі у формуванні,  
розподілі, перерозподілі й використанні коштів цих фондів.  

2. Різна роль держави в регулюванні діяльності централізованих  
і децентралізованих фондів. 

3. Різна форма утворення фондів.  

Централізовані та децентралізовані фінанси 

Державні фінанси (або фінанси взагалі, якщо розуміти їх у вузькому,  
а точніше – спеціальному значенні) звичайно фондуються, тобто розподіляються 
за певними відносно відособленими групами, що мають цільове призначення, 
свій порядок використання, джерела надходження коштів і орган, який ними 
управляє (розпоряджається). 
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Схема 1.3 

Публічний централізований 
фонд коштів – це публічний фонд 
грошових коштів, який функціонує з 
метою задоволення публічних потреб 
населення держави чи адміністра-
тивно-територіальної одиниці на 
підставі імперативно-правових норм 
із дотриманням принципів плановос-
ті, строковості, обов’язковості, джере-
лом формування якого є податки, 
збори, обов’язкові платежі, є об’єк-
том публічного фінансового контро-
лю на всіх стадіях свого функціону-
вання, суб’єкт управління фонду не 
здійснює підприємницьку діяль-
ність. 

Публічний децентралізований 
фонд коштів – це фонд грошових 
коштів підприємства, установи, орга-
нізації, діяльність яких регулюється і 
імперативними, і диспозитивними 
нормами та спрямована на забезпе-
чення потреб населення, держави або 
адміністративно-територіальної оди-
ниці чи її частини, джерелами форму-
вання є дотації, субвенції та доходи від 
господарської діяльності, функціонує 
на основі диспозитивного методу, 
може бути суб’єктом публічного фі-
нансового контролю в разі створення 
на основі змішаної, комунальної чи 
державної форми власності. 

Фінанси – це система грошових відносин, які виникають з приводу 
утворення, розподілу і використання централізованих і децентралізованих 
фондів коштів відповідно до потреб суспільства та його членів. 

Фінанси – це економічні відносини, які оптимізують використання вар-
тості та її форм, і як такі виникають у розвинутій системі товарно-грошових 
відносин. Отже, окремо від грошей і руху грошових ресурсів у разі розподілу 
й перерозподілу валового внутрішнього продукту в грошовій формі не мо-
жуть існувати фінансові відносини та створюватися фінансові ресурси.  

Централізовані та децентралізовані фонди коштів 

Отже, із усієї сукупності різнобічних грошових відносин важливо виокремити 
ті, котрі характеризують специфіку фінансів. Зауважимо, що до введення в Україні 
національної валюти – гривні та стабілізації грошового обігу товарна маса реалізову-
валась достатньо довго через бартерний обмін, але такий вид відносин також не 
можна ототожнювати з фінансовими. До того ж такі відносини необхідно розглядати 
як тимчасове явище. 
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Схема 1.4 

Фінанси тісно пов’язані з природою і функціями держави, 
визначаються її формами і завданнями державного розвитку на 
конкретному етапі.  

Фінанси представляють специфічні, однорідні відносини 
між державою, юридичними і фізичними особами з приводу 
формування, розподілу і використання централізованих і 
децентралізованих грошових фондів. 

Фінанси нерозривно пов’язані з наявністю товарно-
грошових відносин. 

Фінанси пов’язані з розподілом і перерозподілом частини 
сукупного суспільного продукту. 

Особливості, якими характеризуються фінанси 

Фінанси дають змогу формувати державі фонди грошових ресурсів суспіль-
ного призначення і в централізованій, і в децентралізованій формах. У процесі 
формування і використання централізованих грошових фондів держава впливає і 
на утворення, витрачання децентралізованих коштів, встановлює і гарантує спе-
ціальні правові режими їх наявності. 

Дуже важливо наголосити, що предметом фінансового публічно-правового 
регулювання є не фінанси взагалі як вичерпна сукупність усіх коштів у державі, 
а тільки публічні фінанси, тобто ті, власником яких є держава і територіальні 
громади. 
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Схема 1.5 
 

 

ФІНАНСИ, ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ,  
МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ  

В ДВОХ АСПЕКТАХ:

у широкому 
(міжгалузевому); 

у вузькому 
(фінансово-правовому). 

У першому значенні фінанси (чи окремі їх аспек-
ти, сторони) використовуються багатьма галузями права 
і мають загальногалузеве значення. Наприклад, поняття 
«ціни», «вартості», «доходу» тощо – це відносини, що 
регулюються і цивільним, і фінансовим, і адміністратив-
ним, і трудовим правом, іншими галузями.

Фінанси, представляючи собою відносини між людьми з приводу форму-
вання, розподілу і використання грошових фондів, тісно пов’язані з грошима, 
коштами, проте, це не дає змоги поставити між ними знак рівності. Фінансові 
відносини, будучи переважно грошовими відносинами, не адекватні їм, адже за 
межами їх залишаються відносини, що регулюють сплату штрафів (адміністра-
тивне право), відносини купівлі-продажу (цивільне право), відносини з виплати 
заробітної плати, пенсій (трудове право) та інші відносини, пов’язані з рухом 
грошей, які не є фінансовими. 

У другому випадку йдеться про публічне значення 
фінансів, винятково грошові фонди держави і територі-
альних громад. У цій ситуації загальногалузеві поняття, 
категорії набувають спеціально-галузевого характеру і 
значення, виражають специфічні, однорідні фінансово-
правові відносини. Загальногалузеві категорії доходу, 
вартості, ціни набувають фінансово-правового значення. 
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Схема 1.6 

ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ: 

розподільча контролююча 

Найважливіші ознаки, що розкривають сутність фінансів, виявляються в їх 
функціях. Фінанси, функціонуючи як інструмент розподілу частини сукупного 
суспільного продукту, одночасно і контролюють поділ його на частини, співвід-
ношення цих частин, канали витрачання фондів. 

Розподільча функція фінансів 
гарантує забезпечення держа-
вою суб’єктів відносин необ-
хідними грошовими ресурса-
ми, підтримку суспільних про-
порцій. Об’єктом регулюван-
ня є частина сукупного суспі-
льного продукту, що надхо-
дить державі, суб’єктами від-
носин – держава, територіа-
льні громади, юридичні й 
фізичні особи. Під час розпо-
ділу формуються і підтриму-
ються пропорції між части-
нами сукупного суспільного 
продукту, національного до-
ходу, забезпечується розви-
ток розширеного відтворен-
ня, зачіпаються інтереси 
держави, підприємств, гро-
мадян. Ця функція здійсню-
ється в процесі первинного і 
вторинного розподілу. 

Контролююча функція фі-
нансів органічно пов’язана з 
розподільчою. Вони фактич-
но існують як єдиний меха-
нізм. Здійснюючи розподіл 
грошових фондів, держава 
одночасно контролює їх роз-
міри, співвідношення, про-
порції. Контролюючою фун-
кцією фінансів відслідкову-
ється весь процес розподілу і 
руху грошових ресурсів. 
Диференціація контролю за 
стадіями дає змогу прийняти 
необхідне рішення, здійсни-
ти коректування на проміж-
них етапах руху грошових 
фондів і уточнити, поліпши-
ти процес розподілу.  
 
 

Фінанси як система відносин виявляються в сукупності категорій, понять. Одні-
єю з найбільш загальних, фундаментальних, системоутворюючих категорій є фінансо-
ве господарство, фінансова система. Певною мірою йдеться про схожі поняття. У су-
часній юридичній літературі найчастіше характеризується фінансова система, фінан-
сове господарство розглядається тезово, стосовно фінансової діяльності держави.  
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Схема 1.7 

внутрішньогосподарський –  
характеризує розподіл грошових ресурсів усередині підприємства  

(формування фондів матеріальних витрат, заробітної плати, прибутку); 

внутрішньогалузевий –  
забезпечує розподіл коштів усередині галузі, між підгалузями. Насамперед 
йдеться про розподіл коштів основних галузей матеріального виробництва 
(промисловість, сільське господарство, транспорт, зв’язок, будівництво); 

міжгалузевий – 
розподіл грошових ресурсів між основними галузями.  

У цих умовах формуються основні пропорції суспільного відтворення; 

міжтериторіальний –  
гарантує надходження коштів окремим регіонам держави,  

залежить від адміністративно-територіального поділу держави  
і забезпечує утворення місцевих бюджетів. 

Фінанси у загальному їх трак-
туванні означають застосуван-
ня різноманітних прийомів 
розподілу сукупного суспіль-
ного продукту на централізо-
вані та децентралізовані фон-
ди грошових ресурсів. 

Фінанси у вузькому їх значенні – це 
застосування різноманітних прийомів і 
методів для досягнення максимального 
прибутку підприємств, фірм, корпора-
цій, або інших суб’єктів господарювання, 
тобто – збільшення загальної вартості 
капіталу, вкладеного у справу в разі 
мінімальному ризику. 

 

РІВНІ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ФУНКЦІЇ  ФІНАНСІВ: 



 

- 15 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Схема 1.8 
 

1.2. Фінансова система держави та її структура 

Фінансова система України – багатостороння за змістом катего-
рія, сторона суспільного життя, що охоплює комплекс економічних та 
організаційних відносин, які їх забезпечують, що піддаються деталь-
ному нормативному правовому регулюванню з боку держави. Розгля-
даючи фінансову систему України, можна зробити висновок, що її у 
загальному вигляді представляють як:  

фінанси суб’єктів господарювання 
усіх форм власності, відрахування 

до бюджету та різні фонди; 

самостійні державні  
та місцеві бюджети. 

Фінансову систему характеризують як: 

а) сукупність фінансових інсти-
тутів, що опосередковують 
формування і використання 
грошових фондів; 

б) сукупність публічних органів і 
установ, що здійснюють фінансову 
діяльність (цей аспект буде розглянуто 
під час аналізу компетенції органів 
фінансової діяльності, органів фінан-
сового контролю). 

Фінансова система як об’єктивне явище (публічні й приватні фінанси, дер-
жавні, міжнародні фінанси, фінансовий ринок, фінанси суб’єктів господарювання, 
домогосподарств) є ознакою незалежності держави. Фінансова система України, 
незважаючи на певний шлях становлення, перебуває у стадії динамічного роз-
витку, оскільки рухає економічні процеси. Фінансове і адміністративне пра-
во теоретично, методологічно, і відповідно, практично впливає на регулятивні 
механізми, що ґрунтуються на фінансово-економічних інтересах, адже фінансо-
вий ринок як узагальнена система фінансових відносин об’єднує публічні, 
приватні, міжнародні фінанси. І в кожному суспільстві держава повинна  
бути гарантом захисту загальнолюдських цінностей, прав та свобод громадян. 
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Схема 1.9 
 
 

 

ФІНАНСОВА СИСТЕМА  
ОХОПЛЮЄ ПЕВНІ ЛАНКИ: 

бюджетну систему; 

кредитну систему; 

обов’язкове державне страхування; 

фінанси підприємств. 

Фінансово-правова політика, законодавство, правові засоби і способи стабі-
лізації фінансової системи становлять невід’ємну частину її правового розуміння, 
містячи в собі, по суті, режимні характеристики її матеріальних елементів, що 
дають змогу цим елементам реально функціонувати і вдосконалюватися. 

Фінанси, становлячи цілісну, однорідну систему, передбачають певну внутрі-
шню видову диференціацію. Обумовлена вона більш детальним, спеціальним аналі-
зом внутрішніх складових фінансів, що відрізняються специфічними особливостями і 
режимами. У цих умовах однорідні, єдині за формами і методами відносини визнача-
ються як фінансовий інститут. Наявність єдиних за природою та змістом, але різних за 
формою фінансових інститутів обумовлена різноманіттям сфер застосування фінан-
сів, напрямами їх реалізації. 
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Схема 1.10 

Бюджетна система України складається з Державного бюджету і міс-
цевих бюджетів. Зміст, структура бюджетів, їх співвідношення визна-
чаються адміністративно-територіальним устроєм держави.  

Кредитна система охоплює державне і банківське кредитування. 
Однак якщо державний кредит є безумовною сферою публічного 
регулювання, де держава є позичальником коштів на певні цілі й у 
специфічній формі, то банківське кредитування досить специфічно 
входить у фінансову систему. Фінансово-правовий аспект банківсь-
кого кредитування стосується тільки тих відносин, що охоплюють і 
регулюють рух державних коштів, не включаючи диспозитивні, ци-
вільно-правові аспекти банківського кредитування.  

Обов’язкове державне страхування пов’язане з розподілом і пере-
розподілом частини сукупного суспільного продукту, спрямуванням 
коштів на виплату пенсій і т. ін. Державне страхування виступає як 
форма утворення і використання цільових грошових фондів, призна-
чених для соціальних, попереджувальних та інших цілей. 

Фінанси підприємств пов’язані з формуванням, розподілом і викорис-
танням коштів підприємств. Фінанси підприємств становлять основу 
децентралізованих фінансів. Під час характеристики фінансів підприємств 
як ланки фінансової системи, необхідно враховувати таке:  

фінанси державних підприємств 
є складовою фінансової системи, 
характеризуються публічним 
змістом і регулюванням; 
 

фінанси недержавних підприємств 
входять сюди тільки тією мірою, 
якою вони пов’язані з реалізацією 
імперативних обов’язків з форму-
вання державних грошових фондів.  

Під фінансовою системою варто розуміти сукупність і взаємозв’язок 
урегульованих фінансово-правовими нормами різних груп фінансових 
відносин (інститутів, ланок фінансів), за допомогою яких держава формує, 
розподіляє та використовує централізовані і децентралізовані фонди 
коштів. 
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Схема 1.11 

«Фінансова система» – це матеріальна система, якій притаманні такі 
властивості, як взаємопов’язаність, багатоплановість, ієрархічність,  
різнопорядкованість, динамічність, відкритість, цілеспрямованість.  

«Фінансову систему» треба розглядати на трьох рівнях: 

перший рівень – 
це сфери, які характе-
ризують узагальнену 
за певною ознакою 

сукупність фінансових 
відносин; 

другий рівень – 
це ланки, що 

характеризують 
їх відособлену 

частину; 

третій рівень – 
елемент – 

першооснова, 
неподільна в умовах 
певна система, з якої 
складаються інші 

її частини. 

«Фінансова система» 

Фінансове і адміністративне право теоретично, методологічно, і відповідно, 
практично впливає на регулятивні механізми, що ґрунтуються на фінансово-
економічних інтересах, адже фінансовий ринок як узагальнена система 
фінансових відносин об’єднує публічні, приватні, міжнародні фінанси. І в 
кожному суспільстві держава повинна бути гарантом захисту загально-
людських цінностей, прав та свобод громадян. Для керівництва фінансовою 
діяльністю є система державних органів і установ загальної та спеціальної ком-
петенції.  
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Схема 1.12 

 

СФЕРИ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

Базові  Додаткові 

базові сфери – це такі, що 
змінюються залежно від бага-
тьох чинників, які впливають 
на розвиток і формування 
фінансової системи держави, 
але існують у складі фінансо-
вої системи завжди; 

додаткові сфери виникають 
та функціонують у фінансо-
вих системах у залежності від 
багатьох умов, на сьогодні в 
Україні у фінансовій системі 
є такі додаткові сфери, як 
міжнародні фінанси та фінан-
совий ринок. Це зумовлено 
виходом України на міжна-
родні ринки, розвитком еко-
номічних відносин, глобалі-
зацією України та ін. 

Правові засади функціонування фінансової системи України визначають-
ся актами законодавства. Новий розвиток вітчизняної фінансової системи 
пов’язується із вступом України до СОТ. Основою фінансової політики дер-
жави є вибір фінансово-правової моделі розвитку суспільства за участі у фор-
муванні фінансової політики усіх гілок влади, органів місцевого самовряду-
вання, громадських організацій, небайдужих громадян, міжнародного співто-
вариства. 
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Контрольні запитання 
 

1. Розкрийте поняття та функції фінансів. 
2. Які ознаки характеризують поняття «фінанси»? 
3. Визначте співвідношення фінансів і грошей. 
4. Сформулюйте поняття «фінансової системи держави» та розкрийте її структуру. 
5. У чому полягає суть публічних фінансів? 
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Схема 2.1 
 

 

Розділ 2 
 
ПРАВОВІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ТА ОРГАНІВ  
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

2.1. Поняття фінансової діяльності держави, 
органів місцевого самоврядування 

та її організаційно-правові особливості 

НАПРЯМИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ДЕРЖАВИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО  

САМОВРЯДУВАННЯ: 

утворення централізованих і децентралізованих фондів 
коштів держави, органів місцевого самоврядування; 

розподіл (перерозподіл) централізованих і децентралізованих 
фондів коштів держави, органів місцевого самоврядування; 

використання централізованих і децентралізованих фондів коштів 
держави, органів місцевого самоврядування; 

державний і місцевий фінансовий контроль за законністю 
і доцільністю утворення, розподілу (перерозподілу) 

та використання централізованих і децентралізованих фондів 
коштів усіх видів. 
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Схема 2.2 
 

контроль за законним і доцільним використанням  
фондів грошових ресурсів. 

планомірне формування і розподіл централізованих  
фондів коштів відповідно до цілей держави і  

муніципальних утворень; 

забезпечення належних умов для формування  
децентралізованих фондів коштів; 

Завдання, які реалізують держава,  
органи місцевого самоврядування  

під час здійснення ними фінансової діяльності, а саме: 

Фінансова діяльність – особливий вид суспільних правовідносин, що 
має різний ступінь діяльності і виражається у діях суб’єктів господарювання, 
які діють на основі різних форм власності і спрямовані на «створення» кош-
тів, та діях держави і органів місцевої влади щодо формування (мобілізації), 
розподілу та використання фондів коштів для виконання поставлених нею 
завдань і задоволення публічного інтересу. Останні дії віднесено до предме-
та регулювання фінансового права. 
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Схема 2.3 
 
 

об’єктивною необхідністю розподілу та перерозподілу  
національного доходу, задоволення і особистих, індивідуальних 
потреб юридичних та фізичних осіб, і суспільства загалом, 

 що здійснюється в грошовій формі; 

наявністю грошових відносин; 

потребою залучення частини коштів фондів, які постійно  
утворюються у процесі виробництва у підприємств, установ, 
організацій, а також у громадян, у загальнодержавний фонд 

коштів для задоволення суспільних потреб. 

Існування фінансової діяльності держави  
та органів місцевого самоврядування  

обумовлено такими чинниками:

Фінансова діяльність держави є діяльністю щодо формування, роз-
поділу і використання централізованих і децентралізованих грошових 
фондів з метою забезпечення здійснення функцій держави, завдань соціа-
льно-економічного характеру, управління, обороноздатності, діяльності 
державних органів. 

Розглядають фінансову діяльність як заснований на нормах права 
планомірний процес управління публічними централізованими і децентра-
лізованими фондами коштів, необхідними для виконання завдань і функ-
цій, що поставлені Конституцією України перед державою, органами міс-
цевого самоврядування та іншими публічними утвореннями, дозволеними 
державою. 
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Схема 2.4 

Суттю та метою фінансової діяльності держави, органів місцевого 
самоврядування є формування їх публічних фондів коштів і проведення 
необхідних витрат (використання цих публічних фондів) для виконання 
завдань та функцій держави, місцевого самоврядування, тобто, задово-
лення публічного інтересу. 

Предметом такої діяльності є відносини, що виникають у процесі 
утворення, розподілу та використання фондів коштів держави, місцево-
го самоврядування, які за своєю природою є публічними фондами, не-
обхідними для реалізації їх завдань. 

Фінансову діяльність здійснюють: держава, її державні органи га 
організації; інші суспільно-територіальні утворення (області, райони), 
які беруть участь у формуванні фондів органів місцевого самовряду-
вання та їх органи і організації; муніципальні утворення (міста, селища, 
села) та їх органи і організації; підприємства, установи, організації. 

Об’єктом фінансової діяльності є: публічні фонди коштів, що належать 
державі, місцевому самоврядуванню; доходи, прибутки суб’єктів господарюван-
ня та фізичних осіб. 
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Схема 2.5 

1) діяльнісно обов’язково планова, що ґрунтується на фінансо-
вому плані: видатки держави, органів місцевого самоврядування про-
тягом року можуть бути здійснені лише у межах планових асигну-
вань; доходи повинні надходити до фондів коштів у визначені та 
встановлені відповідним фінансовим планом терміни, від визначених 
платників, у визначених обсягах; 

2) за своїм змістом це управлінська (виконавчо-розпорядча) дія-
льність, яка здійснюється органами державної влади та місцевого 
самоврядування(представницькими та виконавчими) і спрямована на 
виконання їх завдань та функцій; 

3) здійснюється в установлених законодавством формах відпо-
відно до статусу і компетенції суб’єктів такої діяльності; 

4) фінансова діяльність є міжгалузевою, оскільки: акумуляція, 
розподіл та використання фінансових ресурсів стосується усіх галу-
зей та сфер публічного управління; під час фінансової діяльності 
здійснюється контроль за роботою державних органів, органів місце-
вого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій не-
залежно від галузевої належності. 

Фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядуван-
ня – це плановий та врегульований правовими нормами процес управління 
формуванням, розподілом і використанням централізованих та децентралізо-
ваних фондів коштів для забезпечення виконання функцій держави, органів 
місцевого самоврядування та досягнення завдань, що стоять перед ними. 

Ознаки, які відрізняють фінансову діяльність держави,  
органів місцевого самоврядування  

від інших видів діяльності: 
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Схема 2.6 
 

Принципи (від франц. principe, від лат. prjncipium – начало, основа) 
фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування – це 
основні засади, вихідні ідеї, керівні положення такої діяльності. 

Принципи фінансової діяльності прийнято поділяти на такі групи і 
принципи, властиві лише фінансовій діяльності: 

загальні принципи  
державного управління; 

галузеві; спеціальні  
принципи.  

2.2. Принципи, методи та функції 
фінансової діяльності держави, 

органів місцевого самоврядування 

Принцип законності виражається в тому, що весь процес утворення, роз-
поділу та використання фондів коштів детально регламентується нормами фі-
нансового права, дотримання яких забезпечується можливістю застосування до 
правопорушників заходів державного примусу. 

Принцип гласності виявляється у процедурі доведення до відома юридич-
них та фізичних осіб, зокрема за допомогою засобів масової інформації, змісту 
різних фінансово-планових актів, прийнятих звітів про їх виконання, результатів 
перевірок, ревізій фінансової діяльності тощо. 

Принцип плановості означає, що вся фінансова діяльність держави, орга-
нів місцевого самоврядування ґрунтується на системі фінансово-планових актів. 

Принцип обліку та контролю виражається в тому, що під час фінансової 
діяльності здійснюється облік та контроль за забезпеченням та правильним ви-
користанням національного багатства, що набуло грошової форми. 

Принцип ефективності означає, що під час фінансової діяльності усі її 
учасники мають прагнути досягнення запланованих цілей під час залучення мі-
німального обсягу коштів та досягнення максимального результату. 

Принцип публічності зумовлений публічною суттю державних, місцевих 
фінансів і полягає у публічному характері фінансової діяльності держави, органів 
місцевого самоврядування. 
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Схема 2.7 

 

принцип законності;

 

принцип гласності;

 

принцип плановості;

 

принцип обліку;

 

принцип ефективності;

 

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ  
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:  

 

принцип публічності.



 

- 28 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 2.8 

 
ГАЛУЗЕВІ ПРИНЦИПИ:  

 

принцип розподілу компетенції органів;

 

принцип пріоритетності публічних видатків;

 

принцип плановості;

 

принцип взаємозв’язку фінансової діяльності  
та грошової системи держави; 

 

принцип соціальної спрямованості;

 

принцип фінансової безпеки держави. 

Принцип розподілу компетенції органів, які виконують фінансову дія-
льність, виявляється у тому, що у органів, які здійснюють фінансову діяльність 
в Україні, є визначені нормативно-правовими актами функції та повноваження, 
вони є самостійними під час їх здійснення.  

Принцип пріоритетності публічних видатків щодо доходів означає, 
що до бюджетів потрібно включати лише ті видатки, які необхідні для фінан-
сування усієї діяльності органів публічної влади. 
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Схема 2.9 
 

СПЕЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ  
ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:  

 

збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів; 

 

фінансування державних витрат;  

 

державної підтримки та гарантій  
місцевого самоврядування; 

 

принцип самостійності місцевого самоврядування  
(у встановлених державою межах). 

Принцип збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів 
означає, що органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати 
збалансованість доходів і видатків місцевих бюджетів.  

Принцип фінансування державних витрат, пов’язаних із здійс-
ненням органами місцевого самоврядування наданих законом повно-
важень органів виконавчої влади означає, що держава фінансує у пов-
ному обсязі здійснення органами місцевого самоврядування наданих 
законом повноважень органів виконавчої влади.  

Зміст принципу державної підтримки та гарантії місцевого са-
моврядування визначений у ст. 62 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні»: держава фінансово підтримує місцеве само-
врядування, бере участь у формуванні доходів місцевих бюджетів, 
здійснює контроль за законним, доцільним, економним, ефективним 
витрачанням коштів та належним їх обліком. Вона гарантує органам 
місцевого самоврядування дохідну базу, достатню для забезпечення 
населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб. 
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Схема 2.10 

ПРИНЦИП САМОСТІЙНОСТІ  
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

(у встановлених державою межах) гарантується Конституцією України 
(ст. 142), Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

і означає право місцевого самоврядування). 

 

Безпосередньо або через органи місцевого самоврядування без втру-
чання будь-яких інших владних структур вирішувати фінансові питан-
ня місцевого значення відповідно до Конституції та законів України. 

 

Мати власні та закріплені за ними на стабільній основі законом зага-
льнодержавні доходи, а також самостійно визначати напрями вико-
ристання коштів місцевих бюджетів. 

 

Мати власні повноваження і реалізувати їх самостійно та незалежно 
від державної влади в межах повноважень, визначених законом через 
прийняття рішень, які є обов’язковими до виконання на відповідній 
території (ст. 144 Конституції України). 

 

Безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самовряду-
вання самостійно затверджувати бюджети відповідних адміністративно-
територіальних одиниць, контролювати їх виконання та самостійно 
встановлювати місцеві податки і збори відповідно до закону. 
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Схема 2.11 

Методи фінансової діяльності держави, органів місцевого самоврядування – 
це засоби, прийоми і способи, за допомогою яких уповноважені ними органи 
від їх імені мобілізують, розподіляють та використовують фонди коштів. 

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
здійснюється різноманітними методами,  
їх вибір залежить від таких чинників: 

від завдань держави, органів місцевого самоврядування 
на конкретному етапі розвитку; 

від джерел формування, використання і розподілу фондів  
коштів держави, органів місцевого самоврядування; 

від мети використання фінансових ресурсів;

від співвідношення обсягів фінансових ресурсів,  
які надійшли у розпорядження держави,  

органів місцевого самоврядування, та потреби у них; 

від стану економіки держави;

від пріоритетності заходів;

від суб’єктів, з якими держава, органи місцевого самоврядування 
вступають у фінансові відносини, та організаційно-правових форм 

їх утворення тощо. 
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Схема 2.12 
 
 

 
 

Схема 2.13 

методи мобілізації (формування) 
фондів коштів; 

методи розподілу (перерозподілу) та 
використання фондів коштів. 

обов’язкові та добровільні методи 
мобілізації фондів коштів; 

Методи здійснення основних напрямів  
фінансової діяльності (мобілізація, розподіл  

та використання фондів коштів), прийнято поділяти на: 

виду платежу;

точного його розміру;

терміну внесення;

обов’язкової санкції  
за порушення законодавства. 

Обов’язковий метод мобілізації застосовується  
для створення централізованих фондів коштів 

і полягає в установленні: 
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Схема 2.14 

Серед обов’язкових платежів основними є податки, збори, які сплачуються 
до бюджету відповідного рівня або цільового позабюджетного фонду у по-
рядку та на умовах, визначених законодавством. 

Під час розподілу (перерозподілу) та використання фондів коштів держава та 
органи місцевого самоврядування використовують два основні методи: фі-
нансування та кредитування. 

Фінансування – це безповоротний, безвідплатний, плановий, цільовий від-
пуск коштів з відповідних фондів (централізованих та децентралізованих). 
Відповідно розрізняють бюджетне фінансування, фінансування з позабю-
джетних фондів і відомче фінансування. У процесі фінансування можуть 
надаватися дотації, субвенції та субсидії. 

Дотація (від лат. dotatio – дар, пожертвування) – виділення коштів з держав-
ного бюджету з метою ліквідувати недостатність коштів окремих установ, 
підприємств та організацій і коштів місцевих бюджетів. 

Субвенція (від лат. subvenio – приходжу на допомогу) – форма фінансової 
допомоги у вигляді грошової суми, яка виділяється з бюджету вищого рівня 
на певний термін для вирівнювання соціально-економічного розвитку відпо-
відного адміністративно-територіального утворення. На відміну від дотації, 
використовується лише за призначенням на фінансування конкретних захо-
дів та у встановлений строк. У разі недодержання цих вимог та неповного 
використання коштів виділеної субвенції або у зв’язку з нецільовим її вико-
ристанням вона підлягає поверненню до того органу, який її надав. 

Субсидія (від лат. subsudium – допомога, підтримка) – фінансова допомога у 
грошовій чи натуральній формі, яку надає держава за рахунок коштів держав-
ного чи місцевого бюджетів, а також спеціальних фондів, юридичним чи фі-
зичним особам, іншим державам на фінансування певних заходів (покриття 
дефіциту бюджету, фінансування певних програм чи проектів). 

Кредитування – це надання фінансових ресурсів, який здійснюється на умо-
вах зворотності, строковості та платності. Розрізняють банківський, держав-
ний і місцевий кредит. Формою кредитування є державний та місцевий кре-
дит, у якому позичальником (кредитодавцем) є держава або органи місцево-
го самоврядування. 
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Схема 2.15 
 

утворення (формування) державних  
та місцевих фондів коштів; 

розподіл державних та місцевих фінансових 
ресурсів – розподільча функція; 

використання  державних   
та  місцевих фінансових  ресурсів. 

Зміст фінансової діяльності держави, органів  
місцевого самоврядування виявляється у функціях –  

основних напрямах діяльності: 

Невід’ємним елементом кожної із зазначених функцій є функція контролю 
або контрольна функція, яка виникає з сутності фінансів та із завдання фінансової 
діяльності – здійснення фінансового контролю за законністю і доцільністю вико-
ристання та розподілу фондів коштів. 
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Схема 2.16 
 

 

2.3. Правові форми фінансової діяльності держави  
та органів місцевого самоврядування 

Фінансова діяльність держави, органів місцевого самовря-
дування здійснюється у різноманітних формах, які за своїм 
характером можуть бути: 

правові неправові 

Правові форми фінансової діяль-
ності виражаються у прийнятті 
правових актів у зв’язку зі вста-
новленням чи застосуванням 
норм права. 

Змістом неправових форм фі-
нансової діяльності є: проведен-
ня нарад в апараті фінансово-
кредитних органів; проведення 
засідань комітетів з питань бю-
джету та фінансів представни-
цьких органів влади; роз’яс-
нення фінансового законодавст-
ва; фінансово-економічний ана-
ліз; підготовка матеріалів до 
фінансового планування, прогно-
зування та звітності тощо. Вони 
створюють передумови для 
здійснення правових форм фінан-
сової діяльності. 
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Схема 2.17 

Фінансово-правові акти 

Фінансово-правові акти – це прийняті в установленій формі рішен-
ня державних органів, органів місцевого самоврядування з питань фінан-
сової діяльності, що належать до їх компетенції. 

Здійснюючи фінансову діяльність, державні органи, органи місцево-
го самоврядування у межах своєї компетенції приймають фінансово-
правові акти, в яких виражаються правові форми такої діяльності. 

Фінансово-правові акти класифікують: 

1) за юридичними 
властивостями: 

3) залежно від 
суб’єктів 

нормотворчості 

2) за юридичною 
природою 

нормативні; 

індивідуальні; 

законодавчі; 

підзаконні. 

Нормативні акти, які регулюють групу однорідних фінансових відно-
син і містять загальні правила поведінки їх учасників; стосуються широкого 
кола осіб; розраховані на тривалий час і неодноразове використання; 

Індивідуальні – акти, які регулюють один будь-який конкретний випадок; 
стосуються точно визначених учасників фінансових відносин; зумовлюють ви-
никнення, зміну чи припинення конкретних правовідносин. Індивідуальний фі-
нансово-правовий акт розрахований на одноразове застосування; стосується 
конкретної особи; видається з конкретного питання. 

Законодавчі – закони, що приймаються представницьким органом дер-
жавної влади; 

Підзаконні – акти інших державних органів, органів місцевого само-
врядування, що ґрунтуються на законах та прийняті на виконання законів у 
визначених формах (укази, постанови, накази тощо). 
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Схема 2.18 

Залежно від суб’єктів нормотворчості,  
розрізняють такі фінансово-правові акти: 

закони і постанови Верховної Ради України;

укази та розпорядження Президента України;

постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; 

накази, інструкції, розпорядження, положення,  
вказівки керівників міністерств та відомств; 

розпорядження глав місцевих (обласних і районних)  
державних адміністрацій; 

рішення та постанови місцевих рад та їх виконавчих комітетів; 
накази керівників їх управлінь та відділів; 

накази, статути, положення та інструкції  
адміністрацій підприємств, установ, організацій. 

Серед фінансово-правових актів виділяють велику групу фінансово-
планових актів, що приймаються у процесі фінансової діяльності держа-
ви, органів місцевого самоврядування і які є планами з мобілізації, розпо-
ділу та використання фінансових ресурсів на визначений період. 
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Схема 2.19 
 

державні 
органи; 

суб’єкти 
господарювання. 

органи місцевого  
самоврядування; 

Фінансова політика – це сукупність заходів, які здійснюють держава, 
органи місцевого самоврядування у сфері управління публічними фінан-
сами та їх використання для здійснення своїх завдань і функцій з метою 
впливу на стан фінансової системи України. 

Фінансову політику здійснюють: 

Фінансова політика 

Головна мета фінансової політики – підвищення рівня суспі-
льного добробуту шляхом оптимального розподілу ВВП між 
галузями національної економіки, соціальними групами насе-
лення та окремими територіями. 

Отже, фінансову політику можна розглядати як цілеспрямовану дія-
льність держави та інших суб’єктів господарювання у сфері формування, 
розподілу і використання фінансових ресурсів задля досягнення поставле-
ної мети. 

Виділяють державну, місцеву фінансову політику та фінансову політику 
підприємства, установи, організації. 
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Схема 2.20 
 
 

постановку завдань діяльності, 
визначення її перспективних цілей 
та цілей, які повинні бути досягну-
ті у цей час; 

вироблення методів, засобів та 
форм фінансової діяльності, за 
допомогою яких можна оптималь-
но досягти поставлених цілей. 

За змістом фінансова політика передбачає: 

Ознаками фінансової політики є: 
імперативний (владний), вольовий, перспективний, 
цілеспрямований характер та результативність 

Імперативний (владний) характер фінансової політики вияв-
ляється у визначенні державою та уповноваженими нею органами її 
змісту, форм та методів здійснення.  

Вольовий характер означає, що у процесі реалізації фінансової 
політики держава та уповноважені нею органи пізнають, переосмис-
люють й оцінюють усі процеси, які відбуваються у фінансовій сфері, 
та приймають відповідні рішення. Оскільки фінансова політика вира-
жає не лише наявні фінансові відносини, а й прогресивні тенденції 
розвитку таких відносин, то вона має перспективний характер.  

Цілеспрямованість фінансової політики означає, що вона 
охоплює найважливіші аспекти фінансової діяльності держави та ор-
ганів місцевого самоврядування.  

Ознакою фінансової політики є її результативність, тобто до-
сягнення конкретних цілей та конкретних підсумків. 

Сутність фінансової політики виявляється у поєднанні конкретних цілей 
та відповідних засобів, за допомогою яких вирішуються поставлені завдання. 
Цілі фінансової політики зумовлені потребами економічного розвитку і досяг-
ненням високого рівня індивідуального й суспільного добробуту. 



 

- 40 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 2.21 
 

фінансовому законодавстві;

системі форм і методів мобілізації  
фінансових ресурсів; 

перерозподілі фінансових ресурсів  
між окремими верствами населення,  

галузями, регіонами; 

структурі доходів і видатків бюджетів.

Основні засади та напрями фінансової політики  
на практиці відображаються у: 

Основний вектор фінансової політики – забезпечення економічного 
зростання в країні через механізми фінансового впливу на попит і пропози-
цію, споживання, заощадження та інвестиції. Фінансова політика неодмінно 
має конкретне спрямування, а її реалізація завжди пов’язана зі знаходженням 
компромісу між певними потребами і реальними можливостями. 
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Схема 2.22 
 

фінансову стратегію  фінансову тактику 

Фінансова стратегія – основні 
напрями використання фінансів 
на тривалу перспективу. При-
кладами стратегічних завдань є: 
оптимізація пропорцій міжінди-
відуальним та суспільним спо-
живанням, розвиток і формуван-
ня ефективного фінансового 
ринку, створення сприятливого 
інвестиційного клімату, форму-
вання і нарощування національ-
ного капіталу тощо. 

 

Фінансова тактика спрямована 
на вирішення завдань окремого 
етапу розвитку країни. Яскрави-
ми прикладами фінансової так-
тики можуть слугувати: удоско-
налення системи оплати праці 
(заразом збільшення її частки у 
ВВП), територіальний перероз-
поділ фінансових ресурсів через 
бюджетну систему, вдоскона-
лення системи пенсійного забез-
печення, надання пільг окремим 
платникам тощо. 

Залежно від характеру заходів і часу,  
на який вони розраховані, виділяють:  

Найважливішими умовами результативності фінансової політики є вра-
хування дії об’єктивних економічних законів розвитку суспільства, специфіки 
сучасних умов, змін у зовнішній та внутрішній політиці, використання досвіду 
попередніх етапів суспільного будівництва та комплексність розроблення за-
ходів щодо вдосконалення фінансових відносин. За дотримання зазначених 
вище умов фінансова політика сприятиме вдосконаленню продуктивних сил, 
забезпеченню сталого соціально-економічного розвитку країни, вирішенню 
національних і міжнародних проблем. 

Головне завдання фінансової політики держави – забезпечення реалізації тієї 
чи іншої державної програми необхідними фінансовими ресурсами. 
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Контрольні запитання 
 

1. У чому виявляється сутність фінансової діяльності держави? 
2. Яку роль відіграє держава в здійсненні фінансової діяльності? 
3. Які є методи фінансової діяльності держави? 
4. Охарактеризуйте форми фінансової діяльності держави. 
5. Розкрийте поняття «фінансової політики держави». 
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Схема 3.1 
 

Розділ 3 
 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО  
В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

3.1. Поняття, предмет і метод фінансового права 

Фінансове право – це публічна галузь права, що містить сукупність 
юридичних норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають у 
процесі створення, розподілу й використання фондів коштів (фінансових 
ресурсів) держави та органів місцевого самоврядування, необхідних для 
реалізації їх завдань і функцій. 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО 

Фінансове право регулює специфічний вид відносин, що виникають 
у процесі формування, розподілу і використання централізованих та децен-
тралізованих фондів коштів, необхідних для виконання функцій органами 
держави і місцевого самоврядування. 

Усі правові норми, які включені в законодавчі і підзаконні нормативно-
правові акти, поділяються на окремі галузі права. В основу поділу макросистеми 
правових норм, прийнятих на території держави її органами та органами 
місцевого самоврядування, покладено матеріальний зміст відносин, які 
регулюються цими нормами, тобто предмет правового регулювання. Окремі 
частини системи права, розмежовані за предметом правового регулювання, 
є галузями права, під якими розуміють сукупність правових норм, що 
регулюють однорідні суспільні відносини. 
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Схема 3.2 
 
 

Фінансове право

Фінансове право можна аналізувати  
в декількох галузях:  

Як галузь права фінансове право належить до публічних  
галузей. Однак її публічний характер передбачає свій  
предмет регулювання, особливості методу, які не  

притаманні іншим галузям і цим виокремлюють царину  
однорідних суспільних відносин. 

права; науки; навчальної дисципліни. 

Фінансове право як галузь охоплює сукупність правових норм, що регулю-
ють фінансову діяльність держави й органів місцевого самоврядування. 

Фінансове право становить сукупність правових норм, що регулюють су-
спільні відносини у сфері формування, розподілу та використання централізо-
ваних і децентралізованих грошових фондів держави та територіальних гро-
мад. Саме такий підхід є в основі визначення предмета фінансово-правового 
регулювання, формування меж цієї галузі. 
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Схема 3.3 
 

формуються у сфері  
фінансової діяльності держави; 

реалізуються в процесі руху  
(формування, розподілу та використання) 
грошових фондів публічного характеру; 

об’єктом відносин  
є грошові фонди держави  
та територіальних громад; 

передбачають виняткову роль держави  
в цих відносинах. 

Предметом фінансового права є суспільні відносини у сфері фінансової 
діяльності держави та територіальних громад з приводу формування,  
розподілу та використання коштів централізованих і децентралізованих 

фондів та контролю за цим. 

Відносини, що становлять предмет фінансового права, 
характеризуються певними рисами: 

У фінансових правовідносинах найчіткіше, порівняно з іншими право-
відносинами, прослідковуються державно-владна і майнова сторони. Відно-
сини з приводу публічних фінансів є владно-майновими. З одного боку, дер-
жава наділяє компетентні органи владними повноваженнями і контролює 
надходження коштів до бюджету, а з другого – ці відносини регулюють фор-
мування власності держави, хоча спочатку й у специфічній грошовій формі.  
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Схема 3.4 

 

 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ – ВЛАДНІ 

 

ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ – МАЙНОВІ 

 

ФІНАНСОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ – ВЛАДНО-МАЙНОВІ 
 

адміністративно-правове регулювання спрямоване 
на управління державою певними сферами. 

цивільно-правове – охоплює майнові відносини. 

фінансово-правове визначається: 

з другого боку – владним характером, 
який визначається тим, що владні пов-
новаження реалізуються самим влас-
ником коштів. Саме єдність владно-
майнових засад і дає змогу відмежува-
ти фінансово-правові відносини, виді-
лити їх єдність і на підставі подібного 
підходу відмежувати однорідні відно-
сини, що є предметом регулювання. 

з одного боку – майновим 
характером особливого роду, 
який відрізняється тим, що 
власником майна є держава і 
це майно наявне у специфіч-
ній формі – централізованих 
і децентралізованих грошо-
вих фондів; 
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Схема 3.5 
 

Класифікація фінансових відносин  
за декількома напрямами: 

залежно від стадії руху грошових фондів 
(формування, розподіл, використання  
грошових ресурсів, контроль); 

залежно від характеру фінансово-правових ін-
ститутів (бюджетні, податкові, валютні тощо); 

залежно від суб’єктного складу відносин (можливі різні варі-
анти відносин, учасниками яких насамперед виступають дер-
жава, територіальні громади, державні органи, юридичні та 
фізичні особи). 

Окрім особливостей предмета фінансового права, важли-
вим критерієм при визначенні природи галузі права, її місця в 
системі права є метод правового регулювання, під яким розумі-
ється сукупність прийомів, способів впливу права на суспільні 
відносини.  

Метод правового регулювання реалізується також у сту-
пені впливу на поведінку учасників суспільних відносин, характер 
їх взаємозв’язків. Кожен метод правового регулювання має свої 
характерні риси, сукупністю яких і досягаються завдання та 
мета правової регламентації. 
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Схема 3.6 
  

У науці фінансового права фактично сформувалося  
два підходи: 

методом фінансового права  
є імперативний метод; 

методом фінансового права  
є метод владних приписів. 

Імперативний метод фінансово-правового регулювання передбачає нерів-
ність суб’єктів відносин, що забезпечує особливий стан і специфічну роль 
держави. Цей метод виявляється у владних приписах, наказах одним 
суб’єктам з боку інших, що представляють державу, органи самоврядуван-
ня. Метод, заснований на владному підпорядкуванні однієї сторони іншій, 
притаманний також іншим галузям права (наприклад, адміністративному), 
але під час регулювання фінансових відносин він набуває особливостей, 
що виявляються в конкретному змісті, а також у колі органів, уповноваже-
них державою на владні дії. 

Держава, закріплюючи вимоги щодо досягнення першочергових 
потреб (формування коштів для забезпечення виконання державних функцій), 
встановлює чіткі межі поведінки підлеглих суб’єктів. Наприклад, обов’язок 
сплати податку опосередковано правом вимагати його сплату і контролювати 
його. Певна свобода зобов’язаних суб’єктів можлива лише в межах імператив-
них приписів. Режим свободи можливий у декількох формах: 

– свобода в межах імперативного суб’єктивного права, чи безумовне 
право фінансового органу на перевірку може реалізовуватися ним за власним 
планом, але в разі цього обов’язковою є реалізація цього права, що є одночасно і 
його обов’язком, засобом здійснення його функцій; 

– свобода певного суб’єкта в межах делегованих державою прав при-
пиняти правовідносини (наприклад, зарахування сум податкової застави в 
рахунок податкового зобов’язання); 

– свобода зобов’язаних осіб у разі використання специфічних прав 
(наприклад, права на застосування податкових пільг, податкового кредиту).
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Схема 3.7 

перевага у фінансово-правовому регулюванні позитивних зобов’язань. 
Держава, видаючи владні розпорядження, зобов’язує суб’єктів до їх вико-
нання (причому нерідко в однозначно визначеній формі); 

метод владних розпоряджень виступає як імперативний – суб’єкти фінан-
сового права чітко виконують обов’язки відповідно до приписів законів і 
підзаконних актів; права при цьому є похідними від обов’язків; 

методом владних повноважень регулюються підстави виникнення право-
відносин з огляду на те, що за наявності певного юридичного факту 
суб’єкт права зобов’язаний вступити в ці правовідносини і чітко дотри-
муватися приписів закону, а не волі обрання; 

метод характеризується юридичною нерівністю суб’єктів, коли одні 
суб’єкти володіють однобічними юридично-владними повноваженнями 
щодо інших суб’єктів, тоді як останні не мають адекватних повноважень 
стосовно владних суб’єктів. 

Владність як зміст методу фінансово-правового  
регулювання має свої особливості,  

що і реалізуються в імперативних приписах  
у сфері фінансової діяльності держави: 

На цьому ґрунтується основа правосуб’єктності, коли у владних 
суб’єктів вона складається переважно з прав, а у зобов’язаних суб’єктів – зазви-
чай з обов’язків та похідних від них прав.  

Отже, фінансове право – це публічна галузь права, яка містить сукуп-
ність юридичних норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають 
у процесі утворення, розподілу й використання публічних фондів коштів 
держави та територіальних громад, необхідних для реалізації їх завдань та 
функцій. 
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Схема 3.8 

3.2. Система фінансового права 

Під системою фінансового права необхідно розуміти об’єктивно обумов-
лену внутрішню його побудову, об’єднання і розміщення фінансово-правових 
норм у певному порядку (взаємозв’язку і послідовності). 

Фінансовому праву притаманні певні ознаки: 

однорідність фактичного змісту, що передбачає регулювання чітко ви-
значеного різновиду відносин, пов’язаних з рухом централізованих та 
децентралізованих фондів; 

єдність норм, що утворюють фінансове право. Вони становлять єдину 
систему, що визначається однорідним фактичним змістом. Це забезпе-
чує регулювання певного різновиду фінансових відносин, що не ви-
ключає спеціалізації юридичних норм усередині інституту; 

законодавча відокремленість, що означає ззовні відокремлене закріп-
лення основних положень галузі в нормах, що її утворюють. 

В основі класифікації і безпосередньо галузі права, й інших підрозділів 
традиційно є предмет правового регулювання, тобто коло суспільних відносин, 
регульованих нормами того чи іншого правового утворення і первинного, і 
вторинного рівнів. 
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Схема 3.9 
 

У системі фінансового права виділяють частини, підгалузі, інститути. 
Норми фінансового права залежно від особливостей регульованих ними від-
носин утворюють окремі структурні підрозділи. У системі галузі фінансово-
го права є декілька підсистем, інститутів, які можна виокремити в розділи. 

Загальна частина акумулює інститути, що закріплюють загальні підхо-
ди до регулювання фінансової системи, які стосуються всіх норм Особливої 
частини. Загальна частина охоплює норми, що нібито винесені за дужки. У 
дужках – інститути Особливої частини і саме до них застосовуються поло-
ження Загальної частини, але вже в конкретному випадку, зумовленому ха-
рактером інституту. До Загальної частини входять фінансово-правові норми, 
що затверджують основні принципи, форми і методи фінансової діяльності; 
поняття і функції фінансів; систему фінансових органів, їх повноваження; 
правове становище інших суб’єктів фінансового права; загальні положення 
організації фінансового контролю. 

Норми Загальної частини конкретизуються в Особливій частині, що 
складається з декількох розділів, підгалузей, які охоплюють відповідні ін-
ститути. Особливу частину становлять фінансово-правові норми, що регу-
люють відносини у сферах бюджетної системи; державних доходів і видат-
ків; обов’язкового державного страхування; публічного кредиту; публічного 
регулювання банківської діяльності; валютного регулювання та контролю. 
 

Фінансове право охоплює досить велику сукупність фінансових норм, 
об’єднаних у певну систему, розбиту на групи, що характеризуються специ-
фічними особливостями, логічною структурою. Система фінансового права – 
об’єктивна сукупність суспільних фінансових відносин, що визначає внут-
рішню структуру фінансового права, зміст та особливість розміщення норм, 
які регулюють фінансові правовідносини. 
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Схема 3.10 

Джерелами права вважаються: 

 

нормативно-правові акти; 

санкціоновані звичаї; 

прецеденти (судові чи адміністративні); 

міжнародні угоди. 

3.3. Джерела фінансового права
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Схема 3.11 

 

Джерело  
фінансового права 

має: 

встановлювати певні правила  
поведінки;  

бути виданим компетентним органом 
(переважно органами державної  

влади); 

чітко відповідати матеріальній  
і процесуальній сторонам  

функціонування. 

Так, джерелом фінансового права є форма вираження правотворчої дія-
льності держави з приводу прийняття компетентними державними органами 
нормативних актів, що встановлюють норми фінансового права. 

Джерела фінансового права – це зовнішня форма виразу фінансово-
правових норм, які видає держава, її органи та органи місцевого само-
врядування або органи, що визнані державою і представляють фінансові 
інтереси суспільства чи окремих категорій громадян. 
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Схема 3.12 

 

І. На підставі влад-
ної територіальної 
ознаки (зазвичай це 
стосується видів 
нормативних актів): 

1. Загальнодержав
ні нормативні акти; 

2. Республіканські  
(Автономна  
Республіка Крим); 
3. Місцеві норма-

тивні акти. 
 

II. За характером  
правових норм: 

1. Нормативні 
акти, що містять 
правові норми за-
гального характе-
ру, прийняті ком-
петентними орга-
нами у встанов-
леному порядку; 

2. Ненормативні 
акти, що не міс-
тять правових норм 
загального харак-
теру. 
 

III. За особливостями правового 
регулювання і характером уста-
новлення: 
1. Звичай, санкціонований компе-
тентними органами в установле-
ному порядку.  
2. Прецедент, який поширився в 
країнах англосаксонської системи, 
особливо за наявності прогалин у 
законодавстві.  
3. Міжнародні договори (конвен-
ції, угоди). Міжнародні договори 
наділені різною юридичною чин-
ністю.  
4. Правова доктрина, яка харак-
терна для мусульманських країн, 
де, будучи одним з важливих 
джерел шаріату, заповнює прога-
лини законодавства відповідно до 
розпоряджень мусульманської 
доктрини. 
5. Нормативно-правовий акт – 
найважливіше, а іноді єдине дже-
рело фінансового права. В деяких 
випадках інші джерела розгляда-
ються як похідні від нормативно-
го акта. 

Джерела фінансового права можуть бути  
систематизовані згідно з певними принципами 
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Схема 3. 13 
 

Система нормативно-правових актів і система законодавства, не буду-
чи синонімами, тісно пов’язані і взаємозумовлені. Саме тому аналіз систе-
ми фінансового законодавства і надає основне уявлення про джерела фінан-
сового права України. 

Необхідно провести розмежування між системою фінансового права і сис-
темою фінансового законодавства.  
Якщо перша являє собою сукупність відносин, що регулюються фінансо-
вим правом, то друга – зовнішнє вираження фінансових правовідносин, 
своєрідне усвідомлення їх суспільством на певному етапі, закріплене за 
допомогою наявних у його розпорядженні нормативних важелів.  
 

Фінансове законодавство, виступаючи формою реалізації фінансового пра-
ва, містить досить широке коло нормативних актів, що регулюють фінансо-
ву діяльність. Основу фінансового законодавства мають становити тільки 
закони і найважливіші підзаконні акти (здебільшого – прирівняні до за-
конів).  

Особливістю правового регулювання є те, що відносини регламентують-
ся широкою системою нормативних актів, прийнятих органами різних рівнів. 
Найбільша соціально важлива частина відносин визначається тільки законами, 
інші – законами, постановами Верховної Ради України, актами Президента і 
Кабінету Міністрів України, актами центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування. 
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Схема 3.14 

Загальні фінансові закони – зазвичай їх становлять закони, що регулюють 
основи фінансової системи. Це переважно фундаментальні закони, що вста-
новлюють основи бюджетної системи, місце її окремих елементів. В Україні 
вони практично не представлені, хоча й обговорювалися перспективи роз-
роблення фінансового кодексу, закону про фінанси. 

Загальні нефінансові закони – конституційні закони чи закони, що належать 
до інших галузей права, які містять фінансові норми (найбільш принципові 
положення, що регулюють основи оподаткування, затверджуються на 
конституційному рівні (повноваження органів державної влади і управління, 
загальні принципи оподаткування і ін.)). У деяких випадках приймаються 
спеціальні конституційні та органічні закони; Конституційний закон про 
фінанси, що визначає компетенцію Федерації і земель Австрії у сфері подат-
ків; Органічний закон 1979 р. про статус автономії Країни Басків (Іспанія), 
розділ 3 якого цілком присвячено фінансовим питанням. 

Загальні інституційні закони – законодавчі акти, що містять положення, які 
регулюють окремі інститути загалом, їх основи, головні характеристики. У 
цих актах відсутня деталізація конкретних видів понять. Переважно до них 
належать бюджетні і податкові кодекси, що поєднують матеріальні і проце-
суальні сторони, а також основні закони загального характеру (Бюджетний 
кодекс України, Податковий кодекс України та ін.). 

Спеціальні інституційні закони – законодавчі акти, що регулюють окремі 
частини фінансових інститутів. До них належать, наприклад, закони, що 
містять характеристику окремого виду податку, детальний механізм його 
обчислення і сплати. 

Основою нормативних правових актів, що регулюють  
фінансові правовідносини, безумовно, є закони.  

Законодавчі акти, що є в основі фінансового законодавства, 
становлять певну систему 
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Схема 3.15 

 

Фінансове право обґрунтовано визнається самостійною галуззю єди-
ної правової системи держави, але самостійність фінансового права не озна-
чає його абсолютної відособленості. Фінансове право тісно пов’язане з усіма 
галузями правової системи України. Особливості, своєрідність та зміст фі-
нансового права найповніше розкриваються в разі зіставлення і відмежуван-
ня його від інших галузей права. 

Регулювання відносин, пов’язаних з рухом публічних 
грошових фондів, передбачає певний фінансово-правовий 
аспект цього процесу, який визначається низкою обставин: 

фінансово-правові відносини спрямовані на мобілізацію пуб-
лічних грошових фондів;зібрані кошти спрямовуються на 
забезпечення функцій і завдань держави, органів місцевого 
самоврядування; 

визначеність умов виникнення, зміни та припинення грошо-
вих відносин; 

обумовлюється функціями державних органів у сфері фінан-
сової діяльності. 

3.4. Фінансове право в системі права 
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Схема 3.16 

 

Конституційне право, що має головне значення для всіх правових галузей та інсти-
тутів, відіграє таку саму роль і щодо фінансового права. Так, Конституція України 
встановлює пріоритет міжнародних договорів над нормами національного законо-
давства. 
 
Взаємодія фінансового права й адміністративного права виявляється у встанов-
ленні відповідальності за порушення фінансового законодавства. Охоронна функція 
фінансового права зумовлена тим, що адміністративна відповідальність забезпечує 
виконання платниками податків їх обов’язків. 
 
Ґрунтуючись на положеннях адміністративного права, фінансово-правові норми 
визначають організаційні форми управління кредитною системою і регулюють від-
носини, що виникають безпосередньо під час мобілізації, розподілу і використання 
грошових фондів держави. 
 
Особливий інтерес становлять співвідношення фінансового і цивільного права. 
Хоча фінансове право є публічною галуззю, між ним і цивільним правом є найтіс-
ніший зв’язок. Фінансове і цивільне право пов’язані настільки тісно, що дають під-
стави одним дослідникам бачити у фінансовому праві додаток до цивільного права, 
а іншим – стверджувати, що цивільне право повинне бути підпорядковане фінансо-
вому. 
 
Низка комплексних категорій характерна для фінансового і трудового права. На-
приклад, особливості оподаткування пенсій чи дія специфічного механізму відра-
хувань до Пенсійного фонду України дуже схожі з податковими важелями, хоча 
і визначаються предметом трудового права. 
 
Зв’язок фінансового і кримінального права має подвійну природу. З одного боку, 
деякі норми кримінального права спрямовані на захист об’єктів, що є об’єктами 
фінансово-правового регулювання, а з другого – кваліфікація деяких злочинів не-
можлива без застосування категорій фінансового права та норм фінансового зако-
нодавства. 
 
Досить активно застосовуються нормативні акти міжнародного права, що регулю-
ють фінансову діяльність. Так, договори (конвенції, угоди) про усунення подвійного 
оподаткування пов’язують Україну з багатьма державами (Великою Британією, 
Польщею та ін.). Особливістю подібних зв’язків фінансового і міжнародного права 
є вища юридична чинність міжнародних договорів порівняно із вітчизняними зако-
нами. 

Конституційне, адміністративне, фінансове, 
цивільне, трудове, міжнародне право 
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Схема 3.17 

 

 
Фінансова наука – спеціалізована галузь наукових знань, наукова 
діяльність, спрямована на вивчення фінансів у теоретичному і прак-
тичному аспектах, а також форм організації і функціонування їхніх 
окремих інститутів. 

 
Українське фінансове право як наука є галуззю фундаментальних 
знань та науково-практичних юридичних знань, яка повинна забезпе-
чити глибоке теоретичне та практичне освоєння фінансового права як 
галузі права, розвиток та удосконалення фінансового законодавства, 
практики його застосування, а також правове навчання, з метою під-
вищення рівня фінансово-правової грамотності в країні. 
 
Під час аналізу фінансово-правових відносин необхідно розмежову-
вати фінансове право як галузь права, як навчальну дисципліну і як 
науку.  
 
Фінансове право як галузь охоплює сукупність правових норм, що 
регулюють фінансову діяльність держави та органів місцевого само-
врядування.  
Фінансове право як навчальна дисципліна, навчальний курс охоп-
лює вивчення правових норм, передбачає навчання фінансовому пра-
ву.  
 
Фінансове право як наука містить сукупність знань, категорій, поло-
жень, що відображають зміст фінансово-правових норм, особливості 
їхнього застосування на практиці. 

3.5. Фінансове право як наука 
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Схема 3.18 

 
 

як певна сукупність знань, відомостей,  
інформації про фінанси; 

діяльність, пов’язана з продукуванням знань  
про фінанси; 

сукупність колективів, інститутів, установ і підрозділів,  
які забезпечують здійснення фінансової наукової діяльності. 

Предметом науки фінансового права є фінансове право як галузь національ-
ного права, його джерела, правові відносини, що становлять предмет фінан-
сово-правового регулювання, а також сукупність знань, набутих у ході 
пізнання та вивчення фінансово-правових явищ та процесів. 

У суспільно-історичних реаліях  
фінансова наука постає у трьох виявах: 
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Контрольні запитання 
 

1. У чому полягають особливості відносин, що становлять предмет фінансового права? 
2. Який метод правового регулювання використовує фінансове право та в чому його 

специфіка? 
3. Розкрийте систему фінансового права. 
4. Визначте джерела фінансового права. 
5. Визначте місце фінансового права в сучасній правовій системі України. 
6. Охарактеризуйте науку фінансового права та її розвиток. 
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Схема 4.1 

Розділ 4 
 
ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ НОРМИ  
І ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ 

4.1. Фінансово-правові норми: 
поняття, структура та види 

Відносини, що виникають у процесі мобілізації, розподілу і витра-
чання централізованих і децентралізованих фондів коштів державою та її 
органами, регулюється фінансово-правовими нормами. 

Юридична норма – початкова частка права, яка становить 
обов’язковий, формально визначений припис, що виходить від держа-
ви та нею охороняється, який є державним регулятором суспільних 
відносин. 

Досліджуючи системну побудову фінансово-правової галузі, варто 
враховувати, що її основною ланкою є фінансово-правова норма. Саме 
з таких позицій юридичну норму розглядають як первинний елемент 
системи права. Використовуючи цю конструкцію, потім і будуються 
інші, більші угруповання: інститути, підгалузі, галузі.  

Особливості фінансово-правових норм зумовлені специфікою пред-
мета правового регулювання. Вони полягають у специфіці своєрідного 
виду суспільних відносин – фінансово-економічних, тобто наявність 
закріплених у фінансово-правових нормах правил поведінки учасників 
таких соціальних зв’язків визначено їх економічним змістом. 
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Схема 4.2 
 

У залежності від способу впливу на учасників фінансових відносин, 
 який визначає характер їх юридичних прав і обов’язків,  
фінансово-правові норми поділяються на три види: 

зобов’язуючі забороняючі уповноважуючі 

Зобов’язуючі фінан-
сово-правові норми 
повинні здійснити 
певні дії, скеровані на 
мобілізацію або ви-
трачання коштів дер-
жавою. Вони регулю-
ють відносини в галузі 
державного плануван-
ня (бюджетного, кре-
дитного, касового й 
т. ін.), встановлюють 
обов’язковий порядок 
дотримання ставок 
заробітної плати й 
т. ін. Зобов’язуючі 
фінансово-правові 
норми містяться у всіх 
фінансових законах і 
нормативних актах. 

Забороняючі фінансо-
во-правові норми зо-
бов’язують не чинити 
дії, які порушують або 
підривають фінансову 
дисципліну. Напри-
клад, правилами касо-
вих операцій заборо-
няється видача готівки 
під звіт, доки особа не 
звітує повністю за 
раніше отримані під 
звіт суми. 

В уповноважуючих 
фінансово-правових 
нормах держава надає 
учасникам фінансово-
правових відносин 
повноваження на про-
ведення певних пози-
тивних дій. 

Види фінансово-правових норм 
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Схема 4.3 
 

За своїм змістом норми фінансового права поділяються на: 

матеріальні  процесуальні 

Матеріальні фінансово-
правові норми закріплюють 
види і обсяг коштів, які пови-
нні надійти у централізовані і 
децентралізовані фонди кош-
тів, від юридичних осіб, і об-
сяги видатків, які будуть 
профінансовані за рахунок 
цих фондів, джерела утво-
рення кредитних ресурсів, 
тобто вони вміщують матері-
альний зміст юридичних прав 
і обов’язків суб’єктів фінан-
сових правовідносин. 

Норми фінансового права 

У фінансовому праві його інститути вміщують у єдності і матеріальні, і 
процесуальні норми. І тільки в бюджетному праві, як розділі фінансового, ма-
теріальні правові норми об’єднуються в інституті бюджетного устрою, а про-
цесуальні – у бюджетному процесі. Бюджетний процес – встановлена законом 
процедура проходження бюджету. 

Процесуальні фінансово-
правові норми визначають 
процедуру діяльності органів 
держави з мобілізації коштів 
у централізовані і децентралі-
зовані фонди та порядок реа-
лізації обов’язків по внесен-
ню коштів і витрачання їх 
другою стороною фінансово-
правових відносин – юридич-
них та фізичних осіб. 
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Схема 4.4 
 

 
 

Фінансово-правова норма – це загальнообов’язкові приписи компетент-
них державних органів з приводу мобілізації, розподілу і використання кош-
тів централізованих і децентралізованих фондів, які виражені в категоричній 
формі й забезпечені примусовою силою держави. 

Структура фінансово-правових норм, тобто їх внутрішня будова, 
складові частини (елементи) не відрізняються від структури норм інших 
галузей права, але в їх складових частинах відображаються особливості сус-
пільних відносин, які ними регулюються. До неї входять гіпотези, диспози-
ції і санкції. 

Гіпотеза фінансово-правових норм визначає умови, за яких можуть 
виникати у громадян і організацій передбачені нормою юридичні права і 
обов’язки у галузі фінансової діяльності. Ці умови завжди виражені кон-
кретно. 

Основою норми є диспозиція, яка вказує, якою повинна бути поведін-
ка сторін фінансових відносин при наявності передбачених гіпотезою фак-
тичних обставин. Вона містить вимоги норми, встановлює права і обов’язки 
суб’єктів фінансових відносин і завжди виражена в безумовно визначеній 
формі. 

Санкція фінансово-правової норми містить указівки на невигідні для 
її порушника наслідки. За порушення фінансового законодавства застосо-
вуються дисциплінарні, адміністративні і кримінальні заходи. Але до поруш-
ників фінансової дисципліни застосовуються ще й специфічні заходи – 
фінансові. 
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Схема 4.5 

Суспільні відносини, що виникають у процесі фінансової діяльності 
держави, для досягнення поставлених перед державою завдань потребують 
правового регулювання. Урегульовані нормами фінансового права, вони 
стають фінансово-правовими відносинами: виникають на основі норм фі-
нансового права. Учасники цих відносин виступають як конкретні носії 
прав і обов’язків, що встановлені фінансово-правовими нормами і забезпе-
чені примусовою силою держави. 

Фінансові правовідносини в механізмі правового впливу  
на державні фінанси виконують три основні функції: 

1) указують на коло осіб, на яких у конкретний час розповсюджується дія 
фінансово-правової норми; 

2) затверджують конкретну поведінку юридичних осіб і громадян у галузі 
мобілізації, розподілу і використанні фондів коштів, якої вони повинні до-
держуватися; 

3) є умовою для можливості приведення в дію юридичних засобів забезпе-
чення суб’єктивних прав і правових обов’язків учасників фінансових право-
відносин. 

4.2. Фінансові правовідносини: 
поняття, зміст, особливості 
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Схема 4.6 

 

У фінансових правовідносинах реалізуються всі фінансові норми. 
Приписи держави з приводу мобілізації розподілу або використання фондів 
коштів, які містяться у фінансово-правових актах, є юридичною формою, що 
наповнюються матеріальними засобами під час здійснення позитивних дій 
(внесення платежів, витрачання коштів), цим і досягається мета фінансово-
правового регулювання. 

Юридичний обов’язок у фінансових правовідносинах – це забезпечена 
можливістю державного примусу міра необхідної поведінки, якої повинен 
дотримуватися певний суб’єкт (платник податків, одержувач бюджетних 
коштів тощо). 

Об’єкт фінансових правовідносин – це фонди коштів (централізовані 
та децентралізовані), які формуються, розподіляються і використовуються 
внаслідок реалізації суб’єктивних прав фінансово-кредитних органів і юри-
дичних обов’язків другої сторони фінансових правовідносин. 

Матеріальним змістом фінансових правовідносин є поведінка суб’єктів 
(наприклад, унесення платежу), а юридичних – суб’єктивні юридичні права і 
обов’язки, що встановлені фінансово-правовими нормами. Суб’єктивні пра-
ва – це належна фінансовому органу для задоволення його (тобто держави 
від імені якої він виступає) інтересів міра дозволеної (можливої) поведінки, 
забезпечена юридичними обов’язками другої сторони відносин – наприклад, 
платником податку. Саме обов’язки другої сторони фінансових відносин, які 
містяться у нормі, і є гарантією додержання прав уповноваженого державою 
фінансового органу. Обов’язок другої сторони фінансових правовідносин 
може полягати в утриманні від дій (наприклад, заборона витрачання коштів, 
що призначаються на оплату праці, на інші потреби), або навпаки, виконан-
ня обов’язку (внесення платежу). 
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Схема 4.7 

 

Особливості фінансово-правових відносин 

Фінансово-правові відносини мають свої особливості: 

по-перше, вони виникають тільки в сфері фінансової діяльності держави і 
пов’язані з мобілізацією, розподілом і використанням централізованих і 
децентралізованих фондів коштів, тобто вони завжди мають грошовий 
характер; 

по-друге, однією стороною фінансово-правових відносин виступає держава 
як орган законодавчої та виконавчої влади, особливо часто як фінансово-
кредитний орган, які наділяються владними повноваженнями по відношен-
ню до другого учасника відносин. У фінансових правовідносинах не буває 
рівності сторін. Уповноважена державою сторона фінансових правовідносин 
наділена правом задіяти юридичні засоби захисту, що забезпечують фінан-
сові приписи держави, бо вона виступає в інтересах держави загалом; 

по-третє, особливістю фінансових правовідносин є також і те, що їх виник-
нення, зміна і припинення не відбуваються за волевиявленням сторін, а 
пов’язані з фінансово-правовим актом. 

Для виникнення фінансового правовідношення видання закону або під-
законного акта недостатньо, оскільки в них установлюють лише типові ознаки 
для виникнення фінансових правовідносин. Так податкове законодавство 
встановлює типову ознаку податкового суб’єкта – наявність самостійного 
джерела доходів. Для того щоб громадянин який займається підприємницькою 
діяльністю, був суб’єктом податкових правовідносин, необхідний певний 
юридичний факт, а саме – індивідуальний фінансовий акт – декларація про 
доходи, які одержав цей громадянин. 
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Схема 4.8 

Юридичний акт – це життєві обставини, з якими правова норма 
пов’язує виникнення, зміну або припинення правовідносин. У фінансових 
правовідносинах, як і у всіх видах правовідносин, юридичні факти поділя-
ються на дії і події. 

Юридичні факти –  
дії у фінансових правовідносинах можуть поділятися на: 

неправомірні правомірні  

правомірні дії поділяються на:

юридичні вчинки – 
це правомірна дія, з якою фі-
нансово-правова норма пов’язує 
юридичні наслідки через факт 
вольової дії; 

правомірні дії, які скеровані на підтримку  
фінансових інтересів держави – 

можуть бути виражені, наприклад, у спонсорських унесках на 
фінансування якихось необхідних для держави або органів 
місцевого самоврядування потреб. 

Юридичний акт 

індивідуальні акти – 
це правомірна дія суб’єкта фі-
нансових правовідносин, з якою 
пов’язані юридичні наслідки; 

до активних дій як юридич-
них фактів у фінансовому 
праві належать і неправомір-
ні дії, тобто поведінка, яка не 
відповідає приписам фінан-
сово-правових норм; 
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Схема 4.9 

 

Фінансові правовідносини – це врегульовані фінансово-правовими нор-
мами суспільні відносини, учасники яких виступають як носії юридичних прав 
і обов’язків, що реалізують приписи цих норм щодо утворення, розподілу й 
використання фондів грошових коштів, необхідних для функціонування дер-
жави та її місцевих утворень. 

Властивість юридичної або фізичної осіб бути носієм юридичних прав і 
обов’язків через юридичні норми називається правосуб’єкністю.  

Правосуб’єктність у фінансовому праві охоплює два елементи: можли-
вість мати права і обов’язки – правоздатність і можливість до самостійного 
здійснення прав і обов’язків – дієздатність. 

4.3. Суб’єкти фінансових правовідносин 

 

Фінансово-правові відносини виникають на основі фінансово-правової нор-
ми. Елементами фінансово-правових відносин є: суб’єкт, об’єкт, юридичний факт. 

 

Суб’єктами фінансово-правових відносин є юридичні особи і громадя-
ни, які на підставі правових норм можуть бути учасниками фінансово-
правових відносин. Суб’єкт фінансового права – це особа, учасник фінансових 
відносин, яка за своїми особливостями фактично може бути носієм 
суб’єктивних прав і обов’язків. 

Cуб’єкти фінансового права – це юридичні і фізичні особи, які мають 
правосуб’єктність, тобто можуть бути учасниками фінансово-правових відно-
син, а суб’єкт фінансових відносин – це реальний учасник правових відносин. 

Суб’єктами фінансового права є держава, адміністративно-територіальні 
утворення; юридичні особи: підприємства і організації. 
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Схема 4.10 

Юридичні факти у вигляді юридичних подій – це обставини, що не залежать 
від волі людей, але тягнуть за собою виникнення, зміну або припинення фінансових 
правовідносин. Так, народження дитини надає одному з батьків право на щомісячне 
зменшення оподатковуваного доходу на один неоподатковуваний мінімум. 

До колективних суб’єктів фінансового права належать органи законодавчої і 
виконавчої влади – Верховна Рада, Рахункова палата, Кабінет Міністрів, Міністерс-
тво фінансів, Державна казначейська служба тощо. 

Сукупність державних органів та органів місцевого самоврядування, які здій-
снюють фінансову діяльність, прийнято поділяти на органи загальної та спеціальної 
компетенції. 

До першої групи належать представницькі органи та органи виконавчої влади 
усіх рівнів, які здійснюють функції в галузі фінансової діяльності поряд з іншими 
своїми функціями в межах відповідної території. До цієї групи відносять: Верховну 
Раду України, Президента України, Кабінет Міністрів України, органи місцевого 
самоврядування. 

До повноважень Верховної Ради України у відповідності зі ст. 85 Консти-
туції України належить: затвердження Державного бюджету України та внесення 
змін до нього; контроль за виконанням Державного бюджету України; прийняття 
рішення щодо звіту про його виконання; призначення за поданням Прем’єр-міністра 
України Міністра фінансів; затвердження рішень про надання Україною позик і еко-
номічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про 
одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових орга-
нізацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контро-
лю за їх використанням та інші повноваження. 

Президент України як глава держави наділений певними повноваженнями у 
сфері фінансової діяльності.  

До повноважень Кабінету Міністрів у галузі керівництва фінансовою діяль-
ністю відноситься наступне: забезпечення проведення фінансової, цінової, інвести-
ційної та податкової політики; розробка проекту Закону про Державний бюджет 
України; забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного 
бюджету України; подання Верховній Раді звіту про його виконання та ін. 

У компетенцію Верховної Ради та Ради Міністрів Автономної Республіки 
Крим, органів місцевого самоврядування входить вирішення загальних фінансових 
питань, що забезпечують комплексний економічний та соціальний розвиток, форму-
вання збалансованого ринкового господарства на відповідній території. 

Систему органів спеціальної компетенції очолює Міністерство фінансів 
України. Головними завданнями Міністерства фінансів України в галузі управління 
фінансами держави є: вироблення основних напрямів державної фінансової політи-
ки; формування та забезпечення виконання Державного бюджету України; концент-
рація фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку економіки; фінансове 
забезпечення державних гарантій з питань соціального захисту населення; створен-
ня державних фінансових резервів та низка інших. 
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Схема 4.11 
 

 

Господарюючі суб’єкти юридичні особи – активні учасники фінансо-
вих правовідносин, бо вони є платниками податків, користувачами банківсь-
ких позичок, учасниками торгів на біржах тощо. 

Суб’єктами фінансового права виступають сімейні приватні підприємс-
тва, селянські господарства які є самостійними господарюючими одиницями.  

Індивідуальними суб’єктами фінансового права є громадяни. Ст. 67 
Конституції України покладає на всіх громадян обов’язок сплачувати подат-
ки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом, щорічно подавати 
декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік. 

З огляду на ст. 67 Конституції України кожен зобов’язаний сплачувати 
податки і збори в порядку і розмірах, установлених законом. Отже, кожний 
громадянин є суб’єктом фінансового права і потенційно він може бути 
суб’єктом фінансових правовідносин. Кожний громадянин може бути носієм 
суб’єктивних юридичних прав і обов’язків, він реально здатний брати участь 
у податкових та інших фінансових правовідносинах через приписи Консти-
туції України. 

У ч. 2 ст. 67 Конституції приписано всім громадянам щороку подавати 
декларації про свій майновий стан і доходи за минулий рік у порядку, вста-
новленому законом. Подаючи декларацію про доходи, громадянин вступає 
у фінансові правовідносини з податковою адміністрацією. 
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Контрольні запитання 
 

1. Дайте визначення фінансово-правової норми. 
2. Розкрийте особливості фінансово-правової норми. 
3. Визначте поняття фінансових правовідносин. 
4. Які є види фінансових правовідносин. 
5. Охарактеризуйте структуру і види фінансово-правових норм. 
6. Які є суб’єкти фінансового права і фінансових правовідносин. 
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Схема 5.1 

Розділ 5 
 
ПРАВОВІ ОСНОВИ  
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

5.1. Поняття, зміст та значення  
фінансового контролю 

Контроль – невід’ємна частина регулюючого механізму, одна з 
форм зворотних зв’язків, коли управляючий суб’єкт, одержуючи інфор-
мацію про стан фінансової системи, оцінює її та виносить рішення про 
необхідні заходи. 

Фінансовий контроль, як елемент управління,  
розглядається у декількох аспектах: 

по-перше, це контроль за фінансовою та господарською діяльністю господа-
рюючих суб’єктів; 

по-друге, це регламентована нормами права діяльність господарюючих і 
контролюючих суб’єктів, пов’язана з рухом централізованих ідецентралізо-
ваних фондів; 

по-третє, це засіб забезпечення законності у фінансовій діяльності. 
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Схема 5.2 
 

Фінансовий контроль, як складовий компонент державного контролю, 
виступає специфічною функцією державного управління. 

Завданням фінансового контролю в державі залишається виявлення та 
усунення порушень чинного законодавства, інших нормативних документів, 
забезпечення ефективності, доцільності й раціональності управління 
фінансовими ресурсами. 

Для фінансового контролю є характерними риси,  
що взагалі належать контрольній діяльності як такій, а саме: 

законність та об’єктивність; 

оперативність та безпосередність; 

цілеспрямованість та послідовність; 

обґрунтованість та дієвість. 

Фінансовий контроль 
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Схема 5.3 

Сутність фінансового контролю розкривається  
в основних завданнях, поставлених перед ним, а саме: 

перевірка своєчасності і повноти виконання контрольованими суб’єктами 
фінансових зобов’язань перед державою та органами місцевого самовряду-
вання; 

перевірка виконання органами державної влади та органами місцевого само-
врядування покладених на них функцій з формування, розподілу (перероз-
поділу) та використання публічних грошових фондів;

перевірка дотримання вимог чинного законодавства та інших нормативно-
правових актів щодо збереження коштів і матеріальних активів, порядку 
здійснення фінансових операцій та розрахунків, а також їх змісту; 

перевірка правильності та ефективності використання публічних грошових 
ресурсів; 

виявлення порушень фінансової дисципліни та примушення до їх усунення; 

попередження порушень законності у сфері фінансової діяльності, забезпе-
чення відшкодування завданих матеріальних збитків, виявлення винних осіб 
та притягнення їх до відповідальності; 

перевірка правильності здійснення валютних операцій, ведення бухгалтерсь-
кого обліку та звітування; 

виявлення резервів зростання фінансових ресурсів, з’ясування внутрішнього 
потенціалу підвищення ефективності виробничої діяльності, найощадливі-
шого використання наявних матеріальних та грошових фондів; 

Реалізація перелічених завдань фінансового контролю є необхідною умовою 
забезпечення правопорядку і законності в процесі здійснення фінансової 
діяльності. Однією з вимог правопорядку в галузі фінансів є фінансова дис-
ципліна. 
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Схема 5.4 

 

Фінансова дисципліна 

Фінансова дисципліна – це чітке дотримання закріплених нормами 
права розпоряджень, що регулюють порядок формування, розподілу (пе-
рерозподілу) та використання публічних грошових фондів. Необхідно на-
голосити, що вимоги фінансової дисципліни обов’язкові і для підприємств 
усіх форм власності та громадян, і для органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, а також їх посадових осіб. 

Предметом фінансового контролю виступають первинні фінансові та 
інші документи (плани, рахунки, кошториси, баланси, звіти та інше), що 
містять інформацію про параметри фінансово-господарської діяльності 
підконтрольного суб’єкта. 

Під фінансовим контролем варто розуміти особливу сферу публіч-
ного контролю, що становить діяльність фінансових органів з виявлення 
порушень законності, фінансової дисципліни і доцільності під час форму-
вання, розподілу (перерозподілу) та використання державних і місцевих 
грошових фондів. Правове регулювання фінансового контролю здійсню-
ється нормами фінансового права.  

Значення фінансового контролю полягає у тому, що він слугує ін-
струментарієм протидії правопорушенням, стримування злочинності в 
галузі фінансів, забезпечення законності та правопорядку під час здійс-
нення фінансової діяльності, досягнення доцільного та раціонального ви-
користання фінансових ресурсів, державного і комунального майна, належ-
ного фінансового забезпечення ефективної реалізації функцій сучасної 
соціально спрямованої держави. 
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Схема 5.5 
 
 

5.2. Види фінансового контролю 

Фінансовий контроль розрізняється залежно від: 

часу проведення 

попередній  
(профілактичний) – 
передує здійсненню 
фінансово-
господарських опе-
рацій. Він здійсню-
ється «до» ухвален-
ня управлінського 
рішення, на стадії 
формування, роз-
гляду та затвер-
дження проектів 
бюджетів, коштори-
сів, планів, догово-
рів. Його основна 
мета – запобігання 
порушенням фінан-
сових нормативно-
правових актів; 

поточний  
(оперативний) – 
проводять упро-
довж короткого 
відрізку часу, 
безпосередньо у 
процесі здійснен-
ня господарських 
та фінансових 
операцій. Його 
ще можна назвати 
оперативним  
завдяки гнучкості 
та своєчасності. 
Зазвичай такий 
контроль є по-
всякденним, по-
стійним; 

наступний  
(підсумковий) –  
проводять після завершення 
конкретної фінансово-
господарської операції або 
закінчення певного звітного 
періоду (наприклад, фінан-
сового року). Такий конт-
роль є своєрідним останнім 
«рубежем», перешкодою на 
шляху порушення. Він дає 
змогу виявити недогляди, 
що їх припустилися під час 
попереднього та поточного 
контролю, і, зазвичай, відрі-
зняється поглибленим та 
всеосяжним підходом до 
вивчення фінансово-
господарської діяльності 
контрольованого суб’єкта, 
має комплексний характер. 
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Схема 5.6 

Основними напрямами цього контролю є такі: аналіз виконання пла-
нів і бюджетів; перевірка кошторисів, звітів та балансів; вивчення на 
предмет законності рішень органів управління суб’єкта, який перевіряєть-
ся; виявлення випадків незбереження майна; визначення способів усунен-
ня порушень фінансової дисципліни та вилучення їх у майбутньому; 
вжиття дієвих заходів щодо відшкодування завданої шкоди. 

Суб’єкт, що здійснює контроль 

державний 

муніципальний 

громадський 

аудиторський 

Державний фінансовий контроль здійснюють 
органи держави, які наділені відповідною ком-
петенцією, уповноважені на здійснення конт-
рольних дій; 

муніципальний фінансовий контроль здійсню-
ють органи місцевого самоврядування; 

громадський фінансовий контроль розгляда-
ється як діяльність інститутів громадянського 
суспільства та окремих громадян, без участі 
державних органів, щодо контролю за своєча-
сністю та точністю фінансового планування, 
обґрунтованістю, повнотою надходження, 
правильністю обліку та ефективністю викори-
стання публічних ресурсів, своєчасністю, пра-
вильністю і повнотою звітування про їх вико-
ристання та результати діяльності розпоряд-
ників публічних ресурсів; 

аудиторський фінансовий контроль є незалеж-
ним професійним фінансовим контролем і 
здійснюється аудиторами (фізичними особами) 
та аудиторськими фірмами.
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Схема 5.7 

бюджетний; 

податковий; 

валютний; 

банківський; 

страховий. 

Вирізнення перелічених різновидів фінансового контролю фактично за-
лежить від того, у якому фінансово-правовому сегменті безпосередньо його 
здійснюють, тобто від конкретних підгалузей та інститутів Особливої частини 
фінансового права. 

Сфери фінансової діяльності 
Зважаючи на предметно-функціональну ознаку,  
фінансовий контроль можна диференціювати на: 
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Схема 5.8 
 
 

фактичний (реальний) документальний 

Фактичний фінансовий конт-
роль полягає у вивченні реаль-
ного стану об’єкта, що переві-
ряється. В разі цього встанов-
люється дійсна наявність гро-
шових і матеріальних ресурсів, 
здійснюються огляд та вимі-
рювання в натурі, аналізуються 
одержана інформація та норма-
тивні документи на предмет їх 
відповідності, зіставляються 
реальні та облікові параметри. 

Документальний фінансовий 
контроль – це перевірка та ана-
ліз первинних документів (за-
разом технічних носіїв інфор-
мації), що містять відомості 
про рух коштів (бухгалтерсь-
ких та статистичних звітів, 
кошторисів тощо). 

Фактичний та документальний контроль не є ізольованими,  
а доповнюють один одного. 

Джерел інформації 
Ґрунтуючись на цій підставі,  

фінансовий контроль можна диференціювати на: 

За наявності належних підстав документальна ревізія може бути 
доповнена фактичною перевіркою (проведенням контрольного вимі-
рювання, зняттям залишків матеріальних цінностей та ін. 
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постійний  
(його ще можна вважати  

повсякденним); 

систематичний; епізодичний  
(здебільшого  

цей різновид контролю 
має разовий характер  
та є спонтанним  

для підконтрольного 
суб’єкта). 

обов’язковий  
(імперативний); 

факультативний  
(ініціативний). 

кваліфікований  
(спеціалізований); 

непрофесійний  
фінансовий контроль. 

Зазвичай усі його різновиди, за винятком громадського, нале-
жать до фахового контролю. 

Періодичності (частоти) проведення 
Цей критерій дає змогу, враховуючи інтенсивність  

та регулярність контрольної діяльності, поділяти фінансовий контроль на: 

Форми проведення 
 

За цією підставою можна виділити: 

Фаховості контролюючого суб’єкта 
 

Залежно від наведеного критерію виділяють: 
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5.3. Методи фінансового контролю 

Метод фінансового контролю – це сукупність засобів і прийомів 
здійснення контрольних функцій. Варто зазначити, що аналіз методів фі-
нансового контролю ґрунтується на досягненнях і фінансового права, і де-
яких суміжних наук (адміністративного права, статистики, бухгалтерського 
обліку, логіки). 

Основними методами фінансового контролю є: 

спостереження; 

реєстрація та облік; 

обстеження; 

аналіз; 

перевірка; 

ревізія; 

фінансово-економічна експертиза. 
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Основні методи фінансового контролю  

Спостереження (моніторинг) загальне, цілеспрямоване та систематичне від-
стеження фінансової діяльності підконтрольного суб’єкта (відповідно до вимог 
Закону України від 14 жовтня 2014 р. «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». 

Реєстрація та облік є досить специфічним фінансово-контрольним квазіме-
тодом, сфера застосування якого головно обмежується реалізацією органами 
контролю наданої ним компетенції в частині реєстраційно-облікової діяльності 
щодо підконтрольних суб’єктів. 

Обстеження проводять здебільшого у процесі попереднього контролю. Воно 
полягає у вивченні конкретних напрямів фінансової діяльності підконтроль-
ного суб’єкта (спеціальними прийомами, що застосовують під час обстежен-
ня, є опитування та анкетування). У разі виявлення в процесі обстеження 
якихось негативних результатів орган контролю ухвалює рішення про прове-
дення в подальшому перевірки або ревізії. 

Аналіз проводять за даними звітності (поточної чи за визначений період), 
застосовуючи такі статистичні методи, як індексний, а також метод середніх 
і відносних величин. Аналітичній діяльності підлягають основні фінансово-
економічні характеристики об’єкта контролю, що дає змогу виявити неявні 
порушення фінансової дисципліни та їх причини. Особливо ефективним у 
разі цього є такий фінансово-економічний прийом, як порівняння. 
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Схема 5.12 

 
 

Перевірка полягає в обстеженні та вивченні фінансово-господарської  
діяльності підприємств, установ, організацій або їх структурних підрозділів. 

Різновиди перевірок 

Організаційна ознака планові, позапланові; 

первинні, повторні, додаткові; підстава призначення 

повні, комплексні; обсяг 

суцільні, вибіркові; повнота охоплення 

виїзні, невиїзні (камеральні); місце проведення 

формальні, арифметичні; 
характер  

контрольованих  
показників 

позавідомчі, міжвідомчі, відомчі. 
характер суб’єктів 

контролю 
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Схема 5.13 

Інвентаризація. Ревізія 

Інвентаризація – перевірка, що полягає у з’ясуванні наявності на конкрет-
ну дату фактичних залишків грошових коштів, цінних, паперів, сировини, 
матеріалів, готової продукції, устаткування тощо та відповідності їх даним 
бухгалтерського обліку. Для цього проводять, зокрема, обмірювання, пере-
рахування, зважування тощо. 
Ревізія (від лат. revisio – перегляд) – найважливіший метод фінансового 
контролю, що вирізняється найбільшою дієвістю, максимально можливою 
глибиною та повнотою.  

Права ревізора: 

– перевіряти плани, кошториси, грошові, бухгалтерські та інші документи, 
наявність грошей і цінностей, а в разі виявлення підроблень та інших 
зловживань вилучати необхідні документи на строк до закінчення ревізії; 

– перевіряти правильність списання сировини, палива, інших матеріальних 
цінностей, тепло- та електроенергії на витрати виробництва; повноту опри-
буткування готової продукції; 

– вимагати від керівництва суб’єкта, що перевіряється, проведення контроль-
ного обмірювання виконаних робіт; 

– вимагати проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних 
цінностей, перевірки грошових коштів, у разі потреби опечатувати каси, 
склади, архіви; 

– одержувати від інших підприємств, установ і організацій, фізичних осіб-
підприємців довідки і копії документів, що пов’язані з операціями, які пере-
віряють; 

– отримувати від посадових осіб усні та письмові пояснення. 

Фінансово-економічна експертиза 
Здійснення експертно-аналітичної діяльності, що забезпечує контроль за 
використанням коштів загальнодержавних цільових фондів, коштів позабю-
джетних фондів, за цільовим використанням фінансово-кредитних та валют-
них ресурсів під час здійснення загальнодержавних програм, належить до 
компетенції Рахункової палати України.  
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Схема 5.14 

Основні підстави класифікації органів фінансового контролю: 

рівень  інститути  компетенція 

Найважливіші органи фінансового контролю: 

Верховна Рада України  
 

Рахункова палата  
 

Президент України  
 

Кабінет Міністрів України  
 

Мінфін України  
 

Державна казначейська служба України  
 

Державна фінансова інспекція України  
 

Нацбанк України  
 

Державна фіскальна служба України  
 

Державна служба фінансового моніторингу України 
 

Міністерство інфраструктури України.  

5.4. Органи фінансового контролю 
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Контрольні запитання 
 

1. Розкрийте зміст та поняття фінансового контролю. 
2. Що Ви розумієте під фінансовою дисципліною? 
3. Укажіть методи фінансового контролю. 
4. Проведіть класифікацію перевірок. 
5. Охарактеризуйте систему органів фінансового контролю. 
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Схема 6.1 

 

Бюджет (відповідно до Бюджетного кодексу) – це план формування 
та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, 
які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протя-
гом бюджетного періоду. 

6.1. Суть і значення Державного бюджету 

Ознаки бюджету як основного централізованого фонду  
грошових коштів держави: 

1) наданням ексклюзивного права державі формувати бюджетний 
фонд, його розподіляти та використовувати; 

2) одностороннім рухом грошових коштів, тобто стягнуті податки, хо-
ча й умовно, можна назвати платою за послуги, які держава надає 
суспільству. Але в разі формування централізованого фонду ці над-
ходження не уособлюються; 

3) суто цільовим використанням бюджетного фонду, що виражається в 
чіткому регламентуванні діяльності органів державної влади і міс-
цевого самоврядування і закріплюється нормами бюджетного права; 

4) масштабністю бюджетного фонду, яка обумовлена ступенем пере-
розподілу ВВП через бюджетну систему; 

5) динамічністю бюджетного фонду, що виявляється в його постійному 
русі. 

Розділ 6 
 
БЮДЖЕТНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС 
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Схема 6.2 
 

Ознаки бюджетних відносин 

розподільчий характер (за допомогою цих відносин 
здійснюють розподіл та перерозподіл ВВП і частини 
національного багатства країни з метою забезпечен-
ня держави таким обсягом бюджетних ресурсів, яко-
го вона потребує для виконання своїх функцій); 

вартісне вираження (носієм бюджетних відно-
син є гроші); 

кінцева мета бюджетних відносин (формування і 
використання основного централізованого фонду 
грошових коштів держави). 

Бюджет, як економічна категорія, відображає реальні виробничі відносини, 
відтворює відносини розподілу і перерозподілу та концентрує рух грошової 
маси як самостійної вартості; економічні відносини, які виникають між 
державою в особі державних органів влади та органів місцевого самовря-
дування, з однієї сторони, й юридичними і фізичними особами – з іншої, з 
приводу утворення централізованого фонду коштів держави, його розподі-
лу і використання для задоволення суспільних потреб. 

В економічній літературі бюджет визначається провідною ланкою фінансової 
системи, формуючи відповідний централізований фонд. Визначаючи важли-
вість останнього, варто зауважити, що через бюджет перерозподіляється до-
сить суттєва частина вартості валового внутрішнього продукту (ВВП). 
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Схема 6.3 

 
 

Бюджет доцільно розглядати:

за явищем 

за матеріальним змістом 

за формою 

за організаційною  
будовою 

за правовим характером 

за рівнем впливу  
на соціально-

економічний розвиток 
суспільства 

бюджет є сукупністю реальних грошових 
потоків у розрізі їхніх окремих видів, які 
забезпечують формування і використання 
бюджетного фонду; 

бюджет є основним централізованим фондом 
грошових коштів держави. Поряд із такими 
централізованими фондами, як Пенсійний фонд 
України, державні соціальні фонди, державні 
резерви, бюджету відведена основна роль; 

бюджет є основним фінансовим планом держа-
ви, займає центральне місце серед інших фінан-
сових планів, які наявні у країні. Крім цього, 
формою бюджету як економічної категорії є 
доходи і видатки як складові централізованого 
фонду грошових коштів та основного фінансо-
вого плану держави; 

бюджет України є центральною ланкою фінан-
сової системи суспільства та основною ланкою 
державних фінансів, яка має власну структуру, 
відображену у бюджетній системі. Бюджет 
держави поєднує державний бюджет і місцеві 
бюджети, за допомогою яких реалізують увесь 
обсяг бюджетних відносин, причому в кожній із 
цих ланок бюджетні відносини визначаються 
місцем відповідного бюджету в ієрархічній 
структурі бюджетної системи; 

бюджет держави є юридичним актом. Так, закон 
про Державний бюджет України – один із основ-
них законів України економічного спрямування; 

бюджет є одним із найважливіших інструментів 
регулювання всіх соціально-економічних проце-
сів. Здатність регулювати ці процеси закладена у 
сутності бюджету як економічної категорії. 
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Схема 6.4 

Перелік доходів, закріплених  
у Бюджетному кодексі України 

 

До закріплених доходів належать ті, які постійно нормативними актами від-
несені до дохідної частини бюджетів певного рівня на невизначений у часі 
строк у розмірі територіального надходження повністю або в чітко фіксова-
ному розмірі; податки й збори, які закріплені у Бюджетному кодексі Украї-
ни на постійній основі за бюджетами місцевого самоврядування та які вра-
ховують під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, становлять 
певні доходи місцевого самоврядування. 

До регулюючих належать доходи, передбачені Законом про Державний бю-
джет (рішенням про місцевий бюджет). Тобто, їх надходження щорічно ви-
значаються та перерозподіляються між різними бюджетами. 

Доходи Державного бюджету України охоплюють: доходи (за винятком 
тих, що за Бюджетним кодексом України закріплені за місцевими бюджетами), 
що отримуються відповідно до законодавства про податки, збори і обов’язкові 
платежі та Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів», а 
також від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, які утри-
муються за рахунок Державного бюджету України та інших, визначених зако-
нодавством джерел, включаючи кошти від продажу активів, що належать дер-
жаві або підприємствам, установам та організаціям, а також проценти і дивіденди, 
нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських това-
риств; гранти і дарунки у вартісному обчисленні; міжбюджетні трансферти з 
місцевих бюджетів. 

Місцевий бюджет відповідно до Бюджетного кодексу України містить 
надходження і витрати на виконання повноважень органів влади Автономної 
Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 
самоврядування. Ці надходження і витрати сформують єдиний баланс відпо-
відного бюджету. 
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Схема 6.5 

видатки на забезпечення конституційного ладу держави, 
державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинс-
тва, а також інші, передбачені цим Кодексом видатки, які не 
можуть бути передані до виконання АРК та місцевому само-
врядуванню; 

видатки, які визначаються функціями держави та можуть 
бути передані до виконання АРК та місцевому самовряду-
ванню з метою забезпечення найефективнішого їх викорис-
тання на основі принципу субсидіарності; 

видатки на реалізацію прав та обов’язків АРК та місцевого 
самоврядування, які мають місцевий характер та визначені 
законами України. 

Поділ видатків у ст. 82 Бюджетного кодексу України: 

З метою перерозподілу коштів між ланками бюджетної системи застосо-
вують певні методи бюджетного регулювання. Під бюджетним регулюванням 
розуміють надання коштів із загальнодержавних джерел, які закріплені за бю-
джетами вищого рівня, бюджетам нижчих рівнів із метою збалансування їх на 
рівні, потрібному для здійснення відповідних повноважень, виконання планів 
економічного й соціального розвитку на певній території. У процесі бюджет-
ного регулювання застосовують такі методи: процентні відрахування від тери-
торіальних надходжень загальнодержавних податків і зборів за нормативами, 
які щорічно встановлює рада вищого рівня, та трансферти (дотації, субвенції, 
субсидії). 
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Схема 6.6 

  
 

видатки, що враховують чи не враховують під час визначення 
обсягу міжбюджетних трансфертів; 

видатки, пов’язані з виконанням власних повноважень місце-
вого самоврядування; 

Видатки місцевих бюджетів,  
відповідно до ст.ст. 87–91 Бюджетного кодексу України,  

розподіляються на такі групи: 

видатки, пов’язані з виконанням делегованих законом повно-
важень органів виконавчої влади. 

На виконання і державного, і місцевих бюджетів впливають такі 
чинники: зростання валового внутрішнього продукту, розширення під-
приємствами всіх форм власності обсягів випуску товарів та їх реалізації, 
збільшення обсягу виробництва і закупок сільськогосподарської продук-
ції, зростання заробітної плати по установах, що фінансуються з бюджету. 

Держава має проводити заходи щодо забезпечення жорсткого режиму 
економії коштів, що дає змогу зменшити видатки бюджетів усіх рівнів та збі-
льшити виділення коштів на інвестиційну діяльність. 
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Схема 6.7 

 
 

Економічне значення бюджету 

Економічне значення бюджету полягає в тому,  
що він формує значну частину попиту на кінцевий продукт: 

через надання соціальних трансфертів доходи населення 
зростають, а відтак й підвищується попит на ринку товарів 
та послуг; 

державні гарантії, субвенції та кредити впливають на розвиток 
підприємницької діяльності, а відтак забезпечують зростання 
зайнятості; 

направляючи бюджетні кошти у перспективні галузі економіки, 
держава забезпечує розвиток продуктивних сил країни; 

за рахунок бюджетних коштів здійснюється фінансування фун-
даментальних наукових досліджень, які, своєю чергою, є осно-
вою для створення прогресивних технологій у виробництві то-
варів та послуг; 

у межах бюджету формується і обслуговується державний борг. 
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Схема 6.8 
 

6.2. Бюджетне право 

Бюджетне право як підгалузь фінансового права – це сукупність 
фінансово-правових норм, що регулюють суспільні (фінансові) відноси-
ни, які виникають у зв’язку з формуванням, розподілом і використанням 
державного і місцевого бюджетів на території України. 

Предмет бюджетного права – суспільні відносини, які виникають з 
приводу формування, розподілу та використання бюджетних фондів. 

Норми бюджетного права поділяються на: 

матеріальні –  
закріплюють структуру бю-
джетної системи України, пе-
релік доходів та витрат, поря-
док їх розподілу між бюджета-
ми, а також повноваження 
суб’єктів бюджетних правовід-
носин; 

процесуальні –  
встановлюють порядок прохо-
дження бюджету – формування 
та розгляд проекту бюджету, 
затвердження та виконання 
його, а також складання, роз-
гляд та затвердження звіту про 
виконання бюджету. 

У сучасному підручнику з фінансового права його автор О. П. Орлюк ви-
значає бюджетне право як «сукупність бюджетно-правових норм, що регулю-
ють фінансові відносини, які виникають у зв’язку з бюджетною діяльністю, 
тобто утворенням, розподілом, перерозподілом і використанням коштів держав-
ного і місцевих бюджетів».  
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Схема 6.9 
 

Особливості бюджетних правовідносин: 

вид фінансових правовідносин; 

виникають із фінансової діяльності та мають грошовий характер; 

одна зі сторін наділяється владними повноваженнями щодо 
іншої; 

виникнення, зміна та припинення завжди пов’язані з нормативно-
правовими актами; 

мають періодичний характер (з початком нового бюджетного 
періоду та дією нового закону про Державний бюджет або рі-
шенням про місцевий бюджет виникають нові бюджетні право-
відносини); 

у бюджетних правовідносинах бере участь більш вузьке коло 
суб’єктів, на відміну від інших видів фінансових правовідносин 
(суб’єктами бюджетного права є юридичні особи, які беруть 
участь у розподілі доходів та видатків між різними видами бю-
джетів або одержують із державного чи місцевих бюджетів 
грошові кошти у різних формах (фінансування, дотації, субвен-
ції тощо), або беруть участь у бюджетному процесі). 
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Схема 6.10 

Бюджетні права України 

Бюджетні права України та органів місцевого самоврядування – 
це сукупність повноважень (прав та обов’язків), які належать їм як орга-
нам державної влади та місцевого самоврядування, встановлених законо-
давством для формування, затвердження та виконання відповідного бю-
джету та регулювання бюджетних відносин на відповідній території. 

Наука бюджетного права виконує такі функції:  

загальнотеоретичну 

аналітичну 

критичну 

конструктивну  

виховну 

полягає в її призначенні сприяти розвитку 
юридичної науки і науки про суспільство, 
державу і економіку (наприклад, сприяти 
розвитку науки державного управління, за-
гальної теорії фінансів); 

полягає в класифікації та систематизації дію-
чих правових норм; 

полягає у виявленні недоліків чинного за-
конодавства та прогалин позитивного права 
у сфері фінансової діяльності, встановлення 
невідповідності правових норм реаліям 
економічної дійсності, завданням держав-
ного регулювання економіки та інтересам 
держави. У широкому значенні слова ця 
функція спрямована на підвищення ефектив-
ності норм чинного законодавства; 

сприяє утворенню нових норм і правових 
інститутів;

дисциплінує учасників бюджетного процесу. 
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Схема 6.11 

 

6.3. Бюджетна система України 

Державний бюджет України, місцеві бюджети утворюють бюджетну 
систему. Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної 
системи України, становить зведений бюджет, або ще його називають 
консолідований, який використовується для аналізу і визначення засад 
державного регулювання економічним і соціальним розвитком України. 

Бюджетна система України ґрунтується на принципах: 

– єдності бюджетної системи України 
– збалансованості  
– самостійності  
– повноти  
– обґрунтованості  
– ефективності  
– субсидіарності  
– цільового використання бюджетних коштів  
– справедливості і неупередженості.  
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Схема 6.12 

6.4. Бюджетна класифікація 

Бюджетна класифікація має такі складові: 

класифікація доходів бюджету; 

класифікація видатків (заразом кредитування  
за вирахуванням погашення) бюджету; 

класифікація фінансування бюджету; 

класифікація боргу. 

Головною ланкою бюджетної системи України є Державний бюджет, з 
якого фінансуються заходи загальнодержавного значення в галузі господарсь-
кого, культурного будівництва, оборони держави, утримання органів держав-
ної влади і управління. 
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Схема 6.13 

6.5. Бюджетний процес 

Основними завданнями бюджетного процесу є забезпечення своєчас-
ного та повного надходження до державної скарбниці фінансових ресурсів в 
обсягах, достатніх для реалізації цільових державних програм, пов’язаних із 
піднесенням економіки, проведенням її структурної перебудови та вирішен-
ням соціальних проблем, – з одного боку, раціонального та цільового вико-
ристання мобілізованих бюджетних коштів – з другого. 

Бюджетний процес становить вид діяльності, що регулюється про-
цесуальними нормами права та здійснюється у певній логічній послідов-
ності, маючи циклічний характер, що виражається у здійсненні органами 
державної влади послідовної сукупності процесуальних дій, що направле-
ні до єдиної мети і виконують конкретне завдання. 

– складання проектів бюджетів; 
– розгляд проекту та прийняття закону про Державний 
бюджет України (рішення про місцевий бюджет); 
– виконання бюджету, охоплюючи внесення змін до зако-
ну про Державний бюджет України (рішення про місце-
вий бюджет); 
– підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і 
прийняття рішення щодо нього. 

Стадіями бюджетного процесу визнаються: 
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Схема 6.14 

6.6. Відповідальність за порушення  
бюджетного законодавства 

Порушення бюджетного законодавства 

Під час стадії складання проектів бюджетів можуть бути вчинені 
такі порушення: 

– включення недостовірних даних до бюджетних за-
питів; 
– порушення встановлених термінів подання бюджет-
них запитів або їх неподання; 
– визначення недостовірних обсягів бюджетних кош-
тів під час планування бюджетних показників; 
– планування надходжень або витрат державного бю-
джету (місцевого бюджету), не віднесених до таких 
Бюджетним кодексом України чи законом про Держа-
вний бюджет України; 
– порушення встановленого порядку або термінів по-
дання проекту закону про Державний бюджет України 
(проекту рішення про місцевий бюджет) на розгляд 
Верховної Ради України (Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевої ради) тощо. 

Порушенням бюджетного законодавства визнається порушення учас-
ником бюджетного процесу встановлених бюджетним законодавством норм 
щодо складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету 
та звітування про його виконання. 



 

- 103 - 

 
Схема 6.15 

 
 

Під час стадії розгляду проекту та прийняття закону про Держав-
ний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) правопорушеннями 
визнаються: 

– порушення встановленого порядку або термінів роз-
гляду проекту та прийняття закону про Державний 
бюджет України (рішення про місцевий бюджет); 
– прийняття рішення про місцевий бюджет з порушен-
ням вимог Бюджетного кодексу України чи закону про 
Державний бюджет України (заразом щодо складання 
бюджету в частині міжбюджетних трансфертів); 
– порушення вимог Бюджетного кодексу України що-
до затвердження державного бюджету (місцевого бю-
джету) з дефіцитом або профіцитом; 
– включення до складу спеціального фонду бюджету 
надходжень з джерел, не віднесених до таких Бюджет-
ним кодексом України чи законом про Державний бю-
джет України тощо. 

Перелік порушень бюджетного законодавства подано у ст. 116 Бюджет-
ного кодексу України. Одним з критеріїв, який дає змогу систематизувати 
види порушень бюджетного законодавства є стадія бюджетного процесу. 



 

- 104 - 

 
Схема 6.16 

 

Під час виконання бюджету найпоширенішим порушенням є неці-
льове використання бюджетних коштів. Таким використанням бюджет-
них коштів є їх витрачання на цілі, що не відповідають: бюджетним при-
значенням, встановленим законом про Державний бюджет України (рі-
шенням про місцевий бюджет); напрямам використання бюджетних кош-
тів, визначеним у паспорті бюджетної програми (у разі застосування про-
грамно-цільового методу у бюджетному процесі) або в порядку викорис-
тання бюджетних коштів; бюджетним асигнуванням (розпису бюджету, 
кошторису, плану використання бюджетних коштів). 

– порушення порядку або термінів подання, розгляду і затверджен-
ня кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі 
виконання бюджету, затвердження у кошторисах показників, не 
підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями; 
– порушення порядку та термінів відкриття (закриття) рахунків в 
органах Казначейства України; 
– взяття зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з 
перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом 
України чи законом про Державний бюджет України; 
– порушення порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань, 
включаючи необґрунтовану відмову в реєстрації або несвоєчасну 
реєстрацію бюджетних зобов’язань; 
– порушення вимог Бюджетного кодексу України під час здійснен-
ня попередньої оплати за товари, роботи та послуги за рахунок бю-
джетних коштів, а також порушення порядку і термінів здійснення 
такої оплати; 
– провадження бюджетними установами запозичень у будь-якій 
формі або надання бюджетними установами юридичним чи фізич-
ним особам кредитів з бюджету всупереч Бюджетному кодексу 
України тощо. 

Для цієї стадії також характерними є такі делікти: 
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Схема 6.17 

– включення недостовірних даних до звітів про виконання дер-
жавного бюджету (місцевого бюджету), річного звіту про вико-
нання закону про Державний бюджет України (рішення про 
місцевий бюджет), а також порушення порядку та термінів по-
дання таких звітів; 
– порушення встановлених вимог щодо ведення бухгалтерсько-
го обліку та звітування про виконання бюджетів; 
– порушення встановлених порядку або термінів подання фі-
нансової і бюджетної звітності бюджетних установ, а також 
подання такої звітності у неповному обсязі; 
– невідповідність даних, наведених у фінансовій і бюджетній 
звітності бюджетних установ, даним бухгалтерського обліку; 
– включення недостовірних даних до звітів про виконання пас-
портів бюджетних програм (у разі застосування програмно-
цільового методу у бюджетному процесі), а також порушення 
порядку та термінів подання таких звітів тощо. 

Під час завершальної стадії бюджетного процесу – підготовки та роз-
гляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього мо-
жуть бути вчинені такі порушення: 

Про виконання Державного бюджету України складаються квартальні 
та річний звіти. Кабінет Міністрів України подає Верховній Раді України 
річний звіт не пізніше 1 травня, наступного за звітним. Цей звіт розглядає 
Рахункова палата і готує висновки щодо використання коштів Державного 
бюджету. Після цього Верховна Рада України розглядає звіт і приймає рі-
шення за результатами розгляду. 
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Схема 6.18 

За порушення бюджетного законодавства застосовується фінансово-
правова (бюджетно-правова) відповідальність у вигляді заходів впливу. До 
цих заходів впливу належать:  

– попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з ви-
могою щодо усунення порушення бюджетного законодавства – застосову-
ється в усіх випадках виявлення порушень бюджетного законодавства. Ви-
явлені порушення бюджетного законодавства мають бути усунені в строк до 
30 календарних днів; 
– зупинення операцій з бюджетними коштами полягає у зупиненні будь-
яких операцій із здійснення платежів з рахунків розпорядників та (або) одер-
жувачів на строк до 30 днів у межах поточного бюджетного періоду, крім 
випадків, визначених нормативно-правовими актами; 
– призупинення бюджетних асигнувань передбачає припинення повнова-
жень на взяття бюджетного зобов’язання на відповідну суму на строк від 
одного до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду через вне-
сення змін до розпису бюджету (кошторису); 
– зменшення бюджетних асигнувань передбачає позбавлення повноважень 
на взяття бюджетного зобов’язання на відповідну суму на строк до завер-
шення поточного бюджетного періоду через внесення змін до розпису бю-
джету (кошторису) та у разі необхідності з подальшим внесенням змін до 
закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет); 
– повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету застосовується у 
разі нецільового використання коштів одержувачем, а також коштів, отри-
маних як субвенція, розпорядником бюджетних коштів. Підставою для по-
вернення коштів до відповідного бюджету є акт ревізії, складений органом, 
уповноваженим здійснювати контроль за дотриманням бюджетного законо-
давства, у якому зафіксовано факт нецільового використання субвенції роз-
порядником бюджетних коштів або нецільового використання бюджетних 
коштів їх одержувачем; 
– зупинення дії рішення про місцевий бюджет застосовується за прийняття рі-
шення про місцевий бюджет з порушенням вимог Бюджетного кодексу Украї-
ни чи закону про Державний бюджет України (а також щодо складання бюдже-
ту в частині міжбюджетних трансфертів); 
– безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів передбачає стягнення 
органами Державної казначейської служби України коштів з місцевих бю-
джетів до державного бюджету, заразом і внаслідок зменшення обсягу 
трансфертів (основної дотації) місцевим бюджетам на відповідну суму. Без-
спірне вилучення коштів з місцевих бюджетів застосовується за здійснення 
видатків, кредитування місцевого бюджету, які відповідно до Бюджетного 
кодексу України мають проводитися з іншого бюджету. 
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Схема 6.19 

 
 

 

Стадіями бюджетно-деліктного провадження є: 

– розслідування справи про порушення бюджетного законодавства; 

– розгляд справи і винесення рішення у ній; 

– виконання рішення; 

– перегляд (скасування) рішення про застосування заходів впливу  
(факультативна стадія). 

Стадія перегляду складається з таких етапів: а) оскарження; 
б) перевірка законності рішення; в) винесення рішення; г) реалізація рішен-
ня. Відповідно до ст. 124 Бюджетного кодексу України рішення про засто-
сування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства може бути 
оскаржено в органі, що його виніс, або в суді протягом 10 днів з дня його 
винесення. В разі цього сам факт оскарження рішення не зупиняє виконан-
ня зазначеного рішення. У разі визнання судом рішення про застосування 
заходу впливу за порушення бюджетного законодавства повністю чи част-
ково незаконним особі, щодо якої воно було винесено, поновлюються об-
межені таким рішенням права.  
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Контрольні запитання 
 

1. Які складові має бюджет? 
2. Визначте поняття, значення та структуру бюджетної класифікації. 
3. Визначте склад бюджетної системи України. 
4. Який бюджетний період встановлено в Україні? 
5. Які заходи впливу застосовуються за порушення бюджетного законодавства? 
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Схема 7.1 

  

Розділ 7 
 
ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА  
ТА ПОДАТКОВЕ ПРАВО  

7.1. Фіскальна політика 
на макро- та мікроекономічному рівнях, 

її сутність та принципи 

Фіскальна політика – це сукупність фінансових заходів держави що-
до формування величини і структури державних витрат, трансфертних ви-
плат і системи оподаткування. 

Податкова політика – це діяльність держави зі встановлення, право-
вому регламентуванню, організації стягнення податків і податкових плате-
жів у  централізовані грошові фонди з метою досягнення певних результа-
тів у  соціально-економічній сфері. 

Залежно від організаційної структури управління державою розріз-
няють податкову політику на макроекономічному рівні, тобто державну 
податкову політику, і на мікроекономічному рівні, тобто податкову полі-
тику суб’єкта оподаткування на рівні підприємства, фірми (юридичних і 
фізичних осіб). 

Якщо розглядати податкову політику на макроекономічному рівні, 
то вона є системою відносин між державою і платниками податків та ін-
ших обов’язкових платежів, які виникають під час отримання та розподі-
лу їх у державі. 

Якщо розглядати податкову політику на макро- і мікроекономічному 
рівнях, то вона є системою відносин між державою (територіальними грома-
дами) і платниками податків, зборів та інших обов’язкових платежів. 
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Схема 7.2 

Макроекономічна ефективність  
податкової політики 

Макроекономічна ефективність податкової політики  
обумовлюється наступними чинниками: 

– можливістю податкової політики в необхідних умовах збіль-
шити джерела доходів і самі доходи. Збільшення фінансових 
надходжень повинне забезпечуватися, і за рахунок розширення 
податкової бази, охоплюючи введення нових податків, і за ра-
хунок зміни податкових ставок, умов пільг загалом, застосова-
ності вже наявних податків. Така можливість реалізується тіль-
ки у тому разі, коли податкова система країни працює суттєво 
ліворуч максимуму на кривій Лаффера, причому така можли-
вість може використовуватися державою лише нетривалий час. 
У разі цього, якщо застосовується мінімальна кількість податків 
із простими ефективними умовами, то це знижує адміністративні 
витрати на збір податків і підвищує їхнє збирання; 

 
– здатністю податкової політики мінімізувати витрати на її про-
ведення за рахунок ефективної системи заходів, побудованих 
на штрафних санкціях, що вводяться для платника податків у 
разі невиконання ним різних вимог нормативних документів зі 
сплати податків; 

 
– здатністю податкової політики мінімізувати вплив на процеси 
економічної діяльності об’єктів господарювання. 

Так, податкова (фіскальна) політика є найважливішим елементом сукуп-
ної економічної політики держави. Вона ґрунтується на діяльності держави з 
правового регламентування оподаткування, організації стягнення податків у 
фонди держави. 
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Схема 7.3 
 
 

Податкова політика держави – це система стратегічних і тактич-
них цілеспрямованих дій і заходів органів державної влади, що здійсню-
ють управління податками, з метою формування податкових доходів 
і податкового регулювання національної економіки, розробка яких ґрун-
тується на науково обґрунтованих методах податкового прогнозування 
і планування, виходячи з критеріїв задоволення інтересів платників податків 
і держави (фіскальної достатності; економічної ефективності; соціальної 
справедливості; стабільності; гнучкості), яка реалізується через податкове 
право і податковий механізм і може носити автоматичний чи дискрецій-
ний характер (стимулюючий, стримуючий). 

Основна мета державної податкової політики полягає в організації 
наповнення дохідної частини бюджету держави з різних джерел для по-
криття витрат, пов’язаних із виконанням нею своїх функцій.  

 
Науковець Г. Ісаншина трактує податкову політику як систему дій, 

які проводяться державою в галузі податків та оподаткування. 
О. Василик визначає податкову політику як сукупність заходів держави 
у сфері побудови податкової системи і мобілізації податків до бюджету. 

 
А. Бодюк взагалі надає визначення податковій політиці як формуван-

ню і застосуванню затверджених на законодавчому рівні економічних 
інструментів і відповідних рішень, призначених сприяти зростанню над-
ходження платежів до бюджету, а також урахування змін чинної подат-
кової системи, визначення механізму обчислення, сплати і зарахування 
платежів до бюджетів. 

Головним завданням податкової політики є встановлення балансу між 
двома чинниками, якими визначається потреба в податках: необхідністю фі-
нансового забезпечення виконання державою притаманних їй функцій та 
вирішенням соціально-економічних завдань. Ці чинники в процесі реалізації 
податкової політики виявляються через функції податків, пріоритетною з 
яких є фіскальна, що є базисом для реалізації соціально-економічної функції, 
яка, своєю чергою, об’єднує регуляторну, контрольну та соціальну функції. 
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Схема 7.4 

Ґрунтуючись на загальній фінансовій політиці держави, меті та завдан-
нях податкової політики визначаються головні принципи її організації.  

До них належать: 

Забезпечення реалізації головних напрямів державної фінансової полі-
тики на основі ефективного здійснення державної податкової політики, її 
напрямів та умов реалізації. Державна податкова політика в разі досягнення 
кінцевого результату повинна мати те саме спрямування, що й державна фі-
нансова політика. 

Стабільність нормативно-правового забезпечення, яке регулює подат-
кову систему держави, зменшення різних доповнень до законів. Підзаконні 
акти не повинні суперечити головним законам або указам Президента. 

Економічна зацікавленість. У сплаті податків повинні бути зацікавлені і 
платники (юридичні та фізичні особи), і держава, яка має піклуватися про зрос-
тання добробуту населення, цілковите виконання соціальних функцій та ін. 

Соціальна справедливість і щодо юридичних осіб, і щодо фізичних. 
Наприклад, ставки податків, тарифів або інших обов’язкових платежів пови-
нні бути однакові для всіх платників. 

Рівнонапруженість податкового тиску щодо всіх платників податко-
вих та інших обов’язкових платежів, і в регіональному аспекті. Дотримання 
цього принципу пов’язане із суттєвим зменшенням пільг у разі встановлення 
податків різних видів. 

Принцип вигідності для держави та платника податку. Сутність цього 
принципу полягає в тому, що платник податку повинен отримати від суспільства 
таку частину благ або послуг, яка задовольняла б його уяву про їх вартість.  

Економічна ефективність. Усі витрати, пов’язані з організацією подат-
кової діяльності, вилученням і зборами податків, повинні бути значно мен-
шими, на відміну від результатів цієї роботи. Насамперед це залежить від 
ставлення платника податків до виконання своїх податкових зобов’язань, а 
також від продуктивності праці самих податківців, від ефективності організа-
ції їх праці, ступеня технічного оснащення. 

Гнучкість. Державна податкова політика повинна постійно пристосову-
ватися до чинної економічної системи, відображати зміни, що відбуваються в 
країні. Але це протидіє принципу стабільності нормативно-правової бази. 
Головним під час здійснення цього принципу є оптимальність у разі прове-
дення будь-яких змін і доповнень. Платник податку повинен бути впевнений, 
що та діяльність, яку він розпочинає і яка, за його підрахунками, буде ефек-
тивною, не стане для нього збитковою після початку роботи. 
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Схема 7.5 
 

Методи податкової політики: 

зменшення або збільшення податкового навантаження на плат-
ників податків; 

регулювання складу податків, об’єктів оподаткування, подат-
кових ставок, способів обчислення податкової бази, порядку 
і  термінів сплати податків; 

регулювання співвідношення прямого і непрямого оподатку-
вання; 

заміна одних способів і форм оподаткування іншими, введен-
ня нових або скасування наявних податків; 

введення або скасування податкових пільг, преференцій, ви-
рахувань, знижок та вилучень з податкової бази; 

регулювання співвідношення пропорційних і прогресивних 
ставок податків і ступеня їх прогресії; 

регулювання видів податкових правопорушень та розміру 
відповідальності за їх учинення. 

Засоби досягнення мети та вирішення поставлених завдань податкової 
політики визначаються методами її виконання. Метод податкової політики – 
це прийом (спосіб), що використовується для практичного вирішення постав-
леної мети податкової політики. 
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Схема 7.6 

Інструмент податкової політики 

Інструмент податкової політики – це знаряддя (засоби), за допомо-
гою яких спрацьовують методи оподаткування і досягаються певні цілі 
стратегії і тактики податкової політики. 

Основні 
елементи 
податків 

– об’єкт та суб’єкт оподаткування 
 
– база оподаткування 
 
– податкові ставки  
 
– податкові пільги  

 
Основні 

інструменти 
податкової 
політики 

 

– види податків 
 

– склад платників податків 
 
– об’єкти оподаткування 
 
– база оподаткування 
 
– податкові ставки 
 
– податкові пільги 

Основні елементи визначають фундаментальні, сутнісні характеристики 
податку, відсутність будь-якого з основних елементів механізму податку не 
дає змоги однозначно визначити тип цього платежу й робить податковий ме-
ханізм невизначеним. 
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Схема 7.7 

Стратегія податкової політики 

Стратегія податкової політики – це цілісна система дій суб’єкта у сфері 
оподаткування, спрямованих на реалізацію мети, завдань та пріоритетів 
його економічного відтворення з урахуванням комплексу впливу внутрі-
шніх та зовнішніх чинників, розрахована на довгостроковий період часу. 
Метою стратегії податкової політики є забезпечення достатнього обсягу 
податкових надходжень до бюджету країни, стійкого ефективного функ-
ціонування економіки країни, а також забезпечення міжнародної подат-
кової конкуренції. Завдання стратегії податкової політики виявляються у 
довгострокових цілях податкової політики. 

Основні стратегічні цілі податкової політики України 

забезпечення достатнього обсягу сукупних податкових надхо-
джень до бюджетів усіх рівнів на основі проведення збалансованої 
бюджетної політики; 

створення конкурентоспроможної національної економіки; 

інтегрування національної податкової системи в міжнародні подат-
кові відносини. 

Сучасна парадигма глобального економічного розвитку обумовлює 
необхідність здійснювати кардинальні зміни в стратегії та тактиці держав-
ного управління економікою, враховуючи не тільки національні особливості 
соціально-економічних відносин і ринкових механізмів, а й світового, глоба-
льного ринку. Однією зі складових економічної стратегії є стратегія подат-
кової політики. Її визначають як політику у сфері оподаткування, яка здійс-
нюється з розрахунком на перспективу. 
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Схема 7.8 
 

Для реалізації стратегічних цілей податкової політики 
України поставлені наступні завдання: 

– підвищення фіскальної ефективності податків за рахунок розширення 
податкової бази, покращення адміністрування, зменшення масштабів 
ухилення від сплати податків; 
 

– поетапне зниження податкового навантаження на платників податків; 
 

– легалізація тіньового сектору; 
 

– активізація інвестиційних процесів в економіці; 
 

– підвищення регулюючого потенціалу системи оподаткування на основі 
запровадження інноваційно-інвестиційних преференцій; 
 

– стимулювання зміцнення позицій вітчизняного бізнесу в конкурентній 
боротьбі за рахунок зменшення частки податків у витратах; 
 

– зменшення кількості контролюючих органів з одночасним створенням 
єдиних правил контролю за нарахуванням та сплатою податків і зборів 
(обов’язкових платежів); 

 

– адаптація податкового законодавства України до законодавства ЄС; 
 

– гармонізація податкового, валютного, митно-тарифного, зовнішньо-
економічного та цивільного законодавства. 

Стратегія податкової політики реалізується через тактику, яку визна-
чають як короткострокові, адаптивні активно-інтерактивні дії, які викорис-
товуються для досягнення встановлених на стратегічному рівні цілей. 

Для розробки наукової податкової стратегії важливими є такі положення:  
– стимулювання виробництва та інвестицій;  
– не поспішати з оподаткуванням чистого прибутку (для цього ще не-

має умов); 
– звільнення від оподаткування мінімальних доходів громадян завдяки 

запровадженню неоподаткованого мінімуму на рівні його прожиткової вели-
чини. 
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Схема 7.9 
 

7.2. Електронне оподаткування  
як інноваційний чинник податкової політики 

Найважливіші моделі ведення  
електронної комерції: 

– бізнес-бізнес, коли покупцем і продавцем є юридичні особи. Цей сек-
тор електронної комерції розвивається особливо інтенсивно, починаючи 
з 2000 р. й охоплює понад 80% усього ринку; 

 
– бізнес-споживач, коли продавець юридична, а покупець – фізична 
особа. Певною мірою цей вид нагадує торгівлю поштою, проте може 
охоплювати й інші аспекти роботи продавця з покупцем (сервісне об-
слуговування покупця, консультування тощо); 
 
– споживач-споживач, коли споживачі обмінюються інформацією між 
собою щодо якості товару, його ціни тощо; 
 
– бізнес-адміністрація, коли приватні компанії співпрацюють із держа-
вними організаціями; 
 
– споживач-адміністрація, коли бізнес побудований на взаємовідноси-
нах фізичних осіб і державних служб; 
 
– бізнес-уряд, коли між суб’єктами підприємницької діяльності й уря-
дом передбачається обмін інформацією та документами в електронному 
вигляді (наприклад, подавання податкових звітів у електронному вигля-
ді чи заявок на видачу реєстраційних і дозвільних документів). 
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Схема 7.10 

Звітність в електронному вигляді – це пріоритетний напрям у 
розвитку партнерських стосунків між фіскальною службою та 
платниками податків.  

Для роботи в Електронному кабінеті платника необхідно: 
 

а) отримати електронні цифрові підписи, які видаються Акре-
дитованими центрами сертифікації ключів Державної фіска-
льної служби або «Masterkey» або «ІВК»; 

б) підключитись до мережі Інтернет та зайти до Електронного 
кабінету платника за адресою kpp.minrd.gov.ua або по гіпер-
посиланню «Електронний кабінет платника податків» на веб-
сайті Державної фіскальної служби України;  

в) авторизуватись в Електронному кабінеті за допомогою осо-
бистого електронного ключа та розпочати роботу.  

Електронний кабінет є захищеним, персоналізованим та безпечним 
електронним сервісом, який надає безконтактні способи взаємодії платників 
податків та Державної фіскальної служби України з використанням сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій. 
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Схема 7.11 
 

Щоб стати суб’єктом  
електронного документообігу в Україні, необхідно: 

1. Укласти договір про надання послуг електронного цифрового 
підпису з відповідним акредитованим центром сертифікації ключів 
(АЦСК).  

 

2. Отримати ключі для забезпечення підписання власних та здійс-
нення криптографічного шифрування електронних документів.  

 

3. Інсталювати відповідне програмне обладнання, що забезпечує 
підготовку даних для виконання алгоритмів електронного цифрового 
підпису. 

  

4. Встановити кореспондентські відносини з метою обміну сертифі-
катами відкритих ключів шифрування (відкритими ключами), що на-
дає можливість у подальшому здійснювати обмін електронними по-
відомленнями у шифрованому вигляді.  

 
Етапи роботи з електронними документами такі: 

 

1) створення документа автором;  
 

2) підписання документа закритим ключем автора;  
 

3) шифрування документа відкритим ключем отримувача;  
 

4) транспортування документа від автора до отримувача; 
 

5) дешифрування документа закритим ключем отримувача;  
 

6) перевірка ЕЦП автора за допомогою його відкритого ключа;  
 

7) використання документа.  

До основних недоліків наявних механізмів електронного цифрового 
підпису варто віднести відсутність спільних форматів ЕЦП різних сертифіка-
ційних центрів та інтерфейсну недосконалість діючих програмних продуктів. 
Серед основних сфер застосування електронного документообігу є не тільки 
подання звітності органам державної податкової служби, а й електронне ад-
міністрування ПДВ.  
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Схема 7.12 

Питання електронного адміністрування ПДВ  
є надзвичайно актуальними, адже починаючи з 2015 р.  

встановлено такі вимоги: 

– податкові накладні складаються тільки в електронній формі;  
 
– реєстрація всіх податкових накладних у єдиному реєстрі подат-
кових накладних;  
 
– обов’язкове подання податкової звітності з ПДВ в електронній 
формі. 

Для вирішення питання податкового регулювання електронної еконо-
мічної діяльності в Україні в найближчому майбутньому потрібне впрова-
дження базового законодавства у сфері електронної торгівлі; створення спе-
ціальної інфраструктури, що обслуговуватиме процес електронної комерції 
та гарантуватиме високий рівень функціонування механізму погашення по-
даткових зобов’язань платниками податків, правового режиму електронного 
документообігу й електронного цифрового підпису під час виконання гос-
подарських операцій із використанням мережі Інтернет. 
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Схема 7.13 
 

7.3. Фіскальна політика Європейського Союзу  
та реформування фіскальної політики України  

в умовах євроінтеграції 

Основними недоліками податкової системи України  
на сучасному етапі є: 

Основними пріоритетами політики податкової гармонізації, що прово-
диться на сучасному етапі в ЄС, є ліквідація неефективних елементів податко-
вих систем і відмова від номінального податкового суверенітету країн-членів 
ЄС. Одночасно концепція податкової гармонізації припускає збереження са-
мобутності національних податкових систем і не передбачає повної стандарти-
зації порядку стягування податків у ЄС.  

1. Податки в Україні не є інструментом підвищення конкурентоспромож-
ності держави. Це проявляється у тому, що система формування державних дохо-
дів має в основному фіскальний характер, а регулююча функція податків не є 
орієнтованою на стабільне економічне зростання.  

2. Недосконалість і нестабільність податкового законодавства. В Україні 
система спрощеного режиму оподаткування призводить до таких проблем, як: 
зниження мотивації підприємницької діяльності, незацікавленості суб’єктів гос-
подарювання у зміні свого статусу як суб’єктів, що мають право використовувати 
спрощену систему оподаткування, що уповільнює їх розвиток та зростання обся-
гів діяльності, призводить до дроблення деяких середніх підприємств.  

3. Витрати на адміністрування податкової системи є надто великими і не-
відповідними.  

4. Процеси глобалізації зумовлюють надшвидкий розвиток світової торгів-
лі, а також інтенсифікацію процесів на цьому ринку.  

5. Неефективний механізм розподілу податкових надходжень між центра-
льним і місцевими бюджетами гальмує розвиток економіки в областях.  
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Схема 7.14 
 

На визначення ролі держави в умовах  
фінансової глобалізації впливатимуть такі чинники: 

– становлення та розвиток фінансів як самостійної, а не обслуговуючої 
міжнародну торгівлю, галузі; 

 
– підвищення ролі недержавних інституцій у процесі регулювання між-
народних фінансових відносин; дієвість ринкових механізмів та репута-
ційної дисципліни при гармонізації регулюючих функцій в умовах гло-
балізації; 

 
– циклічність інтенсивності розвитку глобалізації економіки та фінан-
сів; розвиток концепції антиполітичного лібералізму;  

 
– трансформація філософського світогляду від модерна до постмодерна, 
для якого характерними рисами є відхід від ідеалів демократії та гума-
нізму, поділ суспільства на найбільш гідних та інших, визнання природно-
го ринкового відбору та жорсткої конкуренції; 

 
– позитивний досвід упровадження принципів субсидіарності та міні-
мальної гармонізації у процесі фінансової інтеграції країн Європейсько-
го Союзу; 

 
– зацікавленість більшості учасників міжнародних економічних відно-
син у фінансовій стабільності; 

 
– геополітичне розташування сил у світі та геофінансове положення 
певної держави у світі;  

 
– ступінь розвитку національної фінансової системи певної держави. 
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Схема 7.15 

 
 

Складний інститут податкового права становить відмежований 
комплекс юридичних норм, які забезпечують цілісне регулювання різ-
новиду відносин, пов’язаних з надходженням до бюджетів податків і 
зборів. 

Структура інституту податкового права характеризується певни-
ми загальними принципами. До них належать: 

1) наявність комплексу рівних приписів; 
2) різнобічний вплив податкових норм на урегульовані відносини, 

які забезпечують єдиний підхід, що і об’єднує їх у складний інститут; 
3) об’єднання всіх норм інституту податкового права стійкими 

закономірними зв’язками, які виражені в загальних приписах.  

7.4. Зміст і особливості інституту податкового права 
як інституту фінансового права 

Отже, складний інститут податкового права становить відокремлений 
комплекс юридичних норм, які забезпечують цілісне регулювання різновиду 
відносин, пов’язаних з надходженням до бюджетів податків і зборів. Подат-
кове право має відносно самостійний сектор фінансового права і займає ав-
тономне положення щодо інших інститутів цієї галузі. 
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Схема 7.16 

Податкове право

Податкове право як правовий інститут становить сукупність 
норм, що регулюють суспільні відносини у сфері справляння податків 
та обов’язкових платежів, установлюючи в разі цього права, обов’язки 
та відповідальність сторін. 

 
Податкове право розглядають як сукупність фінансово-

правових норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають під 
час встановлення, введення та справляння податків і зборів із юридич-
них і фізичних осіб до бюджетної системи, а також відносини, що ви-
никають під час здійснення податкового контролю. Крім того, подат-
кове право містить сукупність юридичних норм, що визначають види 
податків, що стягуються в державі. 

 
Предметом податкового права є система суспільних відносин, 

які регламентуються нормами права і визначають порядок установлен-
ня, адміністрування та контролю обов’язкових платежів з платників 
грошових коштів до публічних фондів. 

Предметом податкового права є система визначених, однорід-
них, специфічних правовідносин у сфері оподаткування, яка регулює 
податкові відносини державних податкових органів і платників 
податків щодо встановлення, зміни та стягнення з платників подат-
ків частини їхніх доходів у відповідний бюджет (державний, місце-
вий) в грошовій формі, а також визначає відповідальність, права і 
повноваження цих податкових органів та права й обов’язки платни-
ків податків. 
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Схема 7.17 

 
 

Особливості відносин, що становлять предмет  
податкового права, полягають у тому, що вони: 

– виникають під час фінансової діяльності держави у сфері оподатку-
вання та пов’язані з реалізацією податкового обов’язку; 

 
– своїм об’єктом завжди представлені грошима або грошовими зо-
бов’язаннями, пов’язаними з формуванням грошових фондів; 

 
– є результатом надання правової основи фінансово-економічним від-
носинам через правову регламентацію поведінки їх суб’єктів; 

 
– для них характерною є обов’язкова участь держави в особі уповнова-
жених нею органів, що здійснюють від свого імені та під контролем 
держави владні повеління іншій стороні відносин; 

 
– характерні нерівністю сторін через їх владний характер; виникають, 
змінюються і припиняються безпосередньо через прийняття норматив-
них актів, а відтак, суб’єкти цих відносин незалежно від їх організацій-
ної форми і власності не мають права встановлювати, змінювати чи 
припиняти ці відносини, що автономно здійснює лише держава як ін-
ститут влади. 

У складі цієї системи можна виділити суспільні відносини щодо: 
– установлення, зміни та скасування обов’язкових платежів; 
– адміністрування обов’язкових платежів; 
– здійснення контролю над справлянням обов’язкових платежів. Указані від-
носини регулюються нормами податкового права та визначаються як подат-
кові правовідносини. 
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Схема 7.18 

Метод податкового права – це сукупність прийомів та способів пра-
вового регулювання податкових відносин. Основним методом податкового 
права є імперативний метод правового регулювання. 

 

Ознаками податкового права є: 
 

1. Нормативність. 
 

2. Значення та важливість правової системи. 
 

3. Стабільність. 
 

4. Формальна визначеність. 
 

5. Системність.  
 

6. Установлення й охорона державою. 
 

7. Правосуддя. 
 

Принципи податкового права охоплюють керівні положення права, 
вихідні напрями, основні начала, що визначають суть усієї системи інсти-
туту податкового права.  

 
Система податкового права – об’єктивно обумовлена внутрішня 

структура податкового права, що визначає розподіл та об’єднання його 
норм за категоріями та інститутами. 

Метод податкового права 
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Схема 7.19 

– пріоритетний напрям податкових вилучень у юридичних осіб; 
– наявність широкого переліку різноманітних пільг, установлених 
чинним законодавством; 
– значущість частки непрямих податків; 
– розгалужена система органів державної податкової служби, безпосе-
реднє підпорядкування нижчих структур, що входять до неї, вищим, 
головним завданням яких є забезпечення контролю за надходженням 
усіх податків, заразом місцеві; 
– встановлення правових санкцій за різноманітні порушення податко-
вого законодавства, охоплюючи заходи фінансової, адміністративної, 
кримінальної відповідальності. 
– обов’язковість постановлення усіх суб’єктів підприємницької і гос-
подарської діяльностей на облік у податкових органах із правом від-
криття поточних рахунків у банках тільки після реєстрації в податко-
вих органах. 
 

Узагальнюючи викладене, податкове право – це складний, предмет-
ний міжгалузевий інститут фінансового права, норми якого регулюють суспі-
льні владно-майнові відносини щодо встановлення обов’язкових платежів 
податкового характеру, їх справляння та/або адміністрування, здійснення по-
даткового контролю та притягнення до фінансової відповідальності за пору-
шення норм податкового законодавства. 

Особливостями податкового права України 
на сучасному етапі економічного розвитку є: 
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Схема 7.20 

 
 
  

7.5. Податкові правовідносини: 
поняття, види, суб’єкти 

Податкові правовідносини – це врегульовані податково-
правовими нормами та гарантовані державно-силовим примусом суспіль-
ні відносини, що виникають між податковими органами і платниками 
податків щодо встановлення, зміни і стягнення з платників податків час-
тини їх доходів до бюджетів усіх рівнів, а також відносини, що виника-
ють під час податкового контролю, оскарження актів податкових органів, 
дій чи бездіяльності їх посадових осіб і притягнення до відповідальності 
за податкове правопорушення. 

Податкові правовідносини виконують такі функції: 

вказують на коло осіб, на яких у 
конкретний час поширюється 
дія податково-правових норм; 

закріплюють конкретну поведін-
ку юридичних і фізичних осіб у 
сфері мобілізації грошових кош-
тів до бюджетів, якої вони мають 
дотримуватися. 

Податкові правовідносини – відносини, що виникають на підставі 
податкових норм, які встановлюють, змінюють чи скасовують податкові 
платежі, та у зв’язку з юридичними фактами, учасники яких наділені 
суб’єктивними правами і несуть юридичні обов’язки, пов’язані зі сплатою 
податків та зборів до бюджетів і цільових фондів та поданням податкової 
звітності. Ці відносини існують лише після оформлення їх у відповідну пра-
вову форму. 
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Схема 7.21 

 

До особливостей податкових правовідносин  
необхідно відносити: 

1. Податкові правовідносини мають яскраво виражений дер-
жавно-владний, імперативний характер.  

 
2. Податкові правовідносини виникають за обов’язкової участі 

відповідного державного органу – Державної фіскальної служби, 
головного органу у системі центральних органів виконавчої влади з 
питань: 

– забезпечення формування єдиної державної податкової, дер-
жавної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, 
митних платежів та реалізації єдиної державної податкової, держав-
ної митної політики; 

– забезпечення формування та реалізації державної політики з 
адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування: 

– забезпечення формування та реалізації державної політики у 
сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податково-
го та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати 
єдиного внеску. 

 
3. Податкові правовідносини мають організаційно-майновий 

характер. 

Конкретизація податкових правовідносин передбачає два елементи: 
1) реалізацію волі держави повнотою сплати належних податків; 
2) певну поведінку учасників податкових відносин. 
Податкові правовідносини стосуються різних суб’єктів (держави, 

юридичних, фізичних осіб), між якими формується певна підпорядкова-
ність. Безперечно, що обов’язок платника має безумовний характер, за якого 
немає рівності сторін. 
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Схема 7.22 
 

Ґрунтуючись на основних функціях права, податкові правовідно-
сини поділяються на регулятивні та охоронні. 

 
Регулятивні правовідносини забезпечують реалізацію регулятивної 

функції права. Деякі вчені регулятивні правові відносини називають право-
установчими, тому що йдеться про нормальний процес реалізації об’єктивного 
та суб’єктивного права, про відповідне виконання юридичних обов’язків. Біль-
шість податкових правовідносин мають регулятивний характер.  

 
Охоронні правовідносини забезпечують реалізацію охоронної фун-

кції права. Охоронні правові відносини – свідоцтво наявності правопору-
шень, вони пов’язані з реалізацією санкцій правових норм, є настільки 
важливими, що мають ще й форму процесуальних правових відносин.  

 
Регулятивні податкові правовідносини поділяються на абсолютні та 

відносні. Відносні правовідносини (двосторонньо індивідуалізовані) – це 
ті, в яких уповноваженій особі протистоїть чітко визначений суб’єкт, який 
зобов’язаний здійснювати чи не здійснювати певні дії.  

 
Абсолютні правовідносини (односторонньо індивідуалізовані) – це 

відносини, в яких чітко визначена лише одна сторона, уповноваженій особі 
протиставлений в якості зобов’язаного будь-який суб’єкт.  

 
Регулятивні податкові правовідносини, маючи на меті відображен-

ня і реалізацію регулятивної функції права, передбачають певну внутрі-
шню будову.  

 
У літературі з податкового права зустрічається також класифікація податко-

вих правовідносин за структурою їх юридичного змісту. За цим критерієм їх поді-
ляють на прості та складні. Прості податкові правовідносини характеризуються 
тим, що їх зміст містить одне право та один обов’язок (наприклад, правовідно-
шення зі встановлення податку). Складні мають декілька взаємопов’язаних 
суб’єктивних прав та обов’язків (наприклад, правовідносини зі сплати податків).  

Найголовнішою відмінністю між регулятивними та правоохоронними 
відносинами є те, що у правоохоронному відношенні є можливість примусо-
вого здійснення певної поведінки, покладеної на зобов’язану особу. В подат-
ковому праві правоохоронні відносини виконують допоміжну роль по від-
ношенню до регулятивних. Охоронні податкові правовідносини виникають у 
зв’язку з порушенням податково-правової норми та ґрунтуються на санкції 
податково-правової норми. 
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Схема 7.23 

 
 

Об’єктом регулювання в податкових правовідносинах слугують кош-
ти платників, що декларуються та справляються у вигляді податків, і зборів і 
надходять до відповідних бюджетів усіх рівнів.  

 
Суб’єкт податкового права – це зовнішньо відокремлена, здатна са-

мостійно виробляти, виражати і здійснювати єдину волю особа, яку подат-
кове законодавство наділяє податково-правовим статусом, тобто потенцій-
ною здатністю брати участь особисто або через представника в податкових 
правовідносинах.  

 
Суб’єкта податкового права характеризують дві основні ознаки: 

а)  соціальна, яка передбачає зовнішню відокремленість, персоніфікацію 
особи (виступ на зовні у вигляді єдиної особи, персони) і її здатність вільно 
виробляти, виражати, здійснювати єдину волю; б) юридична – визнання за 
особою здатності виступати носієм тих чи інших суб’єктивних прав та 
обов’язків у сфері оподаткування, (тобто брати участь у податкових право-
відносинах. Юридичну ознаку називають податковою правосуб’єктністю).  

Основні види:  

приватна податкова  
правосуб’єктність;  

публічна податкова  
правосуб’єктність. 

Під приватною податковою право-
суб’єктністю розуміють передбачену за-
конодавством про податки та збори здат-
ність індивідуальних та колективних 
суб’єктів, ґрунтуючись на власному (при-
ватному) інтересі та підпорядковуючись у 
встановлених законом випадках публіч-
ному інтересі, виступати як функціональ-
но підпорядкована сторона у податкових 
правовідносинах, а саме як платники по-
датків, податкові агенти та інші учасники 
податкових правовідносин, що не володі-
ють владними повноваженнями. 

Під публічною податковою право-
суб’єктністю розуміють здатність (досить 
часто і обов’язок) державних органів (ор-
ганів місцевого самоврядування) та пуб-
лічно-територіальних утворень, керую-
чись на підставі закону публічними інте-
ресами, виступати як уповноважена сто-
рона, що володіє владними повноважен-
нями в податкових правовідносинах. 
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Схема 7.24 

 
 

Податкова правосуб’єктність охоплює податкову правоздатність і діє-
здатність.  

 
Податкова правоздатність становить здатність особи, згідно подат-

кового законодавства, мати відповідні права і виконувати відповідні 
обов’язки.  

 
Податкова дієздатність – здатність особисто брати участь у податко-

вих правовідносинах, а також нести відповідальність за порушення податко-
вого законодавства.  

Податкові правовідносини  
можуть змінюватися під впливом: 

 
а) нормативних основ, за яких норми права регулюють сферу податко-

вих правовідносин; 
 
б) правосуб’єктних основ, що характеризують здатність особи до учас-

ті у правовідносинах (досягнення віку тощо); 
 
в) фактичних основ – власне основ виникнення, зміни чи припинення 

податкових правовідносин, що ґрунтуються на юридичних фактах. 

Отже, податкові правовідносини необхідно розглядати як суспільні від-
носини, що наявні тільки у правовій формі, мають владно-майновий характер і 
виникають відповідно до податково-правових норм між суб’єктами, наділени-
ми правами і обов’язками, пов’язаними з веденням та вправленням податків і 
зборів (обов’язкових платежів), здійсненням податкового контролю. 
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Схема 7.25 
 

7.6. Система та джерела податкового права 
 

Система податкового права – об’єктивна сукупність суспільних фінан-
сових відносин, що визначає внутрішню структуру податкового права, зміст і 
особливість розміщення норм, що регулюють податкові правовідносини. 

 

Загальна частина податкового права акумулює інститути, які закріп-
люють загальні підходи до регулювання системи оподаткування, що мають 
відношення до усіх видів податків і зборів, до всіх норм Особливої частини.  

 

Особлива частина податкового права охоплює систему інститутів, які 
деталізують податкову систему загалом та визначають конкретні механізми 
окремих податків і зборів. Саме Особлива частина і охоплює правові механізми 
елементів податкової системи. 

 
Джерела податкового права можуть бути розділені  

за декількома принципами: 
 

I. На підставі владно-територіальної ознаки (зазвичай це стосуєть-
ся видів нормативних актів): 

1. Загальнодержавні нормативні акти. 
2. Республіканські (Автономна Республіка Крим). 
3. Місцеві нормативні акти. 
 

II. За характером правових норм: 
1. Нормативні – акти, які містять правові норми загального характеру, 

ухвалені компетентними органами у встановленому порядку. 
2. Ненормативні – акти, що не містять правових норм загального характеру. 
 

III. За особливостями правового регулювання і характеру встанов-
лення: 

1. Звичай, який санкціонується компетентними органами у встановле-
ному порядку.  

2. Прецедент одержав широке поширення в правових системах англо-
саксонського типу, особливо за наявності прогалин у законодавстві. 

3. Міжнародні договори (конвенції, угоди) важливого значення набу-
вають у разі врегулювання подвійного оподаткування, інших питань оподат-
кування. 

4. Правова доктрина.  
5. Нормативний правовий акт.  
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Контрольні запитання 
 

1. Назвіть мету, завдання та методи податкової політики. 
2. Дайте визначення стратегії податкової політики. 
3. Визначте зміст інституту податкового права. Які його особливості та ознаки? 
4. Визначте сутність та специфіку податкових правовідносин.  
5. Класифікуйте джерела податкового права. 
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Схема 8.1 

Розділ 8 
 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ  

8.1. Поняття і види податків 

Наукові погляди зарубіжних представників економічної думки  
на сутність податку: 

Ш. Монтескьє (XVIII ст.): це «...частка майна, що виділяється кож-
ним індивідом на користь держави для того, щоб під захистом останнього 
спокійно користуватися рештою майна».  

 
Л. Косса (XIX ст.): це «...деяка пропорційна частина багатства приват-

них осіб, що стягується державною владою для задоволення тієї частини 
загальнокорисних витрат, яка не покривається державними доходами».  

 
Е. Селігман (XX ст.): це «...примусові збори, що стягуються на по-

криття витрат, здійснених в інтересах всього суспільства, без будь якої ви-
годи отриманої при цьому платником податку».  

 
Г. Сидоренко (XIX ст.) уважав, що податки – це «...частина майна 

приватних осіб, яка вимагається у них за загальним обов’язком громадян і 
за загальним масштабом, обумовленим розмірами загальних державних 
витрат».  

 
І. Янжул (XX ст.) розглядав їх як: «...такі односторонні економічні 

пожертвування громадян або підданих, які держава або інші суспільні гру-
пи, внаслідок того, що вони є представниками суспільства, стягують лега-
льним шляхом і законним способом із їх приватного майна для задоволення 
необхідних суспільних потреб і викликаних ними витрат».  

 
М. Мітіліно (XX ст.) розумів, що вони – це «...постійна примусова 

оплата, що стягається її з людей на встановлених у законі підставах, щоб 
покривати видатки на задоволення загальних колективних потреб держави 
або місцевих публічно-правових об’єднань».  
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Схема 8.2 

 

Податок має певні юридичні ознаки: 

Податки – це обов’язкові платежі, які законодавчо встановлюються держа-
вою, платяться всіма структурами держави, акумулюються в централізованих 
грошових фондах з метою перерозподілу частини вартості валового внутрішнього 
продукту і для фінансового забезпечення виконання державою покладених на неї 
функцій. 

1) податок повинен встановлюватись тільки законом, прийнятим органом 
законодавчої влади; 

2) податок за загальним правилом має грошову форму, але є виключення; 
3) податок сплачується завжди у бюджет: у державний або місцевий, а також 

може розподілятися між ними; 
4) податок повинен бути однаково обов’язковим для всіх суб’єктів і повинен 

сплачуватися відповідно до встановлених Податковим кодексом України 
ставок; 

5) податку притаманні всі властивості обов’язкового платежу, сума якого 
визначається платником і сплачується самостійно, в інших випадках нара-
ховується контролюючим органом і стягується в бюджет; 

6) податок не гарантує його платнику ніякого зустрічного задоволення, він є 
індивідуально безвідплатним, водночас він є колективно відплатним пла-
тежем, тобто стягнений з особи податок прямо чи опосередковано повер-
тається їй же як члену суспільства у формі соціальних доплат, виплат і 
т. ін.; 

7) сформульована у вітчизняній літературі одна з основних ознак податку 
(перехід у разі його сплати права власності) має виняток для державних 
підприємств, під час сплати податку якими можна говорити про перехід 
права оперативного управління безпосередньо у власність держави. На ос-
нові цього платежу з прибутку державних підприємств можна вважати по-
датками; 

8) податок не призначений для конкретних виплат. Всі надходження від по-
датків змішуються в бюджеті у вигляді грошових сум, а потім можуть іти 
на фінансування будь-яких цілей, що становлять загальні інтереси; 

9) податок стягується у чітко визначені строки і у розмірах, установлених 
Податковим кодексом України. 
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Схема 8.3 

 
 

Категорії податку: 

податок; внесок; збір; мито. 

Внесок – це внесення грошей або платіж. Наприклад, єдиний соціа-
льний внесок – це консолідований страховий внесок, збір якого здійсню-
ється в системі загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання з метою забезпечення захисту прав застрахованих осіб та членів їх 
сімей на отримання страхових виплат за видами загальнообов’язкового 
державного соціального страхування.  

 
Збір – плата, яка стягується з юридичних і фізичних осіб державни-

ми органами за право участі, користування будь-чим або за право здійс-
нення тієї або іншої діяльності. Наприклад, туристичний збір, платниками 
якого є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які 
прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на 
якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення 
туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового 
проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в 
зазначений строк. 

 
Під збором (платою, внеском) розуміється обов’язковий платіж до 

відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою 
отримання ними спеціальної вигоди, а також унаслідок учинення на ко-
ристь таких осіб державними органами, органами місцевого самовряду-
вання, іншими уповноваженими органами та особами юридично значу-
щих дій. 

 
Мито – плата, яка стягується з юридичних і фізичних осіб за здійс-

нення в їх інтересах державними органами певних дій. Наприклад, мито, 
що сплачується з товарів, які переміщуються через митний кордон. Або 
державне мито, яке стягується уповноваженими органами за вчинення 
ними дій і видачу документів, що мають юридичне значення. 
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Схема 8.4 

 

1) платники податку; 
2) об’єкт оподаткування; 
3) база оподаткування; 
4) ставка податку; 
5) порядок обчислення податку; 
6) податковий період; 
7) строк та порядок сплати податку; 
8) строк та порядок подання звітності про обчислення 
і сплату податку. 

Об’єкт оподаткування – це предмет, що підлягає оподаткуванню. 
Об’єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його 
частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання то-
варів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством, з 
наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податко-
вого обов’язку. 

Суб’єкт (платник) податку – фізичні особи (резиденти і нерезиденти 
України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені 
підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або про-
вадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з Податковим 
кодексом України або податковими законами, і на яких покладено обов’язок зі 
сплати податків та зборів згідно з Податковим кодексом України . 

Обчислення суми податку здійснюється через множення бази оподатку-
вання на ставку податку із/без застосуванням відповідних коефіцієнтів. 

Ставкою податку визнається розмір податкових нарахувань на одиницю 
виміру бази оподаткування. Науковцями в процесі розвитку та існування податко-
вої системи розглядалися наступні види ставок. У залежності від виду діяльності 
платника податку:  

– базові(головна, основна ставка);  
– підвищені ставки (прибуток гральний бізнес); понижені ставки  

(ПДВ і 0%).  

Складовими елементами податку є: 
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Схема 8.5 

 
 

Види ставок: 

абсолютна (специфічна) є ставка податку, згідно з якою 
розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксова-
на величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподат-
кування; 

відносна (адвалорна) визнається ставка податку, згідно з 
якою розмір податкових нарахувань встановлюється у від-
сотковому або кратному відношенні до одиниці вартісного 
виміру бази оподаткування; 

гранична ставка податку – максимальний або мінімальний 
розмір ставки за певним податком. 

У залежності від системи будування вони (ставка податку) поділяють-
ся на:  

– тверді (у грошовому вираженні, акциз євро за тону бензину),  
– відносні (визначаються у відношенні до якої-небудь величини (не-

оподатковуваний мінімум доходів громадян тощо)).  
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Схема 8.6 

 

Податкова пільга 

Податкова пільга – передбачене податковим та митним законодав-
ством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та 
сплати податку і збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі.  

 
Податкова  
пільга  

надається  
шляхом: 

податкового вирахування (знижки),  
що зменшує базу оподаткування  
до нарахування податку та збору; 

зменшення податкового зобов’язання  
після нарахування податку та збору; 

встановлення зниженої ставки  
податку та збору; 

звільнення від сплати  
податку та збору. 

Підставами для надання податкових пільг є особливості, що харак-
теризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт опо-
даткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними ви-
трат. 

Платник податків вправі використовувати податкову пільгу з моменту 
виникнення відповідних підстав для її застосування і протягом усього строку 
її дії. 



 

- 143 - 

 
Схема 8.7 

 

База оподаткування – це фізичний, вартісний чи інший характерний 
вираз об’єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і 
який використовується для визначення розміру податкового зобов’язання. 

Податковим періодом визнається встановлений період часу, з ураху-
ванням якого відбувається обчислення та сплата окремих видів податків та 
зборів. 

Види 
податкового 
періоду: 

– календарний рік; 
 
– календарне півріччя; 
 
– календарні три квартали; 
 
– календарний квартал; 
 
– календарний місяць; 
 
– календарний день. 

Строком сплати податку та збору визнається період, що розпочина-
ється з моменту виникнення податкового обов’язку платника податку зі 
сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, про-
тягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визна-
ченому податковим законодавством.  
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Схема 8.8 

 
 

Податки за організацією економічного співробітництва  
і розвитку поділяються на наступні типи: 

1. Податки на дохід, прибуток і надходження від капіталу. 
  

2. Внески на соціальне страхування.  
 

3. Податки на заробітну плату і робочу силу.  
 

4. Податки на власність поділяються на періодичні податки на неру-
хоме майно та активи фізичних осіб і підприємств; податки на майно, що 
передається в спадщину, податки на дарування; податки на угоди із рухо-
мим, нерухомим майном, іншими активами; інші не періодичні податки 
на власність. 

 
5. Податки на товари і послуги.  

 
6. Інші податки, що не потрапляють у зазначену класифікацію. 
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Схема 8.9 
 

Поділ податків на види: 

за формою оподаткування; 

за об’єктом оподаткування;

за суб’єктом оподаткування; 

за рівнем органу влади, який встановлює податки; 

за складовими ціни, на які відносять податки. 

за співвідношенням між ставкою податку та величиною доходу; 

за спрямуванням податків; 

Зважаючи на цю класифікацію, норми Податкового кодексу України 
та наукові підходи до поділу податків на види, доцільно класифікувати за 
такими ознаками: 

1) за формою оподаткування; 
2) за об’єктом оподаткування; 
3) за суб’єктом оподаткування; 
4) за рівнем органу влади, який встановлює податки; 
5) за співвідношенням між ставкою податку та величиною доходу; 
6) за спрямуванням податків; 
7) за складовими ціни, на які відносять податки. 
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Схема 8.10 

За формою оподаткування: 

прямі; непрямі. 

Прямі податки – це податки, що 
встановлюються безпосередньо 
щодо платника, який сплачує їх 
до бюджету, обсяги таких подат-
ків залежать від податкової бази. 

Непрямі податки – це податки, які 
справляються до бюджету за допо-
могою цінового механізму, і конк-
ретні платники податків не завжди є 
їхніми носіями. Непрямі податки 
встановлюються в цінах товарів, 
робіт та послуг, їх обсяг для окре-
мого платника (носія податку) ви-
значається обсягом споживання і не 
залежить від його доходів. 

За непрямого оподаткування об’єктом є не дохід, а витрати, оскільки 
податок сплачується під час купівлі товару. Непрямі податки встанов-
люються в цінах товарів і послуг, їх розмір для окремого платника прямо не 
залежить від його доходів. Наголосимо, тільки прямо, бо оскільки 
непрямі податки входять у ціни, то їх платить в абсолютному роз-
мірі більше той, хто більше споживає, а більше споживає той, хто має 
вищі доходи. Тому непрямі податки вважаються найнесправедливішими, 
фіскальними. Найхарактернішими прикладами непрямого оподаткування є 
податок на додану вартість, акцизний збір, мито. 

Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платників, їх 
розмір залежить від масштабів об’єкта оподаткування. Коли об’єктом 
оподаткування є прибуток, земля, капітал або дохід юридичної чи фізич-
ної особи, то це податок прямий, він залежить від величини певної влас-
ності. Прикладом цього можуть бути податки на прибуток підприємств, 
доходи громадян, на землю, майно тощо. Прямі податки сприяють такому 
розподілу податкового тягаря, за якого більше платять ті члени суспільства, 
котрі мають вищі доходи. Такий принцип оподаткування більшістю 
економістів світу визнається найсправедливішим. Заразом форма прямого 
оподаткування потребує і складного механізму стягнення податків, бо 
виникають проблеми обліку об’єкта оподаткування й ухилення від сплати. 
Тому, незважаючи на справедливість прямих податків, податкова система 
не може обмежуватися тільки ними. Це був би однобокий підхід, згубний 
для будь-якої системи. 
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Схема 8.11 

 

За об’єктом оподаткування: 

 

податки на доходи; 
 

податки на споживання. 

Податки  
на доходи –  
обов’язкові платежі, 
об’єктом оподат-
кування яких є до-
хід або прибуток, 
отриманий упро-
довж певного часу 
відповідним плат-
ником. 

Податки  
на споживання –  
обов’язкові платежі, що 
сплачуються юридичними 
і фізичними особами в 
процесі споживання конк-
ретних видів товарів та 
послуг. Специфічною ри-
сою податків на спожи-
вання є те, що вони справ-
ляються не в момент 
отримання доходу, а в 
процесі його використан-
ня. Такі податки запрова-
джуються здебільшого з 
метою поповнення дохо-
дів бюджету та регулю-
вання співвідношення між 
споживанням та нагрома-
дженням. 

податки на майно; 

Податки на майно – 
обов’язкові платежі, 
які справляються з 
конкретних власників 
рухомого чи нерухо-
мого майна або в 
процесі передачі влас-
ності на нього. 
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Схема 8.12 

 

За суб’єктом оподаткування: 
– податки, які сплачують фізичні особи; 
– податки, які сплачують юридичні особи; 
– податки, які сплачують і юридичні, і фізичні особи. 
 

За рівнем органу влади, який встановлює податки: 
– загальнодержавні; 
– місцеві. 
 

Загальнодержавні податки – це обов’язкові платежі, що встанов-
люються найвищими органами влади і є обов’язковими для справляння на 
всій території країни, вони зараховуються до бюджету і встановлюються 
Податковим кодексом України. 

Податкова система України з 01.01.2015 р. складається із 7 загально-
державних та 4 місцевих податків і зборів заразом:  

 

До загальнодержавних податків належать:  
1) податок на прибуток підприємств;  
2) податок на доходи фізичних осіб;  
3) податок на додану вартість;  
4) акцизний податок;  
5) екологічний податок;  
6) рентна плата;  
7) мито.  
 

До місцевих податків належать:  
1) податок на майно;  
2) єдиний податок.  
 

До місцевих зборів належать:  
1) збір за місця для паркування транспортних засобів;  
2) туристичний збір.  
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Схема 8.13 

 

8.2. Поняття та сутність податкової системи 
 

Податкова система – це сукупність установлених у країні податків, 
які взаємопов’язані між собою, органічно доповнюють один одного, не су-
перечать системі загалом та іншим її елементам.  

Фундаментальні принципи побудови 
оптимальних податкових систем: 

 

1. Принцип рівності і справедливості. 
2. Принцип ефективності оподаткування. 
3. Принцип достатності й еластичності оподаткування. 
4. Принцип визначеності. 
5. Принцип стабільності. 
6. Принцип однократності оподаткування. 
7. Принцип обов’язковості. 

Податкова система як сукупність встановлених у країні податків, 
зборів і платежів; принципів та методів їх встановлення, зміни чи скасу-
вання дій, що забезпечують їх сплату, контроль та відповідальність за по-
рушення податкового законодавства.  

Податкова система – це складна і багатогранна структура, значення 
якої для держави є надважливе, оскільки податки є основним джерелом 
наповнення бюджету. Та, як і будь-яка структура, вона ґрунтується на кон-
кретних засадах (принципах) функціонування.  
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Схема 8.14 

 

Недоліки податкової системи України: 

 відсутність обґрунтованої податкової політики; 
 високе податкове навантаження, що призвело до згортання ділової 

активності й тінізації економіки; 
 нестабільність податкового законодавства, невідповідність законо-

давчих і підзаконних актів (часті зміни податкового законодавства й 
ставок оподаткування не сприяють довгостроковому вкладенню капіта-
лів і розвитку економіки); 

 відсутність незалежної правової експертизи проектів нових зако-
нів і підзаконних актів; 

 необґрунтовані перешкоди, обмеження, заборони на здійснення 
підприємницької діяльності, складний процес реєстрації підприємниць-
ких структур і їхньої звітності в контрольних органах; 

 недосконалість механізму притягнення до персональної відповіда-
льності посадових осіб контрольних органів за прийняття рішень, що 
суперечать закону; 

 закритий характер роботи контрольних органів, відсутність ефек-
тивної системи звітності Державної фіскальної служби й контролю з 
боку суспільства; 

 корумпованість державних органів; 
 наділення Державної фіскальної служби функціями, невластивими 

для таких органів. 
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Схема 8.15 

 

8.3. Правове регулювання сплати окремих податків 

Платник податку на додану вартість – особа, яка зобов’язана 
утримати і внести до бюджету податок, що сплачується покупцем, або 
особа, яка ввозить (пересилає) товари на митну територію України.  

Податок на додану вартість (ПДВ) є непрямим податком, який є час-
ткою новоствореної вартості, входить до ціни реалізації товарів (робіт, 
послуг) і сплачується споживачем до державного бюджету на кожному 
етапі виробництва товарів, надання послуг. Нараховується і сплачується 
до державного бюджету відповідно норми розділу V «Податок на додану 
вартість» Податкового кодексу.  

Об’єктом оподаткування є операції платників податку з: Об’єктом оподаткування є операції платників податку з: 

а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній 
території України, заразом операції з передачі права власності на об’єкти 
застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах 
товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в корис-
тування лізингоотримувачу/орендарю; 

 

б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на мит-
ній території України; 

 

в) ввезення товарів на митну територію України; 
 

г) вивезення товарів за межі митної території України; 
 

е) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу 
та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіа-
ційним транспортом. 
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Схема 8.16 

 
 

Акцизний податок – це непрямий податок на споживання окремих 
видів товарів (продукції), визначених Податковим кодексом України як 
підакцизні, що входить до ціни таких товарів (продукції), а також особли-
вий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з дерива-
тивами. 

Платників акцизного податку згідно з Податковим кодексом України 
поділяють на такі основні категорії: 

1. Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, за-
разом з давальницької сировини. До підакцизних товарів належать: спирт етиловий та інші 
спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; тютюнові вироби, тютюн та промислові замін-
ники тютюну; нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоне-
нти моторних палив, паливо моторне альтернативне; автомобілі легкові, кузови до них, при-
чепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i 
більше, транспортні засоби для перевезення вантажів; електрична енергія. 

2. Особа – суб’єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на мит-
ну територію України. 

3. Фізична особа – резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) 
на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митно-
го законодавства. 

4. Особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію), підакцизні товари 
(продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за якими не звернувся 
власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що за правом успад-
кування чи на інших законних підставах переходять у власність держави, якщо ці товари 
(продукція) підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку. 

5. Особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження підак-
цизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України зі звільненням від 
оподаткування до закінчення строку, визначеного законом відповідно до пункту 213.3 статті 
213 Податкового кодексу України. 

6. Особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають 
звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог. 

7. Особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового використання підакциз-
них товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100% спирту, 
0 євро за 1 000 кг нафтопродуктів у разі порушення таких умов. 

8. Особа, на яку під час здійснення операцій з підакцизними товарами (продукцією), які 
не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, покладається виконання 
умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції) в разі порушення таких 
умов. 

9. Особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підак-
цизних товарів. 

10. Оптовий постачальник електричної енергії. 
11. Виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприєм-

ницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком 
електричної енергії. 

12. Особа – власник увезеного на митну територію України вантажного транспортного 
засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з якого справляється акцизний податок. 
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Схема 8.17 

 

Об’єктами оподаткування  
акцизного податку є операції з: 

 реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції);  
 реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакциз-

них товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової пе-
реробки, своїм працівникам, а також здійснення внесків підакцизними 
товарами (продукцією) до статутного капіталу;  

 ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію 
України; реалізації конфіскованих підакцизних товарів (продукції), під-
акцизних товарів (продукції), визнаних безхазяйними, підакцизних то-
варів (продукції), за якими не звернувся власник до кінця строку збері-
гання, та підакцизних товарів (продукції), що за правом успадкування 
чи на інших законних підставах переходять у власність держави;  

 реалізації або передачі у володіння, користування чи розпоря-
дження підакцизних товарів (продукції), що були ввезені на митну тери-
торію України зі звільненням від оподаткування до закінчення строку, 
визначеного законодавством;  

 обсяги та вартість утрачених підакцизних товарів (продукції), що 
перевищують встановлені норми втрат;  

 реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакци-
зних товарів;  

 оптового постачання електричної енергії;   
 переобладнання ввезеного на митну територію України транспор-

тного засобу у підакцизний легковий автомобіль. 
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Схема 8.18 

 
 

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – одне з основних джерел 
доходів бюджету держави, яке використовується для регулювання доходів і 
накопичень різних соціальних груп населення. 

Значущість ПДФО обумовлена тим, що він: 
– безпосередньо зачіпає інтереси всіх без винятку верств економічно 

активного населення країни. 
 
Один з основних податків, який дає змогу максимально реалізува-

ти основні принципи оподаткування: 
– справедливість і рівномірність розподілу податкового тягаря; 
– дає змогу змінювати розмір кінцевих доходів населення без зміни 

відповідності між результатами праці та її оплатою; 
– впливає на структуру кінцевих доходів населення, а отже, і на струк-

туру потреб населення; 
– дає змогу обкладати доходи, які отримуються з різних джерел. 

Ставки оподаткування доходів фізичних осіб 
До 01.01.2015 р. З 01.01.2015 р. 

15% бази оподаткування; 15% бази оподаткування;  
17% бази оподаткування по відно-
шенню до доходів, сукупна сума яких 
за місяць перевищує десятикратний 
розмір мінімальної заробітної плати 
на 1 січня року (12 180 грн); 

20% бази оподаткування по відно-
шенню до доходів, сукупна сума яких 
за місяць перевищує десятикратний 
розмір мінімальної заробітної плати 
на 1 січня року (12 180 грн). 
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Схема 8.19 

 

Платниками податку є:  
– фізична особа – резидент, яка отримує доходи і з джерела їх похо-

дження в Україні, й іноземні доходи; 
– фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх похо-

дження в Україні; 
– податковий агент. 

Об’єктом оподаткування резидента є:  
– загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;  
– доходи з джерела їх походження з України, які підлягають кінцево-

му оподаткуванню в разі їх нарахування (виплати, надання);  
– іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані з джерел за межами 

України. 

Об’єктом оподаткування нерезидента є:  
– загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерелом 

його походження в Україні;  
– доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподат-

ковуються під час їх нарахування (виплати, надання). 
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Схема 8.20 

 

Зміни до Податкової системи України 
(2014–2015 рр.): 

 

Військовий збір  
Внесено зміни до п. 161 підрозділу 10 Перехідних положень Податко-

вого кодексу України. Термін справляння військового збору продовжено, 
фактично, на невизначений термін (до набрання чинності рішенням Верхо-
вної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України).  

Розширено базу оподаткування військовим збором – починаючи з 
01.01.2015 р. до бази оподаткування включається не лише заробітна плата 
та платежі за цивільно-правовими договорами, а будь-які доходи, що вклю-
чаються до бази оподаткування податком з доходів фізичних осіб. Тобто 
заробітна плата, лікарняні, доходи від продажу рухомого і нерухомого 
майна, оренди, дивіденди, проценти, благодійна допомога, що підлягає 
оподаткуванню, іноземні доходи, спадщина та подарунки, інвестиційний 
прибуток, оподатковуваний дохід фізичної особи-підприємця та само за-
йнятих осіб (крім платників єдиного податку).  

У зв’язку зі змінами, які були прийняті в грудні 2015 року ставку збо-
ру залишено в розмірі 1,5%.  

 
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності  
Зменшено кількість груп платників єдиного податку, змінено межі 

окремих груп та зменшено ставки податку.  
Так, до першої групи відносяться фізичні особи, які не використовують 

працю найманих осіб і здійснюють виключно роздрібний продаж товарів на рин-
ках або надання побутових послуг населенню з обсягом доходу до 300 тис. грн. 
Ставка податку становить до 10% розміру мінімальної заробітної плати.  

До другої групи відносяться фізичні особи-підприємці, які надають 
послуги платникам єдиного податку або населенню, виробництво та/або 
продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства і мають чи-
сельність найманих працівників до 10 осіб і обсягом доходу до 1,5 млн грн. 
Ставка податку становить до 20% розміру заробітної плати.  

До третьої групи відносяться фізичні особи-підприємці та юридичні осо-
би з обсягом доходу до 5 млн грн. Ставка податку становить 3% доходу – у разі 
сплати ПДВ і 5% доходу – у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.  

Платники єдиного податку – фізичні особи, як і раніше, сплачують 
єдиний соціальний внесок з бази оподаткування, що визначається ними 
самостійно, але не менше за розмір мінімального страхового внеску.  

До четвертої групи відносяться сільськогосподарські товаровиробники, у 
яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податко-
вий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%. Четверта група єдиного податку 
замінює скасований фіксований сільськогосподарський податок.   
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Схема 8.21 

Податок на майно 
 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, заразом нерезиден-

ти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.  
Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомо-

сті, а також його частка.  
Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та 

нежитлової нерухомості і його частки.  
 
Пільги із сплати податку:  
База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, заразом їх 

часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, 
зменшується:  

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 300 кв. метрів;  
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 500 

кв. метрів;  
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, і їх часток (у разі 

одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та 
житлового будинку/будинків і їх часток), – на 180 кв. метрів.  

 
Транспортний податок 

Законом № 71-VIII, фактично, запроваджено новий податок – транс-
портний.  

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, а та-
кож нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законо-
давством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування.  

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися 
до 5 років і для машин вартістю 1,03 млн грн.  

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у 
розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом опо-
даткування.  

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних 
осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника 
податку.   
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Схема 8.22 

 
 

Акцизний податок 
 

Акцизний податок – непрямий податок на споживання окремих видів 
товарів (продукції), визначених Податковим кодексом як підакцизних, що 
включається до ціни таких товарів (продукції).  

Із 01.07.2015 року пиво віднесено до алкогольних напоїв. Згідно статті 
14. «Визначення понять» Податкового кодексу України, пиво – насичений діо-
ксидом вуглецю пінистий алкогольний напій із вмістом спирту етилового від 
0,5% об’ємних одиниць, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивни-
ми дріжджами, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203.  

Фактично, Законом № 71-VIII розширено коло платників акцизного 
податку (а також за рахунок включення до нього збору у вигляді цільової 
надбавки до діючого тарифу за електричну і теплову енергію).  

 
Відтепер акцизний податок мають також сплачувати:  

 суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реаліза-
цію підакцизних товарів;  

 оптові постачальники електроенергії (замість збору у вигляді цільової 
надбавки);  

 виробники електроенергії, які продають її поза оптовим ринком елект-
роенергії (замість збору у вигляді цільової надбавки);  

 власники імпортованих транспортних засобів, які переобладнують їх у 
легкові автомобілі.  
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Схема 8.23 
 
 

Податок на прибуток підприємств 
 

Платниками податку – резидентами – є суб’єкти господарю-
вання – юридичні особи, які проводять господарську діяльність і на терито-
рії України, і за її межами, крім:  

1. Бюджетних установ.  
2. Громадських об’єднань, політичних партій, релігійних, благодійних 

організацій, пенсійних фондів, метою яких не може бути одержання і роз-
поділ прибутку серед засновників, членів органів управління, інших 
пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.  

3. Суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності, визначені главою 1 розділ XIV цього 
розділу.  

 

Платниками податку – нерезидентами – є:  
1. Юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій 

формі та отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком 
установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно 
з міжнародними договорами України.  

2. Постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із 
джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) 
та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників.  

 

Ставка податку  
Базова (основна) ставка податку становить 18%.  
Ставки 0, 4, 6, 12, 15 і 20% застосовуються до доходів нерезидентів та 

прирівняних до них осіб із джерелом їх походження з України у випадках, 
встановлених пунктом 141.4 ст. 141 Податкового кодексу.  

Виробники сільськогосподарської продукції, визначеної ст. 209 ПК, які 
можуть обрати річний податковий (звітний) період, який визначається з 
1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного 
звітного року. 

Для цілей оподаткування податком на прибуток до підприємств, ос-
новною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, 
належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської 
продукції власного виробництва за попередній податковий (звітний) рік 
перевищує 50% загальної суми доходу. 
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Схема 8.24 

Сплата авансових внесків 
 

У січні–лютому 2015 року сплачуються 1/12 щомісячних авансових 
внесків з податку на прибуток від податкової декларації 2013 року.  

У березні–грудні 2015 року сплачуються 1/12 щомісячних авансових 
внесків з податку на прибуток від податкової декларації 2014 року.  

З січня–травня 2016 року сплачуються 1/12 щомісячних авансових 
внесків з податку на прибуток від податкової декларації 2014 року.  

 
ПКУ передбачає запровадження санкцій за порушення термінів реєст-

рації податкових накладних в Єдиному реєстрі (ст. 120-1 ПКУ):  
–  10% від суми ПДВ – у разі порушення терміну реєстрації до 15 ка-

лендарних днів;  
–  20% від суми ПДВ – у разі порушення терміну реєстрації від 

16 до  30 календарних днів;  
–  30% від суми ПДВ – у разі порушення терміну реєстрації від 

31 до  60 календарних днів;  
–  40% від суми ПДВ – у разі порушення терміну реєстрації на 

61 і  більше календарних днів.  

Термін подання декларації з податку на прибуток: 
1. За 2014 рік до 2 березня 2015 року. 
2. За 2015 рік до 1 червня 2016 року. 
Відповідно до ст. 57 ПКУ платник податків зобов’язаний самостійно 

сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним подат-
ковій декларації. Така сума сплачується протягом 10 календарних днів, 
що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання 
податкової декларації. Тому, 11 березня 2015 року – останній день сплати 
податку на прибуток підприємств за 2014 рік. 

Разом з річною податковою декларацією платники податку на при-
буток (окрім малих підприємств) повинні подавати річну фінансову звіт-
ність, яка охоплює: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух 
грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів. 

Платники податку на прибуток – малі підприємства разом з річною 
податковою декларацією подають скорочену за показниками фінансову 
звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати. 
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Схема 8.25 

 

8.4. Організаційне забезпечення функціонування  
податкової системи в Україні 

Основні завдання ДФС: 
 

– забезпечення формування єдиної державної податкової, державної ми-
тної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та 
реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики; 

– забезпечення формування та реалізації державної політики з адміні-
стрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування; 

– забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері 
боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митно-
го законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску. 
 

ДФС також здійснює: 
1) контролює своєчасність подання платниками податків та єдиного 

внеску передбаченої законом звітності, своєчасність, достовірність, пов-
ноту нарахування та сплати податків і зборів, єдиного внеску, митних та 
інших платежів; 

2) здійснює контроль за дотриманням податкового і митного законо-
давства, законодавства щодо трансфертного ціноутворення, законодавства 
щодо адміністрування єдиного внеску та іншого законодавства, контроль 
за дотриманням якого законом покладено на ДФС; 

3) здійснює облік платників податків та єдиного внеску, осіб, які 
здійснюють операції з товарами, що перебувають під митним контролем, 
об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням; 

4) забезпечує ведення обліку податків і зборів, платежів; 
5) здійснює диференціацію платників податків; 
6) вирішує відповідно до Митного кодексу України питання щодо 

реалізації компромісу. 
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Схема 8.26 

Функції, які виконують  
податкові (фіскальні органи): 

контрольні; 

фіскальні; 

організаційні; 

обліково-реєстраційні; 

інформаційно-аналітичні; 

нормотворчі; 

роз’яснювально-консультаційні. 

ДФС з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення за-

ходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті ДФС, її 
територіальних органах; 

2) здійснює добір кадрів в апарат ДФС та на керівні посади в територіальні 
органи, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з під-
готовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату ДФС, її 
територіальних органів; 

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті ДФС та її територіаль-
них органах, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних 
ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в 
установленому законодавством порядку; 

4) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відпові-
дними центральними органами виконавчої влади контроль за використанням 
державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, 
зокрема міжнародних; 

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, мобілізаційну 
підготовку та мобілізаційну готовність органів і установ; 

6) організовує свою роботу і роботу територіальних органів, підприємств, 
установ та організацій, що належать до сфери її управління. 
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Схема 8.27 

Податкові (фіскальні органи) 

Контрольні функції дають змогу встановити відповідність діяльності плат-
ників податків вимогам чинного податкового законодавства України.  

 
Фіскальна функція – це функція збирання грошових коштів з фізичних та 

юридичних осіб для формування ресурсів держави. Фіскальні функції полягають в 
обчисленні платником суми податкового зобов’язання, яку він указує в декларації, 
та сплаті податку в строки, визначені законодавством.  

До організаційних функцій варто віднести такі напрями діяльності, як здійс-
нення заходів щодо добору, розстановки, професійної підготовки і перепідготовки 
кадрів для органів доходів і зборів; робота зі створення інформаційної системи 
робочих місць та інших засобів автоматизації й комп’ютеризації робіт; здійснення 
діяльності з управління об’єктами державної власності, що належить до сфери 
управління.  

Обліково-реєстраційні функції мають забезпечувати ефективну систему по-
даткових органів, бо облікові дані є основним джерелом інформації щодо стану розра-
хунків платників податків з бюджетом, а також базою для проведення податкового 
контролю. Для її  виконання податковими органами розробляються і затверджу-
ються форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, 
пов’язаних з обчисленням і сплатою податків.  

Інформаційно-аналітичні функції полягають у розробці комплексу заходів 
зі збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для прогнозування і 
аналізу обсягів надходження податків, джерел податкових надходжень, вивчення 
впливу макроекономічних показників й податкового законодавства на надходжен-
ня податків, розроблення пропозицій щодо їх збільшення та зменшення втрат бю-
джету, автоматизації адміністрування процесів оподаткування. Аналітичні функції 
пов’язані з організацією податкового контролю, оскільки періодичність проведення 
планових перевірок залежить від ступеня ризику в діяльності окремих платників 
податків. Завдяки аналітичній роботі працівників податкових інспекцій встанов-
люються види ризиків, які пов’язанні з певними видами діяльності платників пода-
тків, оцінюються критерії цих ризиків, їхні порогові значення, які поділяють ризи-
ки на високий, середній і незначний, що своєю чергою надає змогу розробляти оп-
тимальні плани-графіки проведення податкових перевірок. 

Функції нормотворчі пов’язані насамперед з розробленням та виданням 
нормативно-правових актів з питань оподаткування, які підлягають обов’язковому 
опублікуванню і  не повинні якоюсь мірою змінювати чи доповнювати податкове 
законодавство та  містити в собі будь-які механізми, які б суперечили чинному 
законодавству. 
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Схема 8.28 

Функції контролюючих органів: 

 провадження адміністрування податків, зборів, платежів;  
 контроль за своєчасністю подання платниками податків та платниками єдиного внеску 

передбаченої законом звітності, своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати 
податків, зборів, платежів;  

 надання адміністративних послуг платникам податків, зборів, платежів;  
 здійснення контролю за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану 

вартість;  
 реєстрація та облік платників податків, осіб, які здійснюють операції з товарами, що 

перебувають під митним контролем, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподат-
куванням, проводять диференціацію платників податків;  

 забезпечення достовірності та повноти обліку платників податків та платників єдиного 
внеску, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, об’єктів оподаткування та об’єктів, 
пов’язаних з оподаткуванням; формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – 
платників податків, Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб, реєстри, 
ведення яких покладено законодавством на контролюючі органи;  

 провадження ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з виробництва спирту, 
алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної 
торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами та контроль за таким виробництвом;  

 здійснення заходів щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері 
виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;  

 організація роботи, пов’язаної із замовленням марок акцизного податку, їх зберіганням, 
продажем, відбором зразків, з метою проведення експертизи щодо їх автентичності та здійснення 
контролю за наявністю таких марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і пачках 
(упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;  

 забезпечення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять 
роздрібну торгівлю тютюновими виробами, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних 
цін на такі вироби;  

 погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених 
сум єдиного внеску та інших платежів;  

 організація роботи з виявлення, обліку, зберігання, оцінки та розпорядження безхазяй-
ним майном та іншим майном, що переходить у власність держави, а також з обліку, попередньої 
оцінки, зберігання майна, вилученого та конфіскованого за порушення митного і податкового 
законодавства;  

 розробка та затвердження порядків, інструкцій, положень, форм розрахунків, звітів, 
декларацій, інших документів з питань, що належать до компетенції контролюючих органів;  

 прогнозування, аналіз надходження податків, зборів, платежів, джерел податкових 
надходжень, вивчення впливу макроекономічних показників, законодавства, угод про вступ 
до міжнародних організацій, інших міжнародних договорів України на надходження подат-
ків, зборів, розробка пропозиції щодо збільшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету;  

 надання консультацій з питань сплати єдиного внеску та інформаційно-довідкові по-
слуги з питань оподаткування, а також забезпечення інформування громадськості про реалі-
зацію державної податкової і митної політики;  

 здійснення відомчого контролю та внутрішнього аудиту за додержанням вимог зако-
нодавства і виконанням службових обов’язків у контролюючих органах, на підприємствах, в 
установах, організаціях, що належать до сфери їх управління;  

 організацію інформаційно-аналітичного забезпечення та автоматизації процесів адмі-
ністрування;  

 надання послуг електронного цифрового підпису та інші функції. 
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Схема 8.29 

 
 

група, що кореспондується й узгоджу-
ється із правами й обов’язками плат-
ників (обов’язок подавати інформацію 
щодо оподаткування, пов’язана із пра-
вом платників податків на таку інфор-
мацію тощо). 

група самостійних прав і обов’яз-
ків, які реалізуються під час взає-
модії з іншими органами або в 
разі накладення санкцій. 

 запрошувати платників податків, зборів, платежів або їх представни-
ків для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати подат-
ків, зборів, платежів; 

 отримувати безоплатно від платників податків, заразом благодійних 
та інших неприбуткових організацій усіх форм власності довідки, копії 
документів, засвідчені підписом платника або його посадовою особою та 
скріплені печаткою, про фінансово-господарську діяльність, отримані до-
ходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчис-
ленням та сплатою податків, зборів, платежів; 

 отримувати безоплатно від державних органів, органів місцевого са-
моврядування, підприємств, установ; 

 отримувати безоплатно від державних органів, органів місцевого са-
моврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та 
їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали;  

 проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників 
податків, а також після проведення процедур митного контролю та/або 
митного оформлення;  

 запитувати та вивчати під час проведення перевірок первинні докумен-
ти, що використовуються в бухгалтерському обліку, регістри, фінансову, ста-
тистичну та іншу звітність, пов’язану з обчисленням і сплатою податків, збо-
рів, платежів. 

Права й обов’язки податкових (контролюючих органів): 

Основні права контролюючих органів: 
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Контрольні запитання 
 

1. Як визначається «податок», «збір» у відповідності до норм Податкового кодексу 
України? 

2. Назвіть елементи податку і охарактеризуйте їх. 
3. Проаналізуйте податкову систему України. 
4. Визначіть платників акцизного податку, а також податку на додану вартість і на 

доходи фізичних осіб. 
5. Які особливості організаційного забезпечення функціонування податкової системи в 

Україні та в зарубіжних країнах? 
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Схема 9.1 

Розділ 9 
 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ 

9.1. Податковий контроль:  
поняття, зміст та елементи 

Податковий контроль – система заходів, що вживаються контро-
люючими органами з метою контролю правильності нарахування, пов-
ноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законо-
давства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових 
та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавст-
ва, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. 

Головною метою податкового контролю є дієвість системи оподат-
кування і досягнення такого рівня ретельності (податкової дисципліни) 
серед платників податків, податкових агентів та інших осіб, за якого ви-
ключається порушення податкового законодавства або їх кількість є 
зовсім незначною. 

Податковий контроль варто розуміти як діяльність уповноважених 
державою органів з контролю за дотриманням платниками податків, податко-
вими агентами і  платниками зборів і обов’язкових платежів правильності 
нарахування, повноти і своєчасності сплати податків, зборів і обов’язкових 
платежів до бюджету і державних спеціалізованих фондів, а також внутріш-
ньокорпоративну контрольну діяльність з формування бази оподаткування 
(сплати обов’язкових платежів і зборів) і виконання фіскальних зобов’язань з 
метою збалансування інтересів учасників податкових відносин, контролю за 
реалізацією підконтрольними суб’єктами своїх прав, зниження податкових 
ризиків держави, територіальних громад, господарюючих суб’єктів і насе-
лення, виявлення порушень податкового законодавства, запобігання їх вини-
кненню, підвищення податкової культури і дисципліни платників податків 
(обов’язкових зборів і платежів). 
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 суб’єкт податкового контролю (уповноважений контролюючий орган);  
 об’єкт і предмет контролю;  
 правові норми, які встановлюють повноваження суб’єктів податкового 

контролю, тобто забезпечують змістовність впливу і взаємозв’язки у контрольній 
діяльності;  

 форми і методи контролю;  
 порядок здійснення податкового контролю;  
 заходи податкового контролю;  
 види і напрями податкового контролю;  
 техніка і технологія податкового контролю;  
 категорії посадових осіб (кадри) податкового контролю;  
 періодичність і глибина податкового контролю;  
 інші.  

Відповідно до ст. 62 Податкового кодексу України, до способів 
здійснення податкового контролю віднесено:  

 ведення обліку платників податків;  
 інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної 

податкової служби;  
 перевірки та звірки.  

До елементів контролю за дотриманням законодавства 
у сфері оподаткування належать: 

Увесь перерахований комплекс елементів податкового контролю є 
предметом податкового правового регулювання.  

Податковий контроль як особливий організаційно-правовий механізм 
можна трактувати і в широкому, і у вузькому значенні. У широкому зна-
ченні податковий контроль охоплює всі сфери діяльності уповноважених 
органів, зокрема здійснення податкового обліку, податкових перевірок та 
інше, а також усі сфери діяльності контрольованих суб’єктів, пов’язані зі 
сплатою податків і зборів (облік об’єктів оподатковування, дотримання 
термінів і порядку сплати податків і зборів, порядок надання податкової 
звітності тощо). У вузькому значенні під податковим контролем розумієть-
ся тільки проведення податкових перевірок уповноваженими органами.  
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9.2. Облік платників податків 

Облік платників податків – один зі способів податкового контролю, 
який ведеться з метою створення умов для здійснення органами державної 
податкової служби контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і 
повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання по-
даткового й іншого законодавства. 

Облік платників податків залежно від об’єктів обліку, 
можна поділити на наступні види: 

1) облік фізичних осіб – платників податків: загальний облік фізичних 
осіб – платників податків; облік фізичних осіб – підприємців;  

2) облік юридичних осіб – платників податків;  
3) облік платників податків – відокремлених підрозділів юридичних осіб;  
4) облік платників податків за окремими видами податків (наприклад, 

податок на додану вартість) тощо. 

Під податковою реєстрацією розуміємо діяльність контролюючих орга-
нів щодо внесення інформації про юридичну або фізичну особу до відповідно-
го реєстру (банку даних), здійснювану у порядку, визначеному законодавст-
вом України. 

Взяття на облік юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а та-
кож самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов’язку 
щодо сплати того або іншого податку та збору. 

 З метою проведення податкового контролю платники податків підля-
гають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезна-
ходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, 
місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розта-
шування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів 
оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які 
провадиться діяльність (неосновне місце обліку). 



 

- 171 - 

 
Схема 9.4 

 

Юридичним фактом, з яким пов’язується виникнення відносин у сфері 
обліку платника податків, можна назвати факт передачі державним реєстрато-
ром визначених законом відомостей до контролюючого органу. 

Облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснен-
ня контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєча-
сністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотри-
мання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 
покладено на контролюючі органи. 

Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну податкову і митну політику, визначаються: 

 порядок обліку платників податків і зборів; 
 перелік документів, які подаються для взяття на облік платників подат-

ків, а також порядок подання таких документів; 
 форми заяв, свідоцтв та документів з питань реєстрації та обліку платни-

ків податків. 

Контролюючі органи забезпечують достовірність даних про платників 
податків в Єдиному банку даних про платників податків – юридичних осіб та 
Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, реєстрі платників по-
датку на додану вартість, реєстрі неприбуткових організацій та інших реєст-
рах, що формуються та ведуться контролюючими органами згідно з цим Ко-
дексом, їх захист від несанкціонованого доступу, оновлення, архівування та 
відновлення даних. 
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Дані про платника податків  
в інформаційних базах даних: 

 
 податковий номер (для юридичної особи та її відокремленого підрозділу); 
 найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для 

фізичної особи; 
 місцезнаходження; 
 дата та номер запису про взяття на облік; 
 найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу за основ-

ним місцем обліку платника податків; 
 відомості про надіслання відповідним контролюючим органом держав-

ному реєстратору повідомлень у зв’язку з припиненням юридичної особи 
чи підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, що передбачені 
законодавством. 

З метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну подат-
кову і митну політику, оприлюднює на єдиному державному реєстраційному 
веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та власному офіцій-
ному веб-сайті дані про взяття на облік як платників податків юридичних осіб, 
їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб не пізніше наступного ро-
бочого дня після взяття на облік.
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повідомлення чи документальне 
підтвердження державного реєст-
ратора чи іншого органу держав-
ної реєстрації про проведення 
державної реєстрації припинен
ня юридичної особи, закриття 
відокремленого підрозділу юридич-
ної особи; 

наявність хоча б однієї з підстав, 
визначених пунктом 65.10 статті 65 
Податкового кодексу України для 
самозайнятої особи. 
 

Контролюючі органи в установленому законом порядку мають право 
звертатися до суду про винесення судового рішення щодо: 

 припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних 
осіб – підприємців; 

 відміни державної реєстрації припинення юридичних осіб або підприєм-
ницької діяльності фізичних осіб – підприємців; 

 скасування державної реєстрації змін до установчих документів. 

У разі припинення юридичної особи її відокремлені підрозділи підляга-
ють зняттю з обліку в контролюючих органах. Порядок зняття з обліку у конт-
ролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозай-
нятих осіб встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забез-
печує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Договори 
про спільну діяльність, договори управління майном та угоди про розподіл 
продукції знімаються з обліку у контролюючих органах після їх припинення, 
розірвання, закінчення строку дії чи після досягнення мети, для якої вони були 
укладені, визнання їх недійсними у судовому порядку. 

Підстави та порядок зняття з податкового обліку 
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Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів – 
комплекс заходів зі збору, опрацювання та використання інформації, необхід-
ної для виконання органами державної фіскальної служби покладених на них 
функцій та завдань. 

Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого 
органу використовується інформація, що надійшла від платників податків та 
податкових агентів, зокрема інформація яка: 

 міститься в податкових деклараціях, розрахунках, звітах про використання 
доходів (прибутків) неприбуткової організації, інших звітних документах; 

 міститься у наданих великими платниками податків в електронній формі 
копіях документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із 
визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинних до-
кументах, які ведуться в електронній формі, регістрах бухгалтерського обліку, 
фінансовій звітності, інших документах, пов’язаних з обчисленням та сплатою 
податків і зборів; 

 про фінансово-господарські операції платників податків; 
 про застосування реєстраторів розрахункових операцій. 

9.3. Інформаційно-аналітичне забезпечення  
діяльності органів Державної фіскальної служби 
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Інформація, що надається від органів виконавчої влади,  
органів місцевого самоврядування та Національного банку України: 

 
1. Про об’єкти оподаткування, що надаються та/або реєструються такими 

органами. Зазначена інформація повинна містити, зокрема, вид, характе-
ристики, індивідуальні ознаки об’єкта оподаткування (в разі наявності), за 
якими його можна ідентифікувати. 

2. Про результати здійснення державного контролю за господарською ді-
яльністю платника податків. 

3. Що міститься у звітних документах (окрім персоніфікованої статис-
тичної інформації), які подаються платником податків органам виконавчої 
влади та/або органам місцевого самоврядування. 

4. Про встановлені органами місцевого самоврядування ставки місцевих 
податків, зборів та надані такими органами податкові пільги. 

5. Про дозволи, ліцензії, патенти, свідоцтва на право провадження окре-
мих видів діяльності, яка повинна містити, зокрема: 

 найменування платника податків, якому видані такі дозволи, ліцензії, 
патенти; 

 податковий номер або реєстраційний номер облікової картки фізичної 
особи; 

 вид дозвільного документа; 
 вид діяльності, на провадження якої видано дозвільний документ; 
 дату видачі дозвільного документа; 
 строк дії дозвільного документа, інформацію про припинення (зупи-

нення) дії дозвільного документа із зазначенням підстав такого припинення 
(зупинення); 

 сплату належних платежів за видачу дозвільного документа; 
 перелік місць провадження діяльності, на яку видано дозвільний 

документ. 
6. Про експортні та імпортні операції платників податків. 

 

Від банків, інших фінансових установ – інформація про наявність та 
рух коштів на рахунках платника податків; 

 
Від органів влади інших держав, міжнародних організацій або нерези-

дентів, за результатами податкового контролю – для інформаційно-
аналітичного забезпечення діяльності також використовується інша інфор-
мація, оприлюднена як така, що підлягає оприлюдненню відповідно до зако-
нодавства та/або добровільно чи за запитом надана контролюючому органу в 
установленому законом порядку. 
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що міститься в податкових деклараціях, розрахунках, інших звітних 
документах; 

що міститься у наданих великими платниками податків в електро-
нній формі копіях документів з обліку доходів, витрат та інших по-
казників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (подат-
кових зобов’язань), первинних документах, які ведуться в електро-
нній формі, регістрах бухгалтерського обліку, фінансовій звітності, 
інших документах, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і 
зборів; 

про фінансово-господарські операції платників податків (у частині 
обов’язку платника податків надавати розшифровку податкового 
кредиту та податкових зобов’язань у розрізі контрагентів, передба-
чених розділом V Податкового кодексу України); 

про застосування реєстраторів розрахункових операцій; 

про об’єкти оподаткування, що надаються та (або) реєструються та-
кими органами. 

Інформація, що надається періодично  
контролюючим органам: 
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Схема 9.10 

 

Контролюючі фіскальні органи мають право проводити камеральні, до-
кументальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні пере-
вірки. 

Камеральні та документальні перевірки проводяться контролюючими 
органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встано-
влених Податковим кодексом України, а фактичні перевірки – Податковим 
кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких по-
кладено на контролюючі органи. 

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні контролю-
ючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях 
(розрахунках) платника податків, та даних системи електронного адміністрування 
податку на додану вартість (даних органу, що здійснює казначейське обслуговуван-
ня бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електро-
нного адміністрування податку на додану вартість, даних Єдиного реєстру податко-
вих накладних та даних митних декларацій). 

Документальною вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, досто-
вірність, повнота нарахування та сплати усіх податків та зборів, а також дотримання 
валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 
контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення тру-
дового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими осо-
бами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансо-
вої, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського облі-
ку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються 
в бухгалтерському та податковому обліку і пов’язані з нарахуванням і сплатою по-
датків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням 
якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому зако-
нодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, 
заразом за результатами перевірок інших платників податків. 

9.4. Види та порядок проведення  
податкових перевірок 
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Схема 9.11 

 

Умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до 
проведення документальних виїзних та фактичних перевірок передбачені у 
статті 81 Податкового кодексу України. Так, посадові особи контролюючого 
органу мають право приступити до проведення документальної виїзної пере-
вірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення та за умови 
пред’явлення або надіслання таких документів: 

– направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються да-
та видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про прове-
дення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, 
ім’я, по батькові фізичної особи – платника податку, який перевіряється) або 
об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна плано-
ва/позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, 
посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. 
Направлення на перевірку у такому разі є дійсним за наявності підпису керів-
ника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою 
контролюючого органу; 

– копії наказу про проведення перевірки, в якому зазначаються дата ви-
дачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити 
суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – платника податку, який 
перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці – адреса 
об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна плано-
ва/позапланова або фактична перевірка), підстави для проведення перевірки, 
визначені цим Кодексом, дата початку і тривалість перевірки, період діяльно-
сті, який буде перевірятися. Наказ про проведення перевірки є дійсним за на-
явності підпису керівника контролюючого органу або його заступника та 
скріплення печаткою контролюючого органу; 

– службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на прове-
дення перевірки. 

Керівники і відповідні посадові особи юридичних осіб та фізичні особи – 
платники податків під час перевірки, що проводиться контролюючими органа-
ми, зобов’язані виконувати вимоги контролюючих органів щодо усунення вияв-
лених порушень законів про оподаткування і підписати акт (довідку) про прове-
дення перевірки та мають право надати заперечення на цей акт (довідку). 
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Схема 9.12 

 

Тривалість перевірок, не повинна перевищувати 30 робочих днів для 
великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва –  
10 робочих днів, інших платників податків – 20 робочих днів. 

Продовження строків проведення перевірок, можливе за рішенням 
керівника контролюючого органу не більш як на 15 робочих днів для вели-
ких платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва – не більш 
як на 5 робочих днів, інших платників податків – не більш як на 10 робочих 
днів. 

Тривалість перевірок, (окрім перевірок, що проводяться за наявності 
обставин, не повинна перевищувати 15 робочих днів для великих платників 
податків, щодо суб’єктів малого підприємництва – 5 робочих днів, для фі-
зичних осіб – підприємців, які не мають найманих працівників, за наявності 
умов, – 3 робочі дні, інших платників податків – 10 робочих днів. 

Документальна позапланова перевірка для фізичних осіб – підприєм-
ців, які не мають найманих працівників, проводиться у строк, за два останні 
календарні роки, за наявності одночасно таких умов: 

– платником податку подано податкову декларацію про відсутність 
доходів від провадження господарської діяльності; 

– платник податку не зареєстрований як платник податку на додану 
вартість. 

У контролюючих органах відсутня податкова інформація щодо: 
– використання платником податку найманої праці фізичних осіб; 
– відкритих платником податку рахунків у банках та інших фінансо-

вих установах. 
Тривалість перевірок не повинна перевищувати 10 діб. 

Тривалість перевірок 
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Схема 9.13 

 
 

Підстави для подовження строку перевірки: 

заява суб’єкта господарювання 
(у разі необхідності подання 

ним документів); 

змінний режим роботи  
або підсумований облік  
робочого часу суб’єкта  

господарювання та/або його  
господарських об’єктів. 

Проведення документальної виїзної планової та позапланової перевірки ве-
ликого платника податків може бути зупинено за рішенням керівника контролю-
ючого органу, що оформляється наказом, копія якого не пізніше наступного ро-
бочого дня вручається платнику податків або його уповноваженому представнику 
під розписку або надсилається платнику податків рекомендованим листом з по-
відомленням про вручення, з подальшим поновленням її проведення на невико-
ристаний строк. 

Зупинення документальної виїзної планової, позапланової перевірок пе-
рериває перебіг строку проведення перевірки в разі вручення платнику подат-
ків або його уповноваженому представнику під розписку або надіслання плат-
нику податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення копії 
наказу про зупинення документальної виїзної планової, позапланової переві-
рок. 

У разі цього перевірка може бути зупинена на загальний строк, що не пе-
ревищує 30 робочих днів, а в разі необхідності проведення експертизи, отри-
мання інформації від іноземних державних органів щодо діяльності платника 
податків, завершення розгляду судом позовів з питань, пов’язаних з предме-
том перевірки, відновлення платником податків утрачених документів переві-
рка може бути зупинена на строк, необхідний для завершення таких процедур. 

Загальний термін проведення перевірок не може перевищувати 60 кален-
дарних днів. 

Подовження строку перевірки 



 

- 181 - 

 
Схема 9.14 

 
 

Для посадових осіб контролюючих органів під час проведення перевірок 
підставами для висновків є: 

документи, визначені ПК; 

податкова інформація; 

експертні висновки; 

судові рішення; 

інші матеріали, отримані в порядку та у спосіб,  
передбачені ПК та законами, контролем  

за дотриманням яких займаються контролюючі органи. 

Платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам 
контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або 
пов’язані з предметом перевірки. Такий обов’язок виникає у платника податків 
після початку перевірки. 

У разі цього великий платник податків зобов’язаний також надати в 
електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису 
підзвітних осіб копії документів з обліку доходів, витрат та інших показників, 
пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), 
первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, 
інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо 
такі документи створюються ним в електронній формі), не пізніше робочого 
дня, наступного за днем початку документальної виїзної планової, позапланової 
перевірок, документальної невиїзної перевірки. 

Матеріали, які є підставами для висновків  
під час проведення перевірок 
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Схема 9.15 

 
 

За результатами камеральної 
перевірки у разі встановлення 
порушень складається акт у 
двох примірниках, який підпи-
сується посадовими особами 
такого органу, які проводили 
перевірку, і після реєстрації у 
контролюючому органі вруча-
ється або надсилається для під-
писання протягом трьох робо-
чих днів платнику податків. 

Акт (довідка) документальної 
виїзної перевірки, складається у 
двох примірниках, підписується 
посадовими особами контролю-
ючого органу, які проводили пе-
ревірку, та реєструється у конт-
ролюючому органі протягом 
п’яти робочих днів з дня, що на-
стає за днем закінчення установ-
леного для проведення перевірки 
строку (для платників податків, 
які мають філії та/або перебува-
ють на консолідованій сплаті, – 
протягом 10 робочих днів). 

Результати перевірок 

Результати перевірок (окрім камеральних та електронних перевірок) офо-
рмлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами 
контролюючого органу та платниками податків або їх законними представ-
никами (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень 
складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка. 

Строк складення акта (довідки) про результати перевірки не зараховуєть-
ся до строку проведення перевірки. У разі незгоди платника податків з виснов-
ками акта (довідки) такий платник зобов’язаний підписати такий акт (довідку) 
перевірки із зауваженнями, які він має право надати разом з підписаним 
примірником акта (довідки) або окремо у строки. 
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Контрольні запитання 
 

1. Поняття податкового контролю. 
2. Що Ви розумієте під обліком платників податків? 
3. Основні завдання ДФС. 
4. Основні функції ДВС. 
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Схема 10.1 

 

10.1. Визначення та сплата  
податкових або грошових зобов’язань  

платника податків 

Розділ 10 
 
ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  
ЗІ СПЛАТИ ПОДАТКІВ.  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ  
ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку об-
числити, задекларувати та (або) сплатити суму податку та збору в порядку і 
строки, визначені Податковим кодексом України, законами з питань митної 
справи. 

Податкове зобов’язання – сума коштів, яку платник податків, заразом 
податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок 
або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодав-
ством (а також сума коштів, визначена платником податків у податковому 
векселі та не сплачена в установлений законом строк). 

Д. А. Кобильнік зазначає, що «податковим є обов’язок платників податків, 
який становить сукупність видових обов’язків з податкового обліку, сплати подат-
ків і зборів, податкової звітності і реалізується через безумовне виконання ними 
державних владних приписів».  

А. О. Храбров податковий обов’язок визначає як «передбачений спеціальни-
ми законами обов’язок платників податків з дотримання відповідного законодавст-
ва, що передбачає ведення податкового обліку, сплату та звітність». 
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Схема 10.2 

Зміст податкового боргу треба розуміти як суму грошових зобов’язань 
платників податків, яка заборгована ними державі.  

Визначення податкового боргу: 

зміст подaткового боргу ґрунтується на суспільно-
фінaнсових відносинaх з приводу залучення в бюджет 
держави грошових коштів та сплaти подaткових зо-
бов’язань платниками податків; 

боржником щодо податкового боргу є суспільство як 
платник податків; 

формою подaткового зобов’язaння є несплaта обов’яз-
кових плaтежів, які встановлені державою.  

Податкова заборгованість платників податків розглядається у тісному 
взаємозв’язку із економічною ситуацією в державі.  

Виникнення податкового боргу залежить від багатьох чинників і внут-
рішнього, і зовнішнього походження, зокрема, заборгованість не може існу-
вати окремо від процесів, пов’язаних з дотриманням законодавства, що регу-
лює бюджетні відносини. 
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Схема 10.3 

 значний спад виробництва та зростання цін на сировину і матеріали;  
 відсутність ринків збуту продукції;  
 проведення бартерних операцій;  
 неплатоспроможність покупців, що тягне за собою несвоєчасне по-

ступлення коштів на банківські рахунки та збільшення дебіторської за-
боргованості;  
 відсутність обігових коштів;  
 форс-мажорні та непередбачувані обставини;  
 надмірна кредиторська заборгованість; 
 невиконання умов договорів, контрактів партнерами;  
 донарахування сум податків за результатами документальних  

перевірок підприємств у яких відсутні обігові кошти та майно. 

Податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов’язання (з 
урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого  
платником податків у встановлений Податковим кодексом України строк, а 
також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання.  

Основні причини виникнення податкового боргу: 
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Схема 10.4 

 
 

Податкове повідомлення-рішення – письмове повідомлення контро-
люючого органу (рішення) про обов’язок платника податків сплатити суму 
грошового зобов’язання, визначену контролюючим органом у випадках, пе-
редбачених Податковим кодексом України та іншими законодавчими акта-
ми, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, або 
внести відповідні зміни до податкової звітності. 

Податкове повідомлення-рішення або податкова вимога 
вважаються відкликаними, якщо: 

 сума податкового боргу самостійно погашається платником податків 
або органом стягнення; 

 контролюючий орган скасовує раніше прийняте податкове повідом-
лення-рішення про нарахування суми грошового зобов’язання або податкову 
вимогу; 

 контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового зо-
бов’язання раніше прийнятого податкового повідомлення-рішення або суму 
податкового боргу, визначену в податковій вимозі; 

 рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується повідомлення-
рішення контролюючого органу або сума податкового боргу, визначена в 
податковій вимозі; 

 рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошово-
го зобов’язання, визначена у податковому повідомленні-рішенні контролю-
ючого органу, або сума податкового боргу, визначена в податковій вимозі. 

У разі, якщо платник податків не сплачує узгодженої суми грошового 
зобов’язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган 
надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для над-
силання (вручення) податкового повідомлення-рішення. 
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Схема 10.5 

10.2. Погашення податкового боргу  
платників податків 

Джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-яке 
майно такого платника податків з урахуванням обмежень, визначених Податковим 
кодексом України, а також іншими законодавчими актами. 

Не можуть бути використані як джерела погашення податкового боргу  
платника податків: 

 

1) майно платника податків, надане ним у заставу іншим особам (на час дії такої 
застави), якщо така застава зареєстрована згідно із законом у відповідних державних 
реєстрах до моменту виникнення права податкової застави; 

2) майно, яке належить на правах власності іншим особам та перебуває у володінні або 
користуванні платника податків, заразом (але не виключно) майно, передане платнику подат-
ків у лізинг (оренду), схов (відповідальне зберігання), ломбардний схов, на комісію (консиг-
націю); давальницька сировина, надана підприємству для переробки, крім її частини, що на-
дається платнику податків як оплата за такі послуги, а також майно інших осіб, прийняті пла-
тником податків у заставу чи заклад, довірче та будь-які інші види агентського управління; 

3) майнові права інших осіб, надані платнику податків у користування або володіння, 
а також немайнові права, у тому числі права інтелектуальної (промислової) власності, 
передані в користування такому платнику податків без права їх відчуження; 

4) кошти кредитів або позик, наданих платнику податків кредитно-фінансовою 
установою, що обліковуються на позичкових рахунках, відкритих такому платнику 
податків, суми акредитивів, що виставлені на ім’я платника податків, але не відкриті, 
суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобу-
дівної промисловості (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) , отримані від замовни-
ків морських та річкових суден та інших плавучих засобів;  

5) майно, включене до складу цілісних майнових комплексів державних підприємств, 
які не підлягають приватизації, заразом казенних підприємств. Порядок віднесення 
майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу державно-
го підприємства, встановлюється Фондом державного майна України; 

6) майно, вільний обіг якого заборонено згідно із законодавством України; 
7) майно, що не може бути предметом застави відповідно до Закону України «Про 

заставу»; 
8) кошти інших осіб, надані платнику податків у вклад (депозит) або довірче 

управління, а також власні кошти юридичної особи, що використовуються для виплат 
заборгованості з основної заробітної плати за фактично відпрацьований час фізичним 
особам, які перебувають у трудових відносинах з такою юридичною особою. 

Якщо податковий борг виник за операціями, що виконувалися в межах догово-
рів про спільну діяльність, у податкову заставу передається майно платника податків, 
який згідно з умовами договору був відповідальним за перерахування податків до 
бюджету та/або майно, яке внесене у спільну діяльність та/або є результатом спільної 
діяльності платників податків. У разі недостатності майна такого платника податків у 
податкову заставу передається майно інших учасників договору про спільну діяль-
ність у розмірах, пропорційних їх участі у такій спільній діяльності. 
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Схема 10.6 

 
 

Адміністративний арешт майна платника податків (далі – арешт 
майна) є винятковим способом забезпечення виконання платником податків 
його обов’язків, визначених законом. 

Арешт майна може бути застосовано,  
якщо з’ясовується одна з таких обставин: 

 
 платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у 

податковій заставі; 
 фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон; 
 платник податків відмовляється від проведення документальної або 

фактичної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від 
допуску посадових осіб контролюючого органу; 

 відсутні дозволи (ліцензії) на здійснення господарської діяльності, а та-
кож у разі відсутності реєстраторів розрахункових операцій, зареєстрованих 
у встановленому законодавством порядку, крім випадків, визначених законо-
давством; 

 відсутня реєстрація особи як платника податків у контролюючому ор-
гані, якщо така реєстрація є обов’язковою відповідно до Податкового Кодек-
су, або коли платник податків, що отримав податкове повідомлення або має 
податковий борг, учиняє дії з переведення майна за межі України, його при-
ховування або передання іншим особам; 

 платник податків відмовляється від проведення перевірки стану збере-
ження майна, яке перебуває у податковій заставі; 

 платник податків не допускає податкового керуючого до складення ак-
та опису майна, яке передається в податкову заставу. 
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повний умовний 

Повним арештом майна визна-
ється заборона платнику податків 
на реалізацію прав розпорядження 
або користування його майном.  

Умовним арештом майна визна-
ється обмеження платника податків 
щодо реалізації прав власності на 
таке майно, який полягає в обов’яз-
ковому попередньому отриманні 
дозволу керівника відповідного 
контролюючого органу на здійс-
нення платником податків будь-
якої операції з таким майном. 

Арешт майна 

Арешт майна полягає у забороні платнику податків учиняти щодо свого 
майна, яке підлягає арешту. 

Керівник контролюючого органу (його заступник) приймає рішення про 
застосування арешту майна платника податків, яке надсилається: 

– платнику податків з вимогою тимчасово зупинити відчуження його майна; 
– іншим особам, у володінні, розпорядженні або користуванні яких пере-

буває майно такого платника податків, з вимогою тимчасово зупинити його 
відчуження. 

Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на 
підставі рішення суду через звернення контролюючого органу до суду. 

Звільнення коштів з-під арешту банк або інша фінансова установа здійс-
нює за рішенням суду. 
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Припинення адміністративного арешту майна  
платника податків здійснюється у зв’язку з: 

 
 відсутністю протягом строку, зазначеного у пункті 94.10, рішення суду 

про визнання арешту обґрунтованим; 
 погашенням податкового боргу платника податків; 
 усуненням платником податків причин застосування адміністративного 

арешту; 
 ліквідацією платника податків, а також унаслідок проведення процедури 

банкрутства; 
 наданням відповідному контролюючого органу третьою особою належ-

них доказів про належність арештованого майна до об’єктів права власності 
цієї третьої особи; 

 скасуванням судом або контролюючим органом рішення керівника конт-
ролюючого органу (його заступника) про арешт; 

 прийняттям судом рішення про припинення адміністративного арешту; 
 пред’явленням платником податків дозволів (ліцензій) на провадження 

діяльності, а також документа, що підтверджує реєстрацію реєстраторів розра-
хункових операцій, здійснену в установленому законодавством порядку, крім 
випадків, визначених законодавством; 

 фактичним проведенням платником податків інвентаризації основних за-
собів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, заразом зняття залишків товар-
но-матеріальних цінностей, готівки. 

Рішення щодо звільнення з-під арешту майна приймається контролюю-
чим органом протягом двох робочих днів, що наступають за днем, коли конт-
ролюючому органу стало відомо про виникнення підстав припинення адмініс-
тративного арешту. 

У разі якщо рішення про звільнення майна з-під арешту прийнято щодо 
арешту, який було визнано судом обґрунтованим, контролюючий орган повідомляє 
про своє рішення відповідний суд не пізніше наступного робочого дня. 

У разі якщо майно платника податків звільняється з-під адміністративно-
го арешту у випадках, повторне накладення адміністративного арешту з під-
став накладення першого арешту не дозволяється. 
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10.3. Податкове правопорушення  
як підстава фінансової відповідальності 

Загальні ознаки податкового правопорушення: 

діяння, тобто дії (активна форма поведінки особи) чи бездія-
льність (форма поведінки особи, що пов’язана з невчиненням 
дій, які вона повинна була і могла вчинити через закон або 
взяте на себе зобов’язання); 

протиправність діяння у формі дії чи бездіяльності, тобто не-
виконання або неналежне виконання вимог, установлених ПК 
України та іншим законодавством, контроль за дотриманням 
якого покладено на контролюючі органи; 

суб’єкт правопорушення – особа, яка вчиняє це правопору-
шення (платник податків, податковий агент, посадова особа 
платника податків, податкового агенту, контролюючого орга-
ну, а також інші особи, зобов’язані нараховувати та сплачува-
ти податки, збори. 

Учинення платниками податків, їх посадовими особами та посадовими 
особами контролюючих органів порушень законів з питань оподаткування та 
порушення вимог, встановлених іншим законодавством, контроль за дотри-
манням якого покладено на контролюючі органи, тягне за собою відповідаль-
ність, передбачену Податковим Кодексом та іншими законами України. 
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Схема 10.10 

 

Податкове правопорушення розуміється як протиправне діяння у формі 
дії чи бездіяльності платника податків, податкового агента, та/або їх посадо-
вих осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до 
невиконання або неналежного виконання вимог, установлених ПК України 
та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на кон-
тролюючі органи, або вимог, установлених іншими нормативними актами з 
питань оподаткування, і за які (протиправні діяння) передбачено застосуван-
ня фінансових санкцій. 

Ознаки податкового правопорушення: 

діяння або бездіяльність;

суспільна шкідливість діяння; 

караність; 

винність; 

наявність суб’єкта діяння. 

Під діями в праві розуміється активна форма поведінки особи. Бездіяльність – 
це певна форма поведінки особи, що пов’язана з не вчиненням дій, які вона мала й 
могла здійснити, згідно з законом або взятим на себе зобов’язанням. 

Суспільна шкідливість діяння, зокрема, заподіяння майнової шкоди суб’єктам 
податкових правовідносин, а також можливість такого заподіяння, протиправність, а 
саме, порушення суб’єктами податкових правовідносин норм податкового законо-
давства, винність, тобто діяння вчинюється умисно або з необережності, караність – 
юридичним наслідком вчинення діяння, що містить ознаки податкового правопору-
шення є застосування заходів фінансово-правової відповідальності.  

Протиправність означає невиконання або неналежне виконання вимог, установле-
них ПКУ та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на 
контролюючі органи. 
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Схема 10.11 

 
 

Податкове правопорушення 

Склад податкового правопорушення – встановлена правом сукуп-
ність ознак, у разі наявності яких діяння особи вважається правопору-
шенням (об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, об’єктивна сторона). 

Об’єктом правопорушення є суспільні відносини, що регулюються й 
охороняються правом.  

Об’єктивна сторона правопорушення показує його вираження зов-
ні. Зміст об’єктивної сторони становить протиправне діяння, його суспі-
льно шкідливі наслідки, причинний зв’язок між діянням і наслідками, шо 
настали.  

Суб’єктом правопорушення за ст. 110 ПК України визнається делік-
тоздатна, осудна особа, яка досягла певного віку та на яку відповідно до 
діючого законодавства може бути покладена юридична відповідальність.  

Суб’єктивна сторона правопорушення характеризує внутрішню 
сторону правопорушення (на відміну від об’єктивної сторони, яка деталі-
зує зовнішній вияв правопорушення), відображає індивідуальну волю 
особи, спрямовану на досягнення певних цілей, конкретизує психічні 
процеси, що відбуваються в її свідомості.  

Податкове правопорушення визнається здійсненим умисно, якщо особа, 
яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своїх дій (бездіяль-
ності), бажала або свідомо допускала настання шкідливих наслідків таких дій 
(бездіяльності). 

Податкове правопорушення визнається вчиненим з необережності, якщо 
особа, яка його вчинила, не усвідомлювала протиправного характеру своїх дій 
(бездіяльності), або шкідливого характеру наслідків, що виникли через ці дії 
(бездіяльність), хоча повинна була й могла це усвідомлювати. 
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Схема 10.12 

 
 

Законодавчо класифікувати конкретні склади  
податкових правопорушень доцільно за двома напрямами: 

матеріальні склади, пов’язані переважно із прихованням  
або заниженням доходу, прибутку. 

формальні склади, що полягають у неподанні або несвоєчасному  
поданні в податковий орган необхідних документів. 

Види податкових правопорушень 

Класифікувати податкові правопорушення можна  
за різними критеріями залежно від: 

галузей і характеру санкцій  
(кримінальна; адміністративна; фінансова); 

ступеня суспільної небезпеки  
(податкові злочини; податкові провини). 
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Схема 10.13 

Податкове правопорушення – це протиправні діяння (дія чи бездія-
льність) платників податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а 
також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання 
або неналежного виконання вимог, установлених ПКУ та іншим законодав-
ством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, 
або вимог, установлених нормативними актами з питань оподаткування Ка-
бінету Міністрів України, Державної фіскальної служби, і за які (протиправ-
ні діяння) передбачено застосування фінансових санкцій. 

Класифікація поділу податкових правопорушень: 

за суб’єктним складом (податкові правопорушення, вчинені ви-
нятково фізичними особами; податкові правопорушення, вчине-
ні тільки організаціями; податкові правопорушення, що перед-
бачають змішаного суб’єкта відповідальності й здійснюються і 
фізичними особами, і організаціями); 

за особливостями статусу суб’єкта правопорушення (податкові 
правопорушення, вчинені платниками податків і зборів; подат-
кові правопорушення, вчинені податковими агентами; податкові 
правопорушення, вчинені банками; податкові правопорушення, 
вчинені іншими зобов’язаними особами); 

за особливостями об’єктивної сторони податкового правопору-
шення (податкові правопорушення, вчинені діями суб’єктів пра-
вопорушень; податкові правопорушення, вчинені внаслідок дія-
льності; податкові правопорушення, вчинені як результат сукуп-
ності дії і бездіяльності й т. ін.). 

Податкова відповідальність є видом фінансової відповідальності, яка полягає в 
застосуванні фінансових санкцій за здійснення податкового правопорушення уповно-
важеними на те державними органами до платників податків і податкових агентів та 
виявляється у вигляді застосування до порушників установлених податковим законо-
давством заходів державного примусу, що іменуються податковими санкціями. 



 

- 197 - 

 
Схема 10.14 

Податкові правопорушення варто розглядати  
за такими критеріями: 

правопорушення, що пов’язані з невиконанням податкових зо-
бов’язань (ст. 126 – порушення правил сплати (перерахування) 
податків; ст. 127 – порушення правил нарахування, утримання та 
сплати (перерахування) податків у джерела виплати; ст. 122 – 
порушення правил застосування спрощеної системи оподатку-
вання фізичною особою – підприємцем); 

правопорушення, що посягають на встановлений порядок у цілях 
оподаткування (ст. 117 – порушення встановленого порядку взят-
тя на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби: 
ст. 118 – порушення строку та порядку подання інформації про 
відкриття або закриття банківських рахунків; ст. 128 – неподання 
або подання з порушенням строку банками чи іншими фінансо-
вими установами податкової інформації органам державної подат-
кової служби); 

правопорушення, що впливають на порядок виконання податко-
вого обов’язку (ст. 119 – порушення платником податків порядку 
подання інформації про фізичних осіб – платників податків; 
ст. 120 – неподання або несвоєчасне подання податкової звітності 
або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності; 
ст. 121 – порушення встановлених законодавством строків збері-
гання документів з питань обчислення і сплати податків та збо-
рів, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог іншого 
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ко-
нтролюючі органи); 

правопорушення, що пов’язані з недотриманням установлених 
умов погодження (ст. 124 – відчуження майна, яке перебуває в 
податковій заставі, без згоди органу державної податкової служ-
би; ст. 125 – порушення порядку отримання й використання тор-
гового патенту). 
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Схема 10.15 

 

10.4. Фінансові санкції за порушення 
податкового законодавства 

Встановлення фінансової відповідальності – це прийняття та набуття 
чинності нормативним актом, що містить опис ознак податкового правопо-
рушення, вид і розмір фінансової санкції за його вчинення. 

Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фі-
нансових) санкцій (штрафів) або пені.  

Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) – плата у вигляді фіксо-
ваної суми та (або) відсотків, що справляється з платника податків у зв’язку з 
порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, 
контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також 
штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) у кон-
тролюючих органах (ст. 117 Податкового кодексу України). 

 

Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або 
закриття банківських рахунків (ст. 118 Податкового кодексу України). 

 

Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних 
осіб – платників податків (ст.119 Податкового кодексу України). 

 

Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невико-
нання вимог щодо внесення змін до податкової звітності (ст. 120 Податко-
вого кодексу України). 

 

Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з 
питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов’язаних 
із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого по-
кладено на контролюючі органи (ст. 121 Податкового кодексу України). 

 

Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування 
фізичною особою – підприємцем (ст. 122 Податкового кодексу України). 

 

Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролю-
ючим органом суми податкового зобов’язання (ст. 123 Податкового кодексу 
України). 
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Схема 10.16 

 
 

Порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя 
чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, 
зокрема, страхування додаткової пенсії (ст.123-1 Податкового кодексу 
України). 

 

Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди кон-
тролюючого органу (ст. 124 Податкового кодексу України). 

 

Порушення порядку отримання та використання торгового патенту 
(ст. 125 Податкового кодексу України). 

 

Порушення правил сплати (перерахування) податків (ст. 126 Податко-
вого кодексу України). 

 

Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) 
податків у джерела виплати (ст. 127 Податкового кодексу України). 

 

Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими 
фінансовими установами податкової інформації контролюючим органам 
(ст. 128 Податкового кодексу України). 

 

Порушення правил вивезення нафтопродуктів, палива моторного аль-
тернативного та скрапленого газу з території акцизного складу(ст. 128-1 
Податкового кодексу України). 

 

Вивезення нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скра-
пленого газу з території акцизного складу або транспортування такої продукції 
без відмітки представника контролюючого органу на товарно-транспортній 
накладній про погодження відпуску тягнуть за собою накладання штрафу – 
200% вартості вивезеної або транспортованої продукції, але не менше 
15 000 гривень. 
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Схема 10.17 

 
 

Пеня – сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми гро-
шових зобов’язань, не сплачених у встановлені законодавством строки. 

Пеня нараховується: 
 

1) після закінчення встановлених цим Податковим кодексом України 
строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податково-
го боргу нараховується пеня; 

2) у день настання строку погашення податкового зобов’язання, нарахо-
ваного контролюючим органом або платником податків у разі виявлення 
його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (а 
також за період адміністративного та/або судового оскарження); 

3) у день настання строку погашення податкового зобов’язання, визначе-
ного податковим агентом під час виплати (нарахування) доходів на користь 
платників податків – фізичних осіб, та/або контролюючим органом під час 
перевірки такого податкового агента. 

Нарахування пені закінчується: 
 

1) у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює 
казначейське обслуговування бюджетних коштів та/або в інших випадках 
погашення податкового боргу та/або грошових зобов’язань; 

2) у день проведення взаєморозрахунків непогашених зустрічних грошо-
вих зобов’язань відповідного бюджету перед таким платником податків; 

3) у день запровадження мораторію на задоволення вимог кредиторів (у 
разі винесення відповідної ухвали суду у справі про банкрутство або прийн-
ятті відповідного рішення Національним банком України); 

4) під час прийняття рішення щодо скасування або списання суми подат-
кового боргу (його частини). 

Нарахування пені 



 

- 201 - 

 
Схема 10.18 

 
 

Для цілей обчислення пені строком сплати митних платежів ува-
жається: 

 

1) під час використання товарів в інших цілях, ніж ті, у зв’язку з якими 
було надано звільнення (умовне звільнення) від оподаткування митними 
платежами, – перший день, коли особою було порушено обмеження щодо 
користування та розпорядження товарами; 

 

2) у разі порушення вимог і умов митних процедур, що відповідно до по-
даткового законодавства тягне за собою обов’язок щодо сплати митних пла-
тежів – день здійснення такого порушення. Якщо такий день установити не-
можливо – строком сплати митних платежів уважається день початку дії від-
повідної митної процедури; 

 

3) в інших випадках – день виникнення обов’язку щодо сплати митних 
платежів. 

У разі якщо платник податків до початку його перевірки контролюючим 
органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання та по-
гашає його, пеня не нараховується. 

Це правило не застосовується, якщо: 
а) платник податків не подає податкову декларацію за період, протягом 

якого відбулося таке заниження; 
б) судом установлено вчинення злочину посадовими особами платника 

податків або фізичною особою – платником податків щодо умисного ухилен-
ня від сплати зазначеного податкового зобов’язання. 

Що стосується фінансової відповідальності платника податків за не-
своєчасну сплату або несплату податків згідно ПК України, розглянемо вста-
новлені Податковим Кодексом штрафи на прикладі штрафів за несвоєчасну 
сплату або несплату податку на прибуток, оскільки саме цей податок в Украї-
ні має значне фіскальне значення та широкі можливості для регулювання і 
стимулювання підприємницької діяльності. 
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Схема 10.19 

10.5. Адміністративна та кримінальна  
відповідальність за порушення  
податкового законодавства 

Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері опо-
даткування – це відповідальність, яка застосовується до фізичних та юри-
дичних осіб, банків та інших фінансових установ, посадових осіб держав-
них органів в Україні та полягає у застосуванні відповідними контролюю-
чими органами адміністративних стягнень за правопорушення у сфері опо-
даткування в адміністративно-процесуальному порядку. 

Ознаки адміністративної відповідальності  
у сфері оподаткування: 

 
 встановлюються винятково законами України;  
 має публічний характер відносин, що відносяться до предмета її 

регулювання;  
 настає, переважно, у позасудовому порядку;  
 правом притягнення до відповідальності наділені спеціально упов-

новажені контролюючі органи держави;  
 суб’єктами відповідальності є платники податків, зборів та інших 

17 обов’язкових платежів (фізичні і юридичні особи), банки та інші  
фінансові установи, посадові особи контролюючих органів України;  

 здійснюється завдяки застосуванню компенсаційно-відновлю-
вальних заходів;  

 фактичною підставою застосування заходів такої відповідальнос-
ті є вчинення правопорушення у сфері оподаткування;  

 спрощений порядок притягнення до відповідальності та розгляду 
справ про правопорушення і накладання стягнень на винних осіб. 
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Схема 10.20 

 

− порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських 
висновків (ст. 163-1 КУпАП); 

− неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перераху-
вання належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) 
(ст. 163-2 КУпАП); 

− невиконання законних вимог посадових осіб органів доходів і зборів 
(ст. 163-3 КУпАП); 

− порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фі-
зичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи (ст. 163-4 КУпАП); 

− порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку 
доходів і витрат (ст. 164-1 КУпАП);  

− порушення законодавства з фінансових питань (ст. 164-2 КУпАП); 
− зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових ви-

робів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка (ст. 164-5 
КУпАП); 

− порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування (ст. 165-1 КУпАП); 

− порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття (ст. 165-3 КУпАП); 

− порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захво-
рювання, які спричинили втрату працездатності (ст. 165-4 КУпАП); 

− порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (ст. 165-5 КУпАП); 

− порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6 КУпАП). 

КУпАП передбачає відповідальність  
за наступні види порушень у сфері оподаткування: 
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Схема 10.21 

За скоєння злочину – ухилення від сплати податків, законодавцем пе-
редбачено кримінальну відповідальність, яка визначена ст. 212 Кримінально-
го кодексу України.  

 

Об’єктивна сторона основного складу злочину характеризується 
наявністю трьох обов’язкових ознак:  

− діяннями у вигляді ухилення від сплати податків і зборів; 
− наслідками у вигляді збитку держави в значних розмірах; 
− причинним зв’язком між діяннями і наслідками. 

 

Усі способи ухилення від сплати обов’язкових платежів можна 
об’єднати в такі основні групи: 

− неподання документів, пов’язаних з розрахунком і сплатою податків, 
зборів (податкових декларацій, розрахунків та ін.); 

− заниження сум податків і зборів; 
− приховування або заниження об’єктів оподаткування; 
− неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на прибу-

ток з громадян, яким виплачувалися доходи; 
− неповідомлення (приховування) про втрату права на пільги щодо подат-

ків, зборів. 
 

Неподання документів. 
 

Заниження об’єктів оподаткування. 
 

Приховування об’єктів оподаткування.  
 

Кримінальним законодавством передбачено такі види покарань, які мо-
жуть застосовуватись до платників, визнаних винними у вчиненні злочину, 
пов’язаного з ухиленням від сплати податків: 

− штраф (застосовується і як основний вид покарання, і як додатковий); 
− позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяль-

ністю (застосовується як додатковий вид покарання); 
− виправні роботи (і як основний, і як додатковий); 
− конфіскація майна (додатковий вид покарання); 
− арешт (основний вид); 
− обмеження волі (основний); 
− позбавлення волі на певний строк (основний). 

Ухилення від сплати податків, зборів  
(обов’язкових платежів) 
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Контрольні запитання 
 

1. У якому порядку визначається сума податкових або грошових зобов’язань? 
2. За допомогою яких процедур погашається податковий борг платників податків? 
3. Охарактеризуйте склад та ознаки податкового правопорушення. 
4. Назвіть основні фінансові санкції за порушення податкового законодавства. 
5. За які діяння у сфері оподаткування наступає адміністративна та кримінальна відпо-

відальність? 
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Схема 11.1 

Розділ 11 
 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
ДЕРЖАВНОГО БОРГУ  
ТА ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ 

11.1. Державний борг:  
поняття та види 

Напрями впливу державного боргу: 
 

 вплив «ізольованого» обсягу державної заборгованості; 
 вплив державного боргу на бюджетні показники і нормативи; 
 вплив державної заборгованості на альтернативні можливості 

фінансування державних витрат (кредитного і податкового). 

Зміст державного боргу: 
 

 по-перше, про певні суми грошових зобов’язань держави на 
певну визначену дату;  

 по-друге, всі непогашені боргові зобов’язання держави охо-
плюють і основну суму боргу, і нараховані по них відсотки;  

 по-третє, державний борг включає зобов’язання держави 
відносно юридичних та фізичних осіб (внутрішній державний 
борг) та до іноземних держав, іноземних юридичних осіб (зовніш-
ній державний борг). 
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Схема 11.2 

 

Державний борг, становить заборгованість держави в процесі формування 
і використання додаткових грошових ресурсів держави за рахунок тимчасово 
вільних грошових коштів юридичних і фізичних осіб, іноземних держав, інозем-
них юридичних осіб, відрізняється низкою ознак, серед яких такі: 

 

1. Характер та особливості правового статусу кредиторів: 
а) юридичні та фізичні особи – власники державних цінних паперів; 
б) іноземні держави, іноземні юридичні особи. 
 

2. Позичальник – держава, в особі Уряду України. 
 

3. Гарантується всім майном, що є у загальнодержавній власності. 
 

4. Право емісії закріпляється за: 
а) урядом; 
б) органами місцевого самоврядування. 
 

5. Сфера розміщення боргових зобов’язань: 
а) тільки на внутрішньому ринку; 
б) тільки на зовнішньому ринку; 
в) змішана. 
 

6. Наявність номінальної вартості (зазначеної на борговому зо-
бов’язанні і підтверджуючої суму, яку отримав і використовує емітент) і 
реальної вартості (за якою боргове зобов’язання може реалізовуватися на 
вільному ринку). 

 

7. Регулювання умов погашення позик (з правом дострокового погашен-
ня або без; одноразово або частинами тощо). 

 

8. Забезпеченість боргових зобов’язань. 

Державний борг 
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Схема 11.3 

 
 

Позикові кошти можуть акумулюватися державою  
зазвичай двома способами: 

 

розміщенням  
боргових цінних  

державних паперів; 
 

одержанням кредитів (у іноземних 
держав, спеціалізованих  

фінансово-кредитних інститутів,  
інших суб’єктів та ін.). 

У п. 16 ст. 2 Бюджетного кодексу України нормативно закріплено по-
няття державного боргу (борг Автономної Республіки Крим чи борг місце-
вого самоврядування) – загальна сума заборгованості держави (Автономної 
Республіки Крим чи місцевого самоврядування), яка складається з усіх ви-
пущених і непогашених боргових зобов’язань держави (Автономної Респуб-
ліки Крим чи місцевого самоврядування), включаючи боргові зобов’язання 
держави (Автономної Республіки Крим чи міських рад), що вступають у дію 
внаслідок виданих гарантій за кредитами, або зобов’язань, що виникають на 
підставі законодавства або договору. 

 

Зовнішній державний борг України – це сукупність заборгованості 
держави за позичками на зовнішньому ринку перед іноземними державами, 
організаціями і особами. 

 

Державний борг – сукупність зобов’язань органів державної влади всіх 
рівнів перед нерезидентами за непогашеними позиками та нарахованими 
відсотками, а також зобов’язань підприємств, гарантованих органами дер-
жавної влади. Він складається з: позик на фінансування державного бюдже-
ту та погашення зовнішнього державного боргу; позик на підтримку націо-
нальної валюти; позик на фінансування інвестиційних та інституціональних 
проектів; державних гарантій, що надаються Кабінетом Міністрів України 
для кредитування проектів, фінансування яких передбачено Державним бю-
джетом України; інших гарантій. 

Позикові кошти 
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Схема 11.4 

 

 

Інституційна система міжнародних і валютно-фінансових 
 відносин охоплює численні міжнародні організації 

 

Спеціалізовані інститути ООН: 
 

 Міжнародний валютний фонд;  
 

 Міжнародний банк реконструкції та розвитку;  
 

 Міжнародна асоціація розвитку;  
 

 Міжнародна фінансова корпорація, Світовий банк.  
 

Відносини України з міжнародними фінансовими організаціями юри-
дично зумовлюються Законом України «Про вступ України до Міжнародно-
го валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Між-
народної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багато-
стороннього агентства по гарантіях інвестицій» та угодами між Україною і 
вказаними організаціями.  

Програми кредитування Світовим банком передбачають низку опера-
цій, кожна з яких стосується конкретних вимог, пов’язаних з перебудовою і 
капіталовкладеннями. Співробітництво з Міжнародним валютним фондом 
пов’язане з регулюванням валютно-кредитних відносин і наданням Україні 
допомоги під час валютних ускладнень шляхом коротко- і середньостроко-
вих кредитів. З Європейським банком реконструкції і розвитку Україна 
співпрацює за такими напрямами, як енергетика і телекомунікації. Головним 
призначенням кредитів «стенд-бай» є кредитування макроекономічних про-
грам у країнах – членах МВФ. Кошти надаються окремими порціями (тран-
шами) через встановлені проміжки часу. Хід виконання кредитної угоди 
контролюється за допомогою цільових критеріїв. З їх досягненням позичаль-
ник отримує наступну порцію кредиту. Програми спрямовані на викорис-
тання переважно ринкового регулювання економіки, мають дефляційний 
характер. 
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Схема 11.5 

 

 

Заборгованість держави можна розглядати  
як сукупність трьох складових: 

 

поручительського зобов’язання – зобов’язань, що виникають у разі 
надання державою (або уповноваженими нею органами) певних гарантій 
(під час експортно-імпортних операцій, підтриманні малого бізнесу і т. ін.); 

 

витратно-бюджетних зобов’язань – зобов’язань за затвердженими 
показниками видатків бюджетів, фактичні виплати за якими не відбулися 
(заборгованість по виплатах соціальних допомог, пенсій, заробітної плати 
працівникам бюджетних підприємств і організацій); 

 

позикових зобов’язань – грошових зобов’язань, що виникли внаслідок 
позики державою грошових коштів. Саме ця форма зобов’язань виникає на 
підставі й у формі позики і є, фактично, державним боргом.  

 

Д. Л. Головачов наголошує на ще одному виді державної заборговано-
сті – борги, пов’язані з фінансуванням державою системи пенсійного забез-
печення і соціального страхування в майбутньому. Ще одним із видів дер-
жавної заборгованості є борги, пов’язані з фінансуванням державою системи 
обов’язкового пенсійного забезпечення та соціального страхування в майбут-
ньому. 

Державний борг можна розглядати як сукупність зобов’язань органів 
державної влади всіх рівнів перед нерезидентами за непогашеними позиками 
та нарахованими відсотками, а також зобов’язань підприємств, гарантованих 
органами державної влади. 
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Схема 11.6 

11.2. Теоретичні аспекти  
побудови системи управління  

державним боргом 

У широкому значенні 
управління державним боргом 
охоплює діяльність держави в 
усіх напрямах, що впливає на 
стан державної заборгованості 
(в галузі бюджету, особливо 
при управлінні бюджетним 
дефіцитом; в галузі податково-
го регулювання – в разі збіль-
шення або зменшення подат-
кового тиску; в галузі банків-
ської діяльності – під час об-
слуговування державної забор-
гованості і т. ін.).  

У вузькому значенні 
управління державним боргом 
охоплює діяльність, пов’язану з 
випуском та розміщенням дер-
жавних боргових зобов’язань; 
обслуговуванням, погашенням 
та рефінансуванням державного 
боргу; регулюванням ринку цін-
них паперів; залученням та об-
слуговуванням зовнішніх дер-
жавних позик. Обслуговування 
державного внутрішнього боргу 
України здійснюється Мінфіном 
України через банківську систе-
му України шляхом проведення 
операцій з розміщення облігацій 
внутрішніх державних позик, 
інших цінних паперів, їх пога-
шення і виплати доходів по них 
у відсотках та інших передбаче-
них законодавством формах. 

Управління державним боргом 
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Схема 11.7 

Складові управління державним внутрішнім боргом: 

визначення порядку, умов випуску та розміщення  
державних боргових зобов’язань; 

здійснення операцій з розміщення позик, виплати відсотків за ними, ре-
фінансування та погашення; 

контроль за станом державного боргу. 

Основні методи управління державним боргом: 

конверсія; 

рефінансування; 

уніфікація; 

обмін облігацій за регресивним співвідношенням; 

відстрочення погашення; 

анулювання позики. 
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Схема 11.8 

 

Складові ефективної системи оцінки  
боргової безпеки держави: 

окреслення основних цілей боргової політики держави із зазначенням кри-
тичних параметрів боргової ситуації в країні; системний аналіз індикаторів 
боргової безпеки із виявленням потенційно небезпечних дестабілізуючих 
чинників; 

визначення екзогенних та ендогенних факторів соціально-економічної сфе-
ри, що впливають на зміну боргової ситуації; 

визначення екзогенних та ендогенних чинників соціально-економічної 
сфери, що впливають на зміну боргової ситуації; 

прогнозування можливих загроз для боргової безпеки країни, їх причин та 
наслідків; 

розробка стандартизованих алгоритмів врегулювання боргової ситуації; 

оцінка ефективності вжитих заходів для забезпечення боргової безпеки. 
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Схема 11.9 
 

11.3. Поняття та значення  
державного кредиту 

Державний (публічний) кредит становить врегульовані нормами 
права правовідносини з акумуляції державою або територіальними 
громадами тимчасово вільних грошових коштів національних юридич-
них та фізичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій, що 
одержуються на умовах платності, строковості, забезпеченості та зво-
ротності з метою зменшення дефіциту відповідного бюджету або фі-
нансування загальнодержавних та місцевих інвестиційних програм та 
регулювання грошового обігу. 

Зміст державного кредиту розкривається  
в характерних рисах: 

 
а) має добровільний і договірний характер; 
б) позичальником є держава, кредиторами – юридичні і фізичні особи; 
в) коштами забезпечення державних позик є все державне майно; 
г) має поворотний, платний, терміновий характер; 
д) кошти, виручені за рахунок державного кредиту, спрямовуються на 

мінімізацію бюджетного дефіциту; 
е) застосовується завдяки розміщенню державних цінних паперів. 

Держава як суб’єкт економічних відносин для покриття своїх витрат за-
лучає не тільки доходи бюджету, але і додаткові, сформовані на позиковій ос-
нові, фінансові ресурси. Унікальним способом їхнього одержання є державний 
кредит. 
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Схема 11.10 

1. Потреба держави в кредиті. Виникає в держави в разі фінансових 
утруднень, необхідності врегулювати розрив між грошовою масою в обігу і 
товарними ресурсами. Державний кредит використовується, насамперед, на 
покриття бюджетного дефіциту. 

2. Умови угоди. Умовою угоди в разі державного кредиту, економічні ін-
тереси учасників відособлені, тому потрібно забезпечити економічну заціка-
вленість кредиторам для добровільного передання коштів у користування 
позичальника. Для цього держава бере на себе зобов’язання виплачувати 
кредиторам визначений дохід. Винагорода кредиторів при державному кре-
диті є стимулом реалізації відособлених економічних інтересів кредиторів і 
позичальників. 

3. Цільове призначення. Державний кредит використовується глобально 
й опосередковує платежі товарного і нетоварного призначення. Ресурси, що 
мобілізуються за допомогою державного кредиту, витрачаються державою 
відповідно за поточними потребами народного господарства і для фінансу-
вання надзвичайних витрат. 

4. Термін повернення позички. У державному кредиті такої регламентації 
немає. Відносини між учасниками формуються на добровільних засадах. 

5. Здатність збільшувати чи скорочувати грошову масу. Державний 
кредит завжди є засобом скорочення грошей у обігу. 

Державний кредит як самостійна форма  
кредитних відносин відрізняється  

від банківського кредиту низкою особливостей: 
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Схема 11.11 

11.4. Особливості державного кредитування  
в Україні 

Управління державним кредитом можна розглядати  
як сукупність трьох складників: 

 
1) управління державним кредитуванням, яке є складовою  

бюджетного менеджменту;  
2) управління державним боргом;  
3) управління наданням та погашенням державних гарантій.  

 

Міжнародний державний кредит, що становить сукупність відносин, 
у яких держава виступає на світовому фінансовому ринку в ролі позича-
льника або кредитора.  

В Україні основною формою державних запозичень є державні цінні па-
пери, які відіграють важливу роль в економіці та виконують багато функцій. 
Державні цінні папери є потужним інструментом боргового фінансування. Во-
ни випускаються Міністерством фінансів України, що, своєю чергою, виступає 
гарантом їх своєчасного погашення.  

Національний банк України є генеральним агентом МФУ з обслугову-
вання випуску облігацій на первинному ринку, депозитарієм державних облі-
гацій, контролюючим органом та дилером на вторинному ринку. 
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Схема 11.12 

Ринок державних запозичень є важливим елементом економіки 
будь-якої країни. Ефективне та раціональне використання механізму 
державних боргових зобов’язань можуть позитивно впливати на інвес-
тиційні процеси в країні:  

 спрямування коштів, залучених унаслідок випуску державних цінних 
паперів, на інноваційно-інвестиційні цілі впливає на фінансування новітніх 
пріоритетних проектів, що, своєю чергою, сприяє забезпеченню економічно-
го зростання держави;  

 

 за умови стабільної економічної ситуації в країні державні цінні папери 
є низькоризиковими і високоліквідними активами, які приносять постійний 
дохід, тому вони є вагомим інвестиційним інструментом. Також, державні 
цінні папери є орієнтиром для визначення дохідності відносно інших фінан-
сових інструментів;  

 

 використання державних цінних паперів для фінансування соціальних 
видатків державного бюджету в короткостроковому періоді надає можли-
вість управляти макроекономічною ситуацією за рахунок збільшення попиту 
на товари і послуги в країні. 

Ринок державних запозичень 
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Схема 11.13 

доходи від інвестування позичених коштів  
у високоефективні проекти; 

додаткові надходження від податків; 

емісія грошей; залучені від нових позик кошти  
(рефінансування боргу). 

Юридичні та фізичні особи на добровільній основі купують державні 
цінні папери, здійснюють внутрішні позики, але навряд чи в цьому разі можна 
ставити знак рівності між подібними відносинами і диспозитивними. Відно-
сини державного кредитування (йдеться про внутрішній кредит) диспозитивні 
на стадії виникнення, але подальший їх розвиток, реалізація, припинення не 
регулюються договірними умовами та методами. Придбання державних цінних 
паперів є добровільним, але всі умови кредитних відносин визначені держа-
вою в безумовному, односторонньому порядку (термін, платність, види, під-
стави припинення та зміни). Позичальник визначає умови позики і кредитори 
не можуть їх коригувати. 

Джерелами погашення  
державних позик можуть бути: 



 

- 220 - 

 
Схема 11.14 

 
 

формування цілісної системи законодавчого забезпечення регулю-
вання всіх питань, пов’язаних з державним боргом; 

запровадження єдиних національних стандартів обліку та поши-
рення інформації про державний борг, а також адаптація та гармо-
нізація статистичних даних про державний борг з міжнародними 
стандартами; 

підвищення ефективності використання кредитних ресурсів завдяки 
спрямуванню їх на продуктивні інвестиції з метою сприяння еко-
номічному розвитку для того, щоб держава могла погашати та об-
слуговувати борги; 

розвиток внутрішнього ринку капіталів з метою зниження вартості 
обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань; 

урегулювання питання умовних зобов’язань унаслідок зменшення 
частки і обсягів гарантованого боргу, запровадження механізму част-
кового перекладання ризиків умовних зобов’язань та витрат на їх ви-
конання на прямих одержувачів позикових коштів або на кредиторів; 

оптимізація валютної структури державного боргу, структури зо-
бов’язань залежно від термінів погашення та відсоткових ставок; 

управління графіком боргових платежів, головними складовими якого 
є забезпечення відсутності періодів найбільших навантажень, а також 
здійснення основних виплат у періоди економічного зростання. 

Науково-практичні рекомендації  
щодо раціонального залучення й ефективного  

використання державних позик: 
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Схема 11.15 

 
 

держава в однобічному порядку визначає умови позики. 

держава у грошових відносинах є позичальником і гарантом 
боргу; 

угоді про державну позику передує прийняття закону про 
Державний бюджет на поточний рік, яким деталізуються 
розміри й інші умови позики; 

акумульовані державою тимчасово вільні кошти юридичних 
та фізичних осіб використовуються на зменшення бюджетно-
го дефіциту; 

Призначення державного кредиту полягає насамперед у тому, що він є 
засобом мобілізації державою додаткових фінансових ресурсів. За дефіцит-
ності державного бюджету додатково мобілізовані фінансові ресурси спря-
мовуються на покриття різниці між бюджетними доходами і видатками. При 
позитивному бюджетному сальдо мобілізовані за допомогою державного 
кредиту засоби прямо використовуються для фінансування економічних і 
соціальних програм. Це означає, що такий кредит, будучи засобом збільшен-
ня фінансових можливостей держави, може бути важливим чинником щодо 
прискорення соціально-економічного розвитку країни. 

Фінансово-правові відносини  
в галузі державного кредиту  

характеризуються такими рисами: 
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Схема 11.16 

11.5. Державні позики 

Облігація – цінний папір, що посвідчує внесення його власником гро-
шей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, під-
тверджує зобов’язання емітента повернути власникові облігації її номінальну 
вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити 
дохід за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення. 

Два види державних цінних паперів 
(Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»): 

облігації; казначейські зобов’язання; 

позики із використанням 
облігацій; 

позики із використанням 
казначейських зобов’язань. 

Державні облігації України можуть бути іменними або на пред’явника та 
розміщуються у документарній або бездокументарній формах. 

Емісія державних облігацій України є частиною бюджетного процесу і 
не підлягає регулюванню Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку. Емісія державних облігацій України  регулюється  законом України  
про  Державний  бюджет України на відповідний рік, яким встановлюються 
граничні розміри державного зовнішнього та внутрішнього боргу. Рішення 
про  розміщення облігацій зовнішніх та внутрішніх державних позик України 
та умови їх випуску приймається згідно з Бюджетним кодексом України. 
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Схема 11.17 

 
 
 

Державні облігації України можуть бути: 

довгострокові –  
понад п’ять років; 

короткострокові –  
до одного року; 

середньострокові – 
від одного до п’яти років. 

Основним реквізитом цільових облігацій внутрішніх державних позик 
України є зазначення передбаченого законом про Державний бюджет Украї-
ни на відповідний рік напряму використання залучених від розміщення та-
ких облігацій коштів. 

Кошти, залучені до Державного бюджету України від  розміщення ці-
льових облігацій внутрішніх державних позик України, використовуються 
виключно для фінансування державних або регіональних програм і проектів 
на умовах їх повернення в обсягах, передбачених на цю мету законом про 
Державний бюджет України на відповідний рік. Фінансування здійснюється 
відповідно до кредитних договорів, що укладаються між державою в особі 
Міністерства фінансів України та отримувачем коштів. 
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Схема 11.18 

Державні облігації України поділяються на: 

облігації внутрішніх державних 
позик України; 

цільові облігації внутрішніх  
державних позик України; 

Облігації внутрішніх держав-
них позик України – державні 
цінні папери, що розміщують-
ся тільки на внутрішньому 
фондовому ринку і підтвер-
джують зобов’язання України 
щодо відшкодування пред’яв-
никам цих облігацій їх номі-
нальної вартості з виплатою 
доходу відповідно до умов 
розміщення облігацій. 

Цільові облігації внутрішніх 
державних позик України – 
облігації внутрішніх держав-
них позик, емісія яких є дже-
релом фінансування дефіциту 
державного бюджету в обся-
гах, передбачених на цю мету 
законом про Державний бю-
джет України на відповідний 
рік, та в межах граничного 
розміру державного боргу. 

облігації зовнішніх державних 
позик України. 

Національний банк України виконує операції з обслуговування держав-
ного боргу, пов’язані з розміщенням облігацій внутрішніх державних  позик 
та цільових облігацій внутрішніх державних позик України, їх погашенням 
і виплатою доходів за ними, а також провадить депозитарну діяльність щодо 
цих цінних паперів. Порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням 
цих облігацій, встановлюється Національним банком України за погодженням 
з Міністерством фінансів України. 



 

- 225 - 

 
Схема 11.19 

 

Казначейське зобов’язання  
України 

Казначейське зобов’язання України – державний цінний папір, що 
розміщується виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб, посвідчує 
факт заборгованості Державного бюджету України перед власником казна-
чейського зобов’язання України, дає власнику право на отримання грошово-
го доходу та погашається відповідно до умов розміщення казначейських зо-
бов’язань України. 

іменними  
або на пред’явника. 

 
Казначейські 
зобов’язання 
України 

можуть бути: 
 

довгострокові – 
понад п’ять років; 

Казначейські зобов’язання України розміщуються у документарній або 
бездокументарній формі. У разі розміщення  казначейських зобов’язань 
України у документарній формі видається сертифікат. 

середньострокові – 
від одного до п’яти років; 

короткострокові – 
до одного року; 

Державні позики також можна класифікувати залежно від форми ви-
плати доходів – процентні, виграшні, процентно-виграшні, безпрограшні і 
безпроцентні (цільові).  
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Контрольні запитання 
 

1. Розкрийте зміст поняття державного боргу. 
2. Охарактеризуйте зміст управління державним боргом. 
3. Визначте поняття та зміст державного кредиту. 
4. Яка відмінність між державним і банківським кредитами? 
5. Охарактеризуйте об’єкт, суб’єкти та метод регулювання в разі державного кредиту-

вання. 
6. Назвіть види державних цінних паперів. 
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Схема 12.1 

 

Розділ 12 
 
ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ  
БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В УКРАЇНІ 

12.1. Банківське право 
та банківське законодавство України 

Банківські правовідносини – це урегульовані нормами права суспіль-
ні відносини, що складаються в процесі банківської діяльності і функціону-
вання банківської системи України. 

Специфічні риси особливостей  
банківських правовідносин: 

 правовідносини виникають у процесі банківської діяльності, тобто 
систематичної діяльності спеціальних суб’єктів – центрального банку 
України інших банків та фінансових установ, через такі об’єкти, як гроші, 
цінні папери, дорогоцінні метали, валютні цінності, а також інформацію, 
яка підпадає під режим банківської таємниці; 

 однією зі сторін банківських правовідносин обов’язково є спеціальний 
суб’єкт – центральний банк України, банк або інша фінансова установа;  

 особливістю цих правовідносин є те, що за формою вони не є однорід-
ними, і, в принципі, формуються з двох груп правовідносин: публічно-
правового та приватноправового характеру; 

 через банківські правовідносини опосередковується кредитно-грошова 
політика держави. 
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Банківське право

Банківське право – це міжгалузевий комплексний інститут, що 
об’єднує норми фінансового та інших галузей права (фінансового, адмініст-
ративного, цивільного та господарського), які регулюють відносини між бан-
ками та юридичними й фізичними особами, а також координують взаємо-
зв’язок комерційних банків між собою і встановлюють порядок підпорядку-
вання комерційних банків до центрального банку України. 

Виділяють спеціальні принципи банківського права: 
 дворівневої побудови банківської системи в Україні; 
 економічної незалежності банків; 
 добровільності взаємовідносин і взаємної заінтересованості банків 

та їх клієнтів; 
 гарантування вкладів фізичних осіб; 
 запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

способом, інші принципи. 

Банківське законодавство – це система всіх упорядкованих певною 
мірою нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері банків-
ської діяльності.  

Нормативний склад банківського законодавства становлять:  

адміністративно-правові 
норми. 

фінансово-правові 
норми; 

цивільно-правові 
норми; 
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12.2. Поняття та структура  
банківської системи України 

 

Банківська система – це законодавчо закріплена, структурована су-
купність суб’єктів верхнього (центрального банку та інших уповноважених 
державних фінансових органів), а також нижнього рівнів (кредитних інсти-
тутів), діяльність яких скерована на досягнення мети та виконання завдань, 
згідно із засадами та принципами, закріпленими в нормативно-правових 
актах держави. 

Характерні риси для банківської системи: 

однорівнева або дворівнева її побудова; 

централізоване регулювання через систему заходів щодо нормуван-
ня, обмеження, страхування та контролю банківської діяльності; 

централізоване регулювання руху банківських резервів, зумовлене 
емісійною функцією банківської системи; 

міжбанківське призначення має загальна системна інфраструктура, 
яка забезпечує тісну взаємодію банків як суб’єктів грошового ринку; 

поєднання централізованого управління системою з децентраліза-
цією економічної самостійності банків як її окремих елементів. 
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Умови нормального функціонування банківської системи: 
 

1) достатня кількість у країні діючих банків і кредитних установ. Систему доці-
льно розглядати як таку, що постійно розвивається і кількісно та якісно змінюється; 

2) відсутність у системі зайвих елементів, тобто банківських установ, які не 
приступили до виконання банківських операцій у встановлені строки, не мають 
належно оформлених ліцензій та здійснення банківських операцій або утворені не 
відповідно до чинного законодавства та акта засновника про створення; 

3) наявність центрального банку, який є основним координатором кредитних ін-
ститутів та ефективно виконує функції управління грошово-кредитними і фінансо-
вими процесами в економіці; 

4) наявність поряд із центральним банком найрізноманітніших банків, які охоп-
люють усі сфери національної економіки і зовнішньоекономічні зв’язки, здійсню-
ють широкий діапазон банківських операцій та фінансових послуг для юридичних і 
фізичних осіб; 

5) діяльність банків і кредитних установ, які не обмежуються акумуляцією і 
розподілом коштів підприємств, організацій, а сприяють накопиченню капіталу, 
активно втручаються в усі сфери економіки. 

 

Є дворівнева банківська система, яка формується з Національного бан-
ку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і 
діють на території України відповідно до положень цього Закону, перший 
рівень банківської системи України представлений Національним банком 
України (НБУ), який, будучи емісійним центром держави, банком банків, 
банком уряду, органом банківського регулювання і нагляду, монетарного та 
валютного регулювання економіки, відповідає за підтримання стабільності 
національної грошової одиниці та функціонування банківської системи зага-
лом. Другий рівень банківської системи утворюють банки з різними форма-
ми власності, спеціалізацією та сферами діяльності.  

 

Верхній рівень становить Нацбанк України, який є особливим центра-
льним органом державного управління та здійснює владні повноваження з 
метою реалізації специфічних, притаманних лише йому функцій.  

 

Нижній рівень становлять усі інші банки та філії іноземних банків, що 
здійснюють власну діяльність в Україні. Саме на нижньому рівні виникають 
горизонтальні відносини, побудовані на засадах рівності.  
 

Банківська система є складовою кредитної системи держави і становить 
сукупність різних за організаційно-правовою формою та спеціалізацією бан-
ківських установ, що функціонують у межах єдиної фінансової системи та 
єдиного грошово-кредитного механізму в певний проміжок часу. 
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трансформаційну; 

створення грошей і регулювання 
грошової маси (емісійну); 

стабілізаційну. 

Банківські правовідносини – це урегульовані нормами права суспільні 
відносини, що виникають у процесі банківської діяльності і функціонування 
банківської системи України. 

Банківське законодавство – це система всіх упорядкованих певною мі-
рою нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері банківської 
діяльності. Воно є зовнішньою формою банківського права, що відображає 
його внутрішню сутність (структуру). 

Банківська діяльність – це особливий вид господарської діяльності, що 
систематично виконується спеціальними суб’єктами (банками) на підставі 
ліцензії (дозволу) НБУ, спрямованої на здійснення банківських операцій та 
надання банківських послуг, функціонування та розвиток банківської систе-
ми, реалізацію грошово-кредитної політики держави. 

Банківська система виконує такі  
основні функції: 
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12.3. Банки як елементи банківської системи.  
Види банків в Україні. Банківські об’єднання 

Ознаки 
банку: 

Володіння майном на правах власності або на 
правах повного господарського відання, наявність 
статутного фонду, який відображається на само-
стійному балансі банку. 

Наявність усіх прав юридичної особи: організа-
ційна єдність, участь у господарських відносинах, 
самостійна відповідальність, фірмове наймену-
вання, а також обов’язкове зазначення у статуті 
банку, що банк є юридичною особою. 

Наділення спеціальною правоздатністю, яка озна-
чає, що банк діє на основі статуту і здійснює бан-
ківську діяльність на підставі ліцензії. 

Діяльність комерційних банків ґрунтується на 
економічній самостійності. Органам державної 
влади і місцевого самоврядування забороняється 
будь-якою мірою втручатись у діяльність банку. 

Банківські установи здійснюють підприємницьку 
діяльність з метою одержання прибутку. 
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мобілізація тимчасово вільних грошових коштів  
і перетворення їх в капітал; 

кредитування підприємств, держави, населення; 

випуск кредитних засобів обігу (кредитних грошей); 

здійснення розрахунків та платежів у господарстві; 

емісійно-засновницька діяльність; 

консультування, надання економічної та фінансової інформації. 

За функціональним характером діяльності банки в Україні поділяються 
на універсальні та спеціалізовані.  

 

За спеціалізацією вони можуть бути двох видів (а не чотирьох, як було 
раніше) – ощадні та довірчого управління.  

 

За організаційно-правовою формою банки створюються як публічно-
акціонерні товариства (ПАТ) або кооперативні банки.  

 

За формою власності в Україні є банки, засновані на державній, приватній 
власності та банки з іноземним капіталом.  

Функції банків 
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Відповідно до чинного банківського законодавства право на здійснення 
банківської діяльності банки мають лише за отримання ліцензії від Націона-
льного банку України. Порядок та підстави отримання ліцензій регламенто-
вано Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття 
відокремлених підрозділів, затвердженим Постановою Правління НБУ від 8 
вересня 2011 р. № 306 із наступними змінами і доповненнями. 

Статут банку обов’язково має містити  
таку інформацію про банк: 

 найменування банку (повне та скорочене);  
 

 його місцезнаходження; 
 

 організаційно-правову форму;  
 

 види діяльності, які має намір виконувати банк;  
 

 розмір та порядок формування статутного капіталу банку, ви-
ди акцій банку, їх номінальну вартість, форми випуску акцій (доку-
ментарна або бездокументарна), кількість акцій, що купуються ак-
ціонерами;  

 

 структуру управління банком, органи управління, їх компетен-
цію та порядок прийняття рішень;  

 

 порядок реорганізації та ліквідації банку відповідно до глав 5 та 
16 цього Закону;  

 

 порядок внесення змін та доповнень до статуту банку; 
 

 розмір та порядок утворення резервів та інших загальних фондів 
банку;  

 

 порядок розподілу прибутків та покриття збитків; 
 

 положення про аудиторську перевірку банку; 
 

 положення про органи внутрішнього аудиту банку.  



 

- 236 - 

 
Схема 12.9 

 

1. За формою власності розрізняють: 
 державні;  
 кооперативні; 
 приватні; 
 змішані. 
2. За територіальною ознакою банки поділяються на: 
 міжнародні; 
 загальнонаціональні; 
 регіональні та міжрегіональні. 
3. За видами здійснюваних операцій банки бувають: 
 універсальні (здійснюють широке коло банківських операцій); 
 спеціалізовані (здійснюють деякі банківські операції, наприклад, ощадні, 

інвестиційні, іпотечні, розрахункові (клірингові). 
4. За масштабом діяльності розрізняють: 
 великі; 
 середні; 
 дрібні. 
5. За характером формування статутного фонду: 
 банки, статутний фонд яких сформований завдяки українським юридич-

ним і фізичним особам; 
 банки за участі іноземного капіталу (спільні банки); 
 іноземні банки, статутний капітал яких формується за рахунок нерезидентів – 

іноземних юридичних та фізичних осіб. 
6. За характером відносин банки поділяють на: 
 банки-гаранти; 
 банки-кореспонденти. 
7. За фінансовим станом: 
 стабільні; 
 проблемні; 
 кризові; 
 банкрути. 
8. За чинником конкурентоспроможності: 
 конкурентоспроможні; 
 неконкурентоспроможні. 
9. За порядком створення: 
 перепрофільовані; 
 новостворені. 

Класифікація банківських установ  
за різними критеріями: 
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Банківські групи, що становлять групу юридичних осіб,  
які мають спільного контролера і складаються з: 

материнського банку  
та його українських та іноземних 
дочірніх та/або асоційованих 
компаній, які є фінансовими 

установами; 

двох або більше  
фінансових установ,  

в якій банківська діяльність  
є переважною. 

Виділяють банківські групи: 

іноземні; міжнародні; національні. 

Банківська холдингова компанія – фінансова холдингова компанія, в 
якій переважною діяльністю фінансових установ, що є її дочірніми та асо-
ційованими компаніями, є банківська діяльність.  
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12.4. Правовий статус, принципи діяльності  
та функції Національного банку України 

Національний банк України є центральним банком держа-
ви, центром її банківської системи, її емісійною та валютною 
політикою.  

Як центробанк Національний банк України є одночасно у 
двох іпостасях: як орган держави, що виконує функцію забезпе-
чення стабільності національної валюти, та як своєрідний центр 
самоуправління банківської системи. 

Національний банк України здійснює діяльність на правах 
незалежності й економічної самостійності. 

Політична незалежність ЦБ – це незалежність від органів 
державної влади і керування під час вибору й призначення 
керівництва. 

Економічна незалежність ЦБ – це можливість проведення 
грошово-кредитної політики без обмежень з боку органів дер-
жавної влади і керування. 
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Принципи організації та функціонування  
Національного банку України: 

принцип парламентського та президентського контролю  
за діяльністю НБУ; 

принцип розмежування державних фінансів і коштів  
Національного банку; 

принцип організації Національного банку  
на підставі державної власності; 

принцип здійснення діяльності без мети одержання прибутку; 

принцип єдності системи Національного банку України; 

принцип колегіальності управління системою Національного банку; 

принцип незалежності Національного банку України; 

принцип вертикальної структури управління системою  
Національного банку України. 

принцип централізації системи Національного банку України; 

принцип економічної самостійності; 
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Конституція України у статті 99 закріплює основну функцію Національ-
ного банку України – забезпечення стабільності грошової одиниці України; 
сприяє додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримує еко-
номічну політику Кабінету Міністрів України. 

утілення монетарної політики; 

регулювання національної валюти та її виключну емісію; 

захист національних і міжнародних резервів й управління ними; 

фінансові консультації уряду й парламенту; 

регулювання й нагляд за банківською системою і процесом клірингу. 

Функції Національного банку України: 
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– відповідно до розроблених Радою Національного банку України Основних засад гро-
шово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику; 

– монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її оборот; 
– виступає кредитором останньої інстанції для банків і організовує систему рефінансу-

вання; 
– встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського об-

ліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна; 
– організовує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і бан-

ківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу; 
– визначає систему, порядок і форми платежів, заразом між банками; 
– визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює, ко-

ординує та контролює створення електронних платіжних засобів, платіжних систем, автомати-
зації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації; 

– здійснює банківське регулювання та нагляд; 
– здійснює погодження статутів банків і змін до них, ліцензування банківської діяльності 

та операцій у передбачених законом випадках, веде Державний реєстр банків, Реєстр аудитор-
ських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків; 

– веде офіційних реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутріш-
ньодержавних платіжних систем; 

– здійснює сертифікацію тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банку; 
– формує платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозування; 
– представляє інтереси України в центральних банках інших держав, міжнародних банках 

та інших кредитних установах, де співпраця здійснюється на рівні центральних банків; 
– здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулю-

вання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валю-
тний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Націо-
нального банку на здійснення валютних операцій; 

– забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних резервів та здійснення операцій 
з ними та банківськими металами; 

– аналізує стан грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин; 
– організує інкасацію та перевезення банкнот і монет та інших цінностей, видає ліцензії 

на право інкасації та перевезення банкнот і монет та інших цінностей; 
– бере участь у підготовці кадрів для банківської системи України; 
– визначає особливості функціонування банківської системи України у разі введення во-

єнного стану чи особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку системи Національно-
го банку; 

– вносить у встановленому порядку пропозиції щодо законодавчого врегулювання пи-
тань, спрямованих на виконання функцій Національного банку України; 

– здійснює методологічне забезпечення з питань зберігання, захисту, використання та 
розкриття інформації. Що становить банківську таємницю;  

– здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері в межах своєї компетенції. 
 

Функції Національного банку України 
відповідно до Закону України  

«Про банки і банківську діяльність» 
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Схема 12.15 

 

видання нормативно-правових актів щодо ведення валютних операцій; 

видача та відкликання ліцензій, здійснення контролю, заразом шляхом 
здійснення планових і позапланових перевірок за діяльністю банків, 
юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), які отримали 
ліцензію НБУ на проведення валютних операцій, в частині дотримання 
ними валютного законодавства; 

встановлення лімітів відкритої валютної позиції для банків та інших 
установ, що купують та продають іноземну валюту; 

застосування заходів відповідальності до банків, юридичних та фізич-
них осіб (резидентів та нерезидентів) за порушення правил валютного 
регулювання і валютного контролю. 

Головним для визначення правового статусу Національного банку є по-
няття його автономії. До складу поняття автономії центрального банку входить 
низка показників. Зокрема можна зазначити, що автономія означає наділення 
центрального банку свободою дій, а також забороною переглядати чи скасову-
вати рішення керівних органів центрального банку будь-якими органами зако-
нодавчої або виконавчої влади, за винятком оскарження таких актів у судово-
му порядку. 

Повноваження Національного банку України 
у сфері валютного регулювання та контролю: 



 

- 243 - 

 
 

Схема 12.16 

12.5. Структура та керівні органи 
Національного банку України 

Стаття 22 Закону України «Про Національний банк України» закріплює 
структуру Національного банку.  

 
Зазначено, що до системи НБУ входять:  

 центральний апарат; 
 філії (територіальні управління); 
 розрахункові палати; 
 банкнотно-монетний двір; 
 фабрика банкнотного паперу; 
 Державна скарбниця України; 
 Центральне сховище; 
 спеціалізовані підприємства; 
 банківські навчальні заклади; 
 інші структурні одиниці та підрозділи;  
 необхідні для забезпечення діяльності Національного банку.  

Головою Національного банку може бути громадянин України, який 
постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту у галузі економіки чи 
фінансів або науковий ступінь у галузі економіки чи фінансів і при цьому 
має не менше 10 років досвіду роботи в органі законодавчої влади або на 
керівних посадах в інших органах державної влади та державних органах, які 
забезпечують проведення та реалізацію державної фінансової, економічної 
чи правової політики, або на керівних посадах у міжнародних фінансових 
організаціях, або на керівних посадах у банку, або наукової роботи за фінан-
совою, економічною чи правовою тематикою та має бездоганну ділову репу-
тацію, зокрема, не має судимості, не погашеної і не знятої в установленому 
законом порядку.  
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Схема 12.17 
 

1) закінчення строку повноважень;  
 

2) у зв’язку із заявою про відставку, поданою у письмовому вигляді та 
прийнятою Президентом України;  

 

3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду; 
 

4) на підставі рішення суду про визнання особи недієздатною; 
 

5) припинення громадянства або виїзду за межі України на постійне міс-
це проживання;  

 

6) втрати бездоганної ділової репутації;  
 

7) встановлення факту надання недостовірної інформації в разі призна-
чення на посаду Голови Національного банку;  

 

8) смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою;  
 

9) невиконання посадових обов’язків, заразом за станом здоров’я, протя-
гом більш як чотири місяці підряд; 

 

10) виникнення обставин, що виключають можливість особи бути Голо-
вою Національного банку.  

Керівними органами Національного банку є Рада Національного бан-
ку України та Правління Національного банку України. Голова Національ-
ного банку України належить до складу Ради НБУ за посадою.  

Голова Національного банку звільняється з посади  
Верховною Радою України за поданням Президента України  

у таких випадках: 
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Схема 12.18 

 

12.6. Правове регулювання 
організації банківського нагляду 

Банківський нагляд – система контролю й активних упорядкованих дій 
НБУ, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами, 
щодо яких НБУ здійснює наглядову діяльність, законодавства України і вста-
новлених нормативів із метою забезпечення стабільності банківської системи 
та захисту інтересів вкладників і кредиторів банку. 

 
Мета 

банківського 
нагляду 

впровадження, підтримка та розвиток широко-
го кола фінансових послуг в інтересах функці-
онування банківської системи та економіки 
держави загалом; 

забезпечення ефективної та надійної роботи 
банків, їхньої спроможності задовольняти по-
треби, вимоги та претензії своїх клієнтів; 

забезпечення відповідності діяльності банків-
ської системи грошово-кредитній політиці 
центробанку, враховуючи той фактор, що ре-
гулювання може суперечити меті їхньої діяль-
ності; 

забезпечення додержання законів, норматив-
но-правових актів Національного банку Украї-
ни, якими встановлено правила, що передба-
чають відповідний рівень професіоналізму та 
компетентності ведення банківської справи. 
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універсальність і обов’язковість (нагляду підлягають банки неза-
лежно від форм власності); 

єдність вимоги (до всіх банків висуваються однакові вимоги у 
вигляді єдиних економічних нормативів); 

комплексність (здійснюється за всіма операціями банків і в їхніх 
філіях); 

єдність кількості та якості підходів (однакові вимоги до всієї бан-
ківської системи); 

з’єднання попереднього вступного і поточного нагляду (почина-
ється з моменту відкриття і закінчується в момент ліквідації). 

Принципи  
банківського нагляду: 

Контроль за діяльністю банків виконується насамперед у формі перевірок 
інспекторами НБУ. Перевірки здійснюються з метою визначення рівня безпеки 
і стабільності операцій банку, достовірності звітності банку і дотримання бан-
ком законодавства України про банки і банківську діяльність, а також норма-
тивно-правових актів Національного банку України відповідно до плану, за-
твердженого НБУ. 
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Національний банк України адекватно вчиненому порушен-
ню або рівню такої загрози має право застосувати заходи впливу, 
до яких належать: 

 

1) письмове застереження; 
2) скликання загальних зборів учасників, ради банку, правління банку; 
3) укладення письмової угоди з банком, за якою банк чи визначена уго-

дою особа зобов’язується вжити заходів для усунення порушень, поліпшення 
фінансового стану банку, підвищення ефективності функціонування та/або 
адекватності системи управління ризиками тощо; 

4) зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій 
формі; 

5) встановлення для банку підвищених економічних нормативів; 
6) підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та 

іншими активами; 
7) обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійс-

нюваних банком операцій, зокрема операцій із пов’язаними з банком особами; 
8) заборона надавати бланкові кредити; 
9) накладення штрафів на: 
– банк відповідно до положень, затверджених Правлінням Націо-

нального банку України, але у розмірі не більш як 1% суми зареєстро-
ваного статутного капіталу; 

– банк за невиконання вимог куратора банку у розмірі від двох тисяч до 
трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

– власників істотної участі у банку за невиконання прийнятих на себе 
зобов’язань про надання необхідної фінансової допомоги банку в межах ужиття 
заходів з метою приведення діяльності проблемного банку у відповідність із 
вимогами законодавства у розмірі від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян; 

– особу, яка набула або збільшила істотну участь у банку з порушенням 
вимог законодавства щодо порядку набуття або збільшення істотної участі у 
банку в розмірі до 10%: номінальної вартості придбаних акцій (паїв) банку, 
якщо особа набула або збільшила пряму суттєву участь у банку; номінальної 
вартості акцій (паїв), які належать акціонеру (учаснику) банку, через якого осо-
ба набула або збільшила істотну участь у банку, якщо особа набула або збіль-
шила опосередковану істотну участь у банку; 

10) тимчасова, до усунення порушення, заборона використання власни-
ком істотної участі у банку права голосу (тимчасова заборона права голосу); 

11) тимчасове, до усунення порушення, відсторонення посадової особи 
банку від посади; 

12) позбавлення генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій; 
13) віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного; 
14) відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку. 
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Контрольні запитання 
 

1. Які особливості банківських правовідносин Вам відомі? 
2. Перерахуйте нормативно-правові акти у сфері банківського права. 
3. Які умови нормального функціонування банківської системи? 
4. Назвіть види банківських операцій. 
5. Які принципи діяльності Національного банку України? 
6. Охарактеризуйте місце Національного банку України в системі органів державної влади. 
7. Назвіть заходи впливу, які можуть застосовуватись Національним банком України за 

порушення вимог банківського законодавства. 
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Схема 13.1 

Розділ 13 
 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ 

13.1. Грошовий обіг  
та грошова система України 

по-третє, обертаючись, гроші виконують певні функції в 
економіці, таку ознаку можна називати функціональною; 

по-перше, динамічна ознака грошового обігу, здійсню-
ваний у його межах рух, переміщення певних цінностей; 

по-друге, такими рухомими цінностями є гроші, що є 
матеріальною ознакою грошового обігу;

Під грошовим обігом, як під категорією фінансового права (системо утворю-
ючою логічною надбудовою, за допомогою якої відбувається пізнання про сутність 
певного фінансово-правового явища), треба розуміти урегульований нормативно-
правовими актами оборот емітованих одиниць виміру вартості, які визнаються як 
засоби платежу та приймаються як засоби платежу іншими ніж емітент особами, і є 
абсолютним та безумовним зобов’язанням емітента, та регулюються державою за 
допомогою відповідних монетарних інструментів.  

по-четверте, такий рух грошей передбачає визначеність 
меж його реалізації відповідно у просторі, по колу осіб 
та в часі, що є організаційною ознакою явища; 

по-п’яте, грошовому обігу властива юридична оформле-
ність й урегульованість його виявів, будови, складових 
елементів тощо.

 
Ознаки 

грошового 
обігу: 

Грошовий обіг – це рух грошових коштів у процесі обслуговуван-
ня економіки й соціальної сфери життя суспільства.  
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Схема 13.2 

 

Під грошима варто розуміти одиниці виміру вартості, емітовані 
центральним банком, що визнаються та регулюються державою як засіб пла-
тежу та приймаються як засіб платежу іншими ніж емітент особами, і є абсо-
лютним та безумовним зобов’язанням. 

загальний обсяг грошової маси; 

загальні обсяги грошового обігу; 

грошові доходи і видатки населення; 

обіг грошей через каси банків; 

величину і структуру обороту коштів. 

Національний банк України  
регламентує і щороку планує  

показники обігу грошових коштів: 
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Схема 13.3 

Раціоналістична – гроші виникли як результат певної раціональної 
угоди між людьми через необхідність виділення специфічного ін-
струмента для обслуговування сфери товарного обігу і підвищення 
ефективності її функціонування. 

Еволюційна – гроші виділяються із загальної товарної маси  
унаслідок розвитку товарного виробництва та обміну. 

зобов’язання, що характеризується ознакою абсолютності (юридичний 
зміст правовідношення оформлений через суб’єктивне право суб’єкта 
(емітента) на випуск грошей, що кореспондується з обов’язком необме-
женого кола суб’єктів приймати та здійснювати розрахунки саме в 
банкнотах і монетах) та безумовності (виникнення зобов’язання відбу-
вається без попереднього узгодження умов сторонами, а його виконання 
полягає не в передачі відповідної частини активів, яких визначено як 
засоби забезпечення зобов’язання, а шляхом використання інструментів 
реалізації грошово-кредитної політики); 

одиниця виміру вартості, що полягає у визнанні еквіваленту цінності 
об’єкта оцінки; 

Концепції походження грошей: 

Загально-правові ознаки грошей: 

юридична оформленість, що полягає у визнанні та правовому регу-
люванні державою процесів обігу грошей шляхом використання відпо-
відних монетарних інструментів. 
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Схема 13.4 

 

забезпечення стабільності грошової одиниці 
(згідно зі ст. 99 Конституції України визначила основну функцію  

Національного банку України); 

міра вартості  
(є еквівалентом вартості всіх товарів); 

засіб обігу  
(посередник під час обміну, стимулює обмін товарів); 

засіб платежу  
(забезпечує погашення боргових зобов’язань); 

світові гроші  
(є засобом платежу; загальним купівельним засобом;  

сприяють матеріалізації багатства). 

Кожна держава використовує гроші як один із важливих елементів впли-
ву на економіку. За допомогою грошей держава виконує контроль за госпо-
дарством країни, за мірою праці і споживання. Держава планує та законодавчо 
закріплює грошовий обіг. 

Функції грошей: 
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Схема 13.5 
 
 

Грошова система 

Грошова система – це форма організації грошового обігу в країні, 
що виникла історично та закріплена в національному законодавстві. 

Грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках та вклади 
юридичних і фізичних осіб, інші грошові зобов’язання називаються грошо-
вою масою. 

національна валюта – гривня (грошова одиниця України); 

масштаб цін – вагомий вміст дорогоцінного металу в грошовій одиниці; 

види грошових знаків, 
які мають статус законного платіжного засобу на території України. 

Ст. 99 Конституції України визначає, що грошовою одиницею України є 
гривня. 

Функціональні елементи грошової системи: 
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Схема 13.6 

 

організація готівкового грошового обігу; 

організація безготівкового грошового обігу; 

сукупність державних органів, які здійснюють управління  
грошовим обігом в Україні; 

У грошовій системі України  
можна виділити такі елементи: 

 грошова одиниця; 
 масштаб цін; 
 форми грошового обігу; 
 види грошових знаків в обігу; 
 регламентація порядку емісії грошей; 
 статус національної й іноземної валют на території цієї держави; 
 державні органи, які здійснюють регулювання грошового обігу та конт-

роль за дотриманням чинного законодавства. 

Організаційні елементи грошової системи: 
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Схема 13.7 

 

Захисні елементи банкнот гривні 

У банкнотах гривні використовується  
сім основних захисних елементів: 

Водяний знак – зображення світлими лініями тризуба, яке 
повторюється по всій товщині банкноти і видиме під час розгля-
ду проти світла (1, 2, 5, 10, 20 гривень); зображення портрета на 
білому тлі, що повторює портрет на лицьовому боці банкноти і 
видиме під час розгляду проти світла (50, 100 гривень). 

Захисна нитка – вертикальна темна смужка шириною 
0,8 мм в товщі паперу, видима проти світла та має напис «Украї-
на», який можна прочитати за допомогою збільшуваного скла 
(50, 100 гривень). 

Мікротекст – слова або цифри, що повторюються і які 
можна прочитати з допомогою збільшуваного скла (1, 2, 5, 10, 
50, 100 гривень). 

Суміщений малюнок, розташований в одному місці на ли-
цьовому і зворотному боках банкноти, всі елементи якого збіга-
ються під час розгляду проти світла (50, 100 гривень). 

Рельєфні елементи – елементи зображення, які виступають 
над поверхнею паперу і відчутні на дотик (2, 5, 10, 20, 50, 100 
гривень). 

Знак для сліпих – рельєфний елемент, розміщений у лівому 
нижньому куті банкноти, який відчувається кінчиками пальців і 
визначає номінал банкноти (50, 100 гривень). 

Кодований малюнок, зображення на якому змінюється під 
час розгляду під різними кутами до поверхні банкноти (2, 5, 10, 
20, 50, 100 гривень). 



 

- 257 - 

 
Схема 13.8 

 
 

1. Виготовлення та зберігання банкнот і монет. 
 

2. Створення резервних фондів банкнот і монет. 
 

3. Встановлення номіналів, систем захисту, платіжних ознак та 
дизайну грошових знаків. 

 

4. Встановлення порядку заміни пошкоджених банкнот і монет. 
 

5. Встановлення правил випуску в обіг, зберігання, перевезення, 
вилучення та інкасації готівки. 

 

6. Визначення порядку ведення касових операцій для банків, 
інших фінансових установ, підприємств, організацій. 

 

7. Визначення вимог стосовно технічного стану й організації 
охорони приміщень банківських установ. 

Організація грошового обігу здійснюється  
Національним банком України шляхом: 

Удосконалення грошової системи, зміна її якісних і кількісних характе-
ристик здійснюється у процесі проведення грошових реформ. В економічній 
науці розрізняють грошові реформи «м’якого» і «радикального» типів. 

Грошова реформа «м’якого» типу передбачає, зазвичай, проведення за-
ходів щодо заміни діючої грошової одиниці, стабілізації нових грошей без якісної 
перебудови системи грошового обороту. Грошова реформа «радикального» 
типу пов’язана, переважно, із запровадженням принципово нової за змістом і 
структурою системи грошового обороту. 
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Схема 13.9 

13.2. Організація готівкового обігу 

Касові операції – операції з приймання та видачі грошей із кас 
 підприємств, зокрема банку. Це сукупність матеріально-технічних про-
цедур, що полягають у прийнятті, зберіганні та видачі готівкових коштів. 

Касова книга – документ установленої форми, що застосовується 
для здійснення первинного обліку готівки в касі. Усі надходження і вида-
чу готівки у національній валюті підприємства відображають у касовій 
книзі.  

Ліміт залишку готівки в касі (ліміт каси) – граничний розмір 
суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час. Задля 
прискорення обігу готівкових коштів і своєчасного їх надходження до кас 
банків для підприємств, що здійснюють операції з готівкою в національ-
ній валюті, встановлено ліміт каси та терміни здавання готівкової ви-
ручки (готівки).  

Розрахунково-касове обслуговування – послуги, надані банком клі-
єнту на підставі відповідного договору, укладеного між ними, пов’язані з 
переказом грошей із рахунку (на рахунок) цього клієнта, видачею йому 
грошей у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, перед-
бачених договорами на розрахунково-касове обслуговування. 

Під час здійснення готівкових розрахунків підприємства (індивідуальні 
підприємці) – отримувачі готівкового платежу – зобов’язані надати підприєм-
ствам (індивідуальним підприємцям) – платникам обліковий розрахунковий 
документ (податкову накладну, рахунок-фактуру, товарний чек, акт виконаних 
робіт, наданих послуг тощо), які підтверджували б здійснені платниками витрат 
готівки. Підприємства та індивідуальні підприємці здійснюють розрахунки зі 
споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг за готівку 
через належно зареєстровані електронні контрольно-касові апарати (ЕККА) з 
обов’язковою видачею споживачам касових чеків (а під час виходу з ладу 
ЕККА – товарних чеків). 
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Схема 13.10 

13.3. Правові засади  
безготівкового грошового обігу

Безготівкові розрахунки – це грошові розрахунки, здійснювані між 
фізичними та юридичними особами за посередництвом фінансової установи 
(банку або небанківської фінансової установи) без участі готівкових грошей шля-
хом перерахування грошових коштів з рахунку платника на рахунок отримувача.  

Взаємозв’язок готівкового та безготівкового  
грошових обігів: 

грошова маса, яка перебуває в обігу, містить готівкові кошти 
на рахунках і вкладах юридичних та фізичних осіб; 

НБУ регулює єдиний грошовий обіг у державі (і готівковий, і без-
готівковий) через проведення облікової політики, операцій з цін-
ними паперами, встановлення обов’язкових резервів і економічних 

нормативів для банків;

у державі з розвиненою грошовою системою безготівкові кошти мо-
жуть у будь-який час стати готівковими і навпаки. Право вибирати 
форму розрахунків належить юридичним та фізичним особам. 
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Схема 13.11 

меморіальний ордер; 

платіжне доручення; 
 

платіжна вимога-доручення; 

акредитив; 

платіжна вимога; 

розрахунковий чек; 
 

інкасове доручення. 

Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні  
в національній валюті встановлено правила використання  

під час здійснення розрахункових операцій  
таких видів платіжних інструментів: 

Клієнти банків для здійснення розрахунків самостійно обирають перед-
бачені цією главою платіжні інструменти (за винятком меморіального ордера) 
і зазначають їх під час укладення договорів. 
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Схема 13.12 

 

Меморіальний ордер – розрахунковий документ, який складають за 
ініціативою банку для оформлення операцій зі списання коштів з рахунку 
платника, внутрішньобанківських операцій відповідно до нормативно-
правових актів НБУ. 

Платіжне доручення – розрахунковий документ, який містить 
письмове доручення платника банку, що обслуговує його, про списання 
зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок 
отримувача.  

Платіжна вимога-доручення – розрахунковий документ, який 
складається з двох частин: верхньої – вимоги одержувача безпосередньо 
до платника про сплату визначеної суми коштів; нижньої – доручення 
платника банку, що обслуговує його, про списання зі свого рахунку ви-
значеної ним суми коштів та перерахування її на рахунок отримувача.  

Платіжна вимога – розрахунковий документ, що містить вимогу 
стягувача або а разі договірного списання отримувача до банку, що об-
слуговує платника, здійснити без погодження з платником переказ 
визначеної суми коштів з рахунку платника на рахунок отримувача. 

Розрахунковий чек – розрахунковий документ, що містить нічим 
не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) 
банку-емітенту, в якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю 
зазначеної в чеку суми коштів.  

Інкасове доручення (розпорядження) – розрахунковий доку-
мент, що містить вимогу стягувача (органу державної фіскальної служби) 
до банку, що обслуговує платника, здійснити без погодження з плат-
ником переказ визначеної суми коштів з рахунку платника на рахунок 
отримувача. 
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Схема 13.13 

 

чекову книжку на ім’я чекодавця (фізичної особи) банк-
емітент видає на суму, що не перевищує залишок коштів на 
рахунку чекодавця; 

один або кілька розрахункових чеків на ім’я чекодавця (фізич-
ної особи) банк-емітент може видати на суму, що не переви-
щує залишок коштів на рахунку чекодавця, або на суму, що 
внесена ним готівкою; 

строк дії чекової книжки – 1 рік, розрахункового чека, який 
видається фізичній особі для одноразового розрахунку, – 
3  місяці з дати їх видачі. На день оформлення чекової книж-
ки або розрахункового чека не зважається. Розрахункові че-
ки, виписані після зазначеного строку, вважаються недійсни-
ми і до оплати не приймаються. 

Власнику заборонено передавати розрахунковий чек (чекову книжку) 
будь-якій іншій юридичній або фізичній особі, а юридичним особам — підпи-
сувати незаповнені бланки розрахункового чека і проставляти на них відбиток 
печатки. За бажанням фізичної особи розрахунковий чек можна виписувати на 
ім’я іншої особи, яка стає у цьому разі його власником. Розрахункові чеки на 
пред’явника не видають. 

Особливості застосування розрахункових чеків: 
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Схема 13.14 

 

Акредитив – платіжний інструмент, що містить зобов’язання банку-
емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або 
від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зо-
бов’язаний виконати платіж на користь бенефіціару або доручає іншому 
(виконуючому) банку здійснити цей платіж.  

 

Бенефіціар – особа, якій призначений платіж або на користь якої  
відкрито акредитив. 

Банк-емітент може відкривати такі види акредитивів: 

Акредитив може бути відкличним або безвідкличним, що зазначається 
на кожному акредитиві. За відсутності такої позначки акредитив уважають 
безвідкличним. 

покритий  

(акредитив, для здійснення 
платежів за яким завчасно 
бронюють кошти платника  
в повній сумі на окремому  
рахунку в банку-емітенті  
або в банку-виконавцю); 

непокритий  

(акредитив, оплату за яким у 
разі тимчасової відсутності 
коштів на рахунку платника 

гарантовано банком-емітентом 
за рахунок банківського кре-

диту). 
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Схема 13.15 

 

Правила безготівкових розрахунків: 

1) банк проводить розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів на 
підставі відповідних договорів і своїх внутрішніх правил виконання без-
готівкових розрахунків; 

2) кошти з рахунків клієнтів банки списують лише за дорученнями власни-
ків цих рахунків (заразом з договірним списанням коштів) або на підставі 
платіжних вимог стягувачів у разі примусового списання коштів; 

3) під час здійснення розрахунків можуть застосовуватися розрахункові 
документи на паперових носіях та в електронному вигляді; 

4) розрахункові операції можуть виконуватися з застосуванням платіжних 
засобів; 

5) клієнти для здійснення розрахунків самостійно обирають платіжні ін-
струменти (за винятком меморіального ордера) і зазначають їх під час 
укладання договорів; 

6) допускається обмеження права розпорядження рахунком (рахунками) за 
рішенням суду у випадках, установлених законом, шляхом арешту кош-
тів, що зберігаються на рахунку клієнта; 

7) банки приймають до виконання лише розрахункові документи: 
а) своїх клієнтів, які подають їх у банк у порядку, передбаченому догово-

рами банківського рахунку цих клієнтів; 
б) клієнтів інших банків або органів Держказначейства, якщо документи 

надсилають безпосередньо інші банки або органи Держказначейства; 
в) платіжні вимоги стягувача на примусове списання коштів, на яких є 

підпис відповідального виконавця та відбиток штампа банку, що об-
слуговує цього стягувача, якщо він доставляє їх у банк платника само-
стійно (посильним, рекомендованим, цінним листом); 

8) розрахункові документи, що надійшли до банку протягом операційного 
часу, він виконує в день їх надходження. 

Електронними грошима є одиниці вартості, які зберігаються на елект-
ронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент, особа-
ми і є грошовим зобов’язанням емітента. 
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Схема 13.16 

13.4. Відповідальність за правопорушення  
у сфері готівкових та безготівкових розрахунків 

За порушення у сфері організації та проведення готівкових, безготівкових роз-
рахунків, грошово-касового обслуговування застосовують заходи юридичної відпові-
дальності, що мають фінансовий характер. 

Застосування штрафних санкцій за порушення у сфері готівкових розрахунків вхо-
дить до компетенції органів Державної фіскальної служби України. До відповідальності 
притягують на підставі матеріалів проведених ними перевірок і подань органів Державної 
фінансової інспекції України, фінансових органів та органів Міністерства внутрішніх справ 
України в установленому законодавством порядку та в розмірах, чинних на день завершен-
ня перевірок або на день одержання органами Державної фіскальної служби зазначених 
подань. Контроль за дотриманням вищезазначеними особами (крім банків) норм з регулю-
вання обігу готівки в національній валюті здійснюють органи Державної фіскальної служби, 
Державної фінансової інспекції, Міністерства внутрішніх справ України та фінансові орга-
ни, а дотримання банками – НБУ. 

Застосування фінансових санкцій у вигляді штрафу: 
 

– за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах – у двократному 
розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожен день; 

– за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки – у 
п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми; 

– за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших 
касових надходжень (окрім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, 
пов’язані з оплатою праці (за винятком екстрених (невідкладних) обставин – соціа-
льних виплат громадянам на поховання, допомоги при народженні дитини, одино-
ким та багатодітним матерям, на лікування в разі хвороби, компенсацій особам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), за наявності податкової заборго-
ваності – в розмірі здійснених виплат; 

– за перевищення встановлених термінів використання виданої під звіт готівки, а 
також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше ви-
даних коштів – у розмірі 25% виданих під звіт сум; 

– за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного 
документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого 
письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових кош-
тів, – у розмірі сплачених коштів; 

– за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим при-
значенням – у розмірі витраченої готівки; 

– за невстановлення установами банків лімітів залишку готівки в касах – штраф у 
п’ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за ко-
жен випадок такого невстановлення. 
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Схема 13.17

Адміністративна відповідальність  
за адміністративні правопорушення: 

порушення банківського законодавства, законодавства, яке регулює 
переказ коштів в Україні, нормативно-правових актів Національного 
банку України або проведення ризикових операцій, які загрожують ін-
тересам вкладників чи інших кредиторів банку (ст.1665 КУпАП); 

порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької 
діяльності фізичної особи – підприємця (ст. 1666 КУпАП); 

порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (від-
мивання) доходів, одержаних злочинним способом, фінансування теро-
ризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а са-
ме: порушення вимог щодо ідентифікації особи, яка проводить фінансову 
операцію, порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що підля-
гають первинному фінансовому моніторингу, неподання, несвоєчасне 
подання або подання недостовірної інформації про такі фінансові опера-
ції спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінан-
сового моніторингу, а також невиконання вимог щодо зберігання доку-
ментів, які стосуються ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові опе-
рації, та документації щодо проведених ними фінансових операцій 
(ст. 1669 КУпАП). 

протидія тимчасовій адміністрації або ліквідації банку (ст. 1667 КУпАП); 

здійснення банківської діяльності без банківської ліцензії (ст. 1668 КУпАП); 
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Схема 13.18 

 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Кримінальна відповідальність  
у сфері безготівкових розрахунків  

може наступати за такі кримінальні правопорушення: 

незаконні дії з документами на переказ, платіжними карт-
ками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, 
електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення 
(ст. 200 КК);  

легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, 
здобутих злочинним шляхом (ст. 209 КК); 

умисне порушення вимог законодавства про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, або фінансування тероризму (ст. 209-1 КК). 
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Контрольні запитання 
 

1. Що розуміють під поняттям «грошовий обіг»? 
2. Які елементи грошової системи України Вам відомі? 
3. Які захисні елементи наявні на банкнотах гривні? 
4. Як проводиться видача готівки з каси підприємства? 
5. Для чого встановлюють ліміт залишку касової готівки 
6. Які платіжні засоби передбачено чинним законодавством? 
7. Які заходи відповідальності встановлено чинним законодавством у сфері готівкового 

та безготівкового обігу? 
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Схема 14.1 

14.1. Поняття валюти та валютних цінностей. 
Національна валютна система України 

Національна валютна система  
складається з таких елементів: 

національна валюта; 

паритет курсу національної валюти держави; 

національне регулювання міжнародної валютної  
ліквідності країни; 

регламентація використання міжнародних  
кредитних коштів обігу; 

умови обрання «мостів» валюти держави; 

наявність або відсутність валютних обмежень у країні; 

режим національного валютного ринку і ринку золота; 

державні органи, що обслуговують  
та регулюють валютні відносини країни. 

Розділ 14 
 
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ВАЛЮТНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 
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Схема 14.2 

 

Валютні цінності 

Валюта України – грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет 
і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на 
території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але 
підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, 
у внесках у банківських та інших кредитно-фінансових установах на території 
України. 

Платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, 
векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні 
сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у 
валюті України. 

Іноземна валюта – іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських 
білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на тери-
торії відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилуча-
ються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, 
кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клі-
рингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та 
інших кредитно-фінансових установ за межами України. 

Платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі 
(тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифі-
кати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або 
банківських металах. 

Термін «валюта» може застосовуватися в декількох значеннях: як грошова одини-
ця, яка є основою грошової системи держави; як тип грошової системи держави 
(валюта золота, валюта срібна, валюта паперова) і як грошові знаки іноземних 
держав, кредитні і платіжні документи, які виражені в іноземних грошових одини-
цях та використовуються у міжнародних розрахунках. Саме останнє значення і є 
поняттям іноземна валюта. 

Валютні цінності – це цінності, відповідно до яких валютним законодавством 
країни встановлено особливий режим обігу на території країни та в разі перети-
ну її кордонів. 
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Схема 14.3 

До валютних цінностей віднесено: 

 валюту України – грошові знаки у вигляді банкнотів, каз-
начейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в 
обігу та є законними платіжними засобами на території України, а 
також вилучені з обігу, або такі, що вилучаються з нього, кошти 
на рахунках, у внесках у банківських та інших кредитно-
фінансових установах на території України; 

 платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, 
купони до них, бони, векселі, боргові розписки, акредитиви, чеки, 
банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки і т. ін.), 
виражені у валюті України; 

 іноземну валюту – іноземні грошові знаки у вигляді банк-
нотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є 
законними платіжними засобами на території відповідної інозем-
ної держави, а також вилучені з обігу, або такі, що вилучаються з 
нього, кошти на рахунках, у внесках у банківських та інших кре-
дитно-фінансових установах за межами України; 

 платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, ку-
пони до них, бони, векселі, боргові розписки, акредитиви, чеки, бан-
ківські накази, депозитні сертифікати і т. ін.), виражені в іноземній 
валюті або в монетарних металах; 

 монетарні метали – золото і метали іридієво-платинової 
групи в будь-якому вигляді та стані, за винятком ювелірних, про-
мислових і побутових виробів із цих металів і брухту цих металів. 
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Схема 14.4 

Особливості валютних відносин: 

валютні відносини виникають у сфері  
фінансової діяльності держави; 

безпосереднім приводом  
для виникнення валютних відносин  

є планова діяльність держави з утворення і використання  
необхідних валютних фондів; 

об’єктом валютних відносин є валютні цінності,  
тобто гроші спеціальні суб’єкти валютних відносин; 

 

спеціальні суб’єкти валютних відносин; 

валютні відносини регулюються не тільки нормами  
фінансового права, але й іншими галузями права. 

Валютні відносини формуються у сфері фінансової діяльності держави 
і пов’язані з її роллю в розподілі і перерозподілі валового внутрішнього 
продукту з метою утворення і використання необхідних суспільству валют-
них фондів. 
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Схема 14.5 

 
 

держава в особі уповноважених органів  
(Національний банк України,  
Державна фіскальна служба); 

банки як валютні агенти; 

банки як суб’єкти валютних відносин,  
що діють від свого імені та від імені клієнтів; 

юридичні особи; 

фізичні особи. 

Фізичні та юридичні особи, що приймають участь у валютних відноси-
нах, класифікуються законодавством на резидентів та нерезидентів. 

Суб’єкти валютних відносин 
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Схема 14.6 

 
 

 
Резиденти – 
це: 
 

дипломатичні, консульські, торговельні та інші офі-
ційні представництва України за кордоном, які ма-
ють імунітет і дипломатичні привілеї, а також філії 
та представництва підприємств і організацій України 
за кордоном, що не виконують підприємницьку дія-
льність. 

фізичні особи (громадяни України, іноземні грома-
дяни, особи без громадянства), які мають постійне 
місце проживання на території України, заразом ті, 
що тимчасово перебувають за кордоном; 

юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльно-
сті, що не мають статусу юридичної особи (філії, 
представництва тощо), з місцезнаходженням на те-
риторії України, які виконують свою діяльність на 
підставі законів України; 

 
 

 
До нерезидентів  
відносяться: 
 

розташовані на території України іноземні диплома-
тичні, консульські, торговельні та інші офіційні 
представництва, міжнародні організації та їх філії, 
що мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також 
представництва інших організацій і фірм, які не ви-
конують підприємницьку діяльність на підставі за-
конів України. 

фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, 
особи без громадянства), які мають постійне місце 
проживання за межами України, заразом ті, що тим-
часово перебувають на території України; 

юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльно-
сті, що не мають статусу юридичної особи (філії, 
представництва тощо), з місцезнаходженням за ме-
жами України, які створені й діють відповідно до 
законодавства іноземної держави, заразом юридичні 
особи та інші суб’єкти підприємницької діяльності з 
участю юридичних осіб та інших суб’єктів підпри-
ємницької діяльності України; 
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Схема 14.7 

 
 

пов’язані з переходом права власності на валютні цінності, 
за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у 
валюті України; 

пов’язані з використанням валютних цінностей у міжнаро-
дному обігу як засобу платежу з передаванням заборгова-
ностей та інших зобов’язань, предметом яких є валютні 
цінності; 

пов’язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на 
територію України та вивезенням, переказуванням і пере-
силанням за її межі валютних цінностей. 

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валют-
ного регулювання та валютного контролю» та Закону України «Про банки і 
банківську діяльність» валютні операції здійснюються банками та іншими 
фінансовими установами на основі ліцензії Національного банку. Залежно 
від тривалості дії ліцензій, характеру та тривалості валютних операцій мо-
жуть видаватися індивідуальні та генеральні ліцензії на проведення валют-
них операцій. 

До валютних операцій відносяться такі: 



 

- 277 - 

 
Схема 14.8 

 
 

Валютний курс є своєрідною формою ціни, яка сплачується в націона-
льній грошовій одиниці за одиницю іноземної валюти, і визначається спів-
відношенням між національною грошовою одиницею та відповідною інозем-
ною валютою, ґрунтуючись насамперед на їх купівельній спроможності.  

Валютний курс виконує певні функції,  
головними з яких є: 

 сприяння інтернаціоналізації грошових відносин; 
 сприяння об’єднанню та стабільному розвитку фінансових 

ринків; 
 порівняння рівнів та структури цін, а також результатів вироб-

ничої діяльності в окремих країнах; 
 порівняння національної та інтернаціональної вартості на на-

ціональних та світових ринках; 
 перерозподіл національного продукту між окремими країнами; 
 інтернаціоналізації господарських зв’язків тощо. 

Під конвертованістю валюти розуміють її здатність обмінюватися на 
валюти інших країн та міжнародні платіжні засоби. Розрізняють повну 
та часткову конвертованість.  

Умови та порядок конвертації (обміну) гривні на іноземну валюту вста-
новлюються Національним банком відповідно до законодавства України про 
валютне регулювання. НБУ запровадив Класифікатор іноземних валют залеж-
но від рівня їх конвертованості, відповідно до якого валюти поділено на три 
групи: 1) вільно конвертовані валюти, які без обмежень обмінюються на інші 
валюти; 2) валюти з обмеженою конвертованістю; 3) неконвертовані валюти, 
які не обмінюються на інші валюти і курси яких НБУ не визначає. 
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Схема 14.9 
 

Валютна система становить державно-правову форму організації 
міжнародних валютних (грошових) відносин держав.  

Валютна система 

Національна валютна система  
складається з таких елементів: 

 національна валюта;  
 умови обрання «мостів» валюти держави; 
 паритет національної валюти;  
 режим курсу національної валюти;  
 наявність або відсутність валютних обмежень у 

країні;  
 національне регулювання міжнародної валютної 

ліквідності країни; 
 регламентація використання міжнародних кре-

дитних коштів обігу;  
 режим національного валютного ринку і ринку 

золота;  
 державні органи, що обслуговують та регулю-

ють валютні відносини країни. 
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Схема 14.10 

 

14.2. Поняття, завдання та форми  
організації валютного регулювання 

Під валютним регулюванням варто розуміти діяльність держави в 
особі уповноважених нею органів (органів валютного регулювання і конт-
ролю) із застосування адміністративних та економічних методів впливу на 
учасників валютних правовідносин щодо виконання валютної політики 
в державі. 

Завдання валютного регулювання: 

організація системи курсоутворення, захист та забезпечення необхідного 
ступеня конвертованості національної грошової одиниці; 

регулювання платіжної функції іноземної валюти та інших іноземних 
засобів, регламентація поточних операцій платіжного балансу; 

організація внутрішнього валютного ринку; 

регламентація та регулювання банківської діяльності з валютними цін-
ностями; 

регулювання процесів утворення та руху валютного капіталу, захист іно-
земних інвестицій; 

установлення режиму та обмежень на вивезення і ввезення через кордон 
валютних цінностей; 

забезпечення стабільних джерел надходження іноземної валюти на наці-
ональний валютний ринок. 
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Міждержавне валютне регулювання здійснюється з метою створення 
ринкового механізму, який сприяє обміну товарами і послугами, а також 
руху капіталу між державами і забезпечує стійке економічне зростання 
завдяки: 

координації валютної політики окремих держав 
та загальноекономічної інтеграції; 

прийняття спільних заходів  
щодо подолання кризових ситуацій; 

узгодження валютної політики держав,  
які є учасниками угод стосовно інших держав. 

Валютне регулювання може бути: 

безпосереднім  
(прямим);  

опосередкованим  
(непрямим).  

Національне валютне регулювання (надалі – валютне регулювання) спрямо-
ване на встановлення контролю з боку держави за зовнішніми (експортними 
та імпортними) та внутрішніми валютними потоками з метою підтримання 
рівноваги платіжного балансу держави і стабільності національної валюти. 
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Національний банк України  
у сфері валютного регулювання: 

 здійснює валютну політику, виходячи з принципів загальної 
економічної політики України; 
 формує разом з Кабінетом Міністрів України платіжний баланс 

України; 
 контролює дотримання затвердженого Верховною Радою України 

ліміту зовнішнього державного боргу України; 
 визначає у разі необхідності ліміти заборгованості в іноземній 

валюті уповноважених банків нерезидентам; 
 видає, у передбачених межах, обов’язкові для виконання нормативні 

акти щодо здійснення операцій на валютному ринку України; 
 нагромаджує, зберігає і використовує резерви валютних ціннос-

тей для здійснення державної валютної політики; 
 видає ліцензії на здійснення валютних операцій та приймає рі-

шення про їх скасування; 
 установлює способи визначення і використання валютних (об-

мінних) курсів іноземних валют, виражених у валюті України, курсів 
валютних цінностей, виражених у іноземній валюті або розрахунко-
вих (клірингових) одиницях; 
 установлює за погодженням з Міністерством статистики України 

єдині форми обліку, звітності та документації про валютні операції, по-
рядок контролю за їх достовірністю та своєчасним поданням; 
 забезпечує публікацію банківських звітів про власні операції та 

операції уповноважених банків. 
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Схема 14.13 

На Верховну Раду України, як на єдиний орган законодавчої влади в 
Україні, покладено відповідні повноваження в нормативно-правовому забез-
печенні вирішення загальних питань валютної політики, а саме прийняття 
законів та постанов у сфері валютного регулювання. 

Кабінет Міністрів України  
у сфері валютного регулювання: 

 визначає і подає на затвердження до Верховної Ради України ліміт 
зовнішнього державного боргу України; 

 бере участь у формуванні платіжного балансу України; 
 забезпечує виконання бюджетної та податкової політики в частині, 

що стосується руху валютних цінностей; 
 забезпечує формування і є розпорядником Державного валютного 

фонду України; 
 визначає порядок використання надходжень у міжнародних розра-

хункових (клірингових) одиницях, які використовуються у торговельно-
му обороті і з іноземними державами, а також у неконвертованих іноземних 
валютах, які використовуються у неторговельному обороті з іноземними 
державами на підставі положень міжнародних договорів України. 



 

- 283 - 

 
Схема 14.14 

До повноважень Президента України  
в сфері валютного регулювання можна віднести такі: 

визначення основних завдань органів державного управління  
у сфері валютного регулювання; 

врегулювання політики держави щодо порядку інвестування 
майнових цінностей резидентами за межі України; 

встановлення відповідальності за окремі порушення  
валютного законодавства та інші функції в сфері  

валютного регулювання, в межах його конституційних повноважень. 

До групи центральних органів виконавчої влади, що наділені відпові-
дними повноваженнями в сфері валютного регулювання, крім Кабінету 
Міністрів України, відносяться Міністерство економічного розвитку та тор-
гівлі України та Міністерство фінансів України. 

На Міністерство економічного розвитку та торгівлі України покла-
дено завдання щодо аналізу стану розрахунків за зовнішньоекономічними 
операціями та внесення пропозицій щодо вдосконалення механізму прове-
дення зазначених розрахунків і порядку контролю за їх здійсненням. 

На Міністерство фінансів України покладено завдання щодо вивчен-
ня валютно-фінансових проблем, пов’язаних із міжнародним економічним 
співробітництвом і вдосконаленням валютно-економічних відносин з іно-
земними державами, розробки пропозицій про збільшення валютних ресур-
сів держави, вдосконалення механізму економічного стимулювання під-
приємств для збільшення експорту і підвищення його ефективності.  
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Схема 14.15 

14.3. Поняття, мета та завдання  
валютного контролю 

Валютний контроль – це комплекс адміністративних заходів, розрахо-
ваних на прискорення валютних надходжень і на стримування вивезення ва-
люти з країни, а також вид державного контролю, спрямований на забезпечен-
ня дотримання суб’єктами підприємницької діяльності та фізичними особами 
норм валютного законодавства під час проведення валютних операцій. 

Основні напрями валютного контролю: 

 встановлення відповідності здійснюваних валютних операцій чинному 
законодавству та наявності необхідних на них ліцензій та дозволів; 

 перевірка виконання резидентами зобов’язань в іноземній валюті пе-
ред державою, заразом декларування валютних цінностей, а також зо-
бов’язань з продажу іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку 
України; 

 перевірка обґрунтованості платежів в іноземній валюті; 
 перевірка повноти й об’єктивності обліку та звітності за валютними 

операціями. 

Побудова будь-якої правової держави та її гармонійний розвиток зале-
жать від уміння організувати захист економічних інтересів останньої. Одним із 
найважливіших засобів захисту інтересів держави є правильно організована і 
чітко налагоджена система контролю, заразом валютного. 
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Схема 14.16 

 
 

Валютний контроль здійснюється в певних формах,  
основними серед яких є: 

 реєстрація та статистичний облік валютних операцій; 
 контроль за дотриманням валютного законодавства під час виконання 

угод та операцій з іноземною валютою та банківськими металами; 
 контроль за виконанням суб’єктами валютних правовідносин своїх юри-

дичних обов’язків щодо держави; 
 контроль за об’єктивністю та повнотою обліку та звітності по валютних 

операціях; 
 контроль за обґрунтованістю здійснюваних міжнародних платежів у валюті; 
 застосування заходів юридичної відповідальності за порушення валютно-

го законодавства; 
 збір, збереження та обмін інформацією з валютного контролю між упов-

новаженими органами валютного контролю. 

 забезпечує режим законності в разі проведення валютних операцій; 
 дає змогу попереджати правопорушення у валютній сфері; 
 виявляє факти порушення валютного законодавства; 
 застосовує заходи юридичної відповідальності. 

Об’єктом валютного контролю є дії резидентів та нерезидентів, що ви-
конуються ними відносно валюти та валютних цінностей. 

Валютний контроль виконує такі функції: 
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Схема 14.17 
 

Основні завдання валютного контролю  
полягають у: 

 визначенні відповідності проведених валютних операцій чинному за-
конодавству і наявності необхідних для них ліцензій і дозволів; 

 перевірці виконання резидентами зобов’язань в іноземній валюті пе-
ред державою; 

 перевірці обґрунтованості платежів в іноземній валюті; 
 перевірці переміщення валюти та валютних цінностей через митний 

кордон України; 
 перевірці повноти та об’єктивності обліку і документації стосовно ва-

лютних операцій. 

Національний банк України  
є головним органом валютного контролю, що: 

 здійснює контроль за виконанням правил регулювання валютних опе-
рацій на території України з усіх питань, не віднесених цим Декретом до 
компетенції інших державних органів; 

 забезпечує виконання уповноваженими банками функцій щодо здійс-
нення валютного контролю згідно з цим Декретом та іншими актами валют-
ного законодавства України.  
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Схема 14.18 

 

До повноважень Департаменту  
у сфері валютного контролю належать: 

 участь у розробці, підготовці та розгляді проектів нормативно-
правових актів з питань валютного контролю; 

 розробка методології валютного контролю, рекомендацій та вказі-
вок для агентів валютного контролю; 

 контроль за виконанням уповноваженими банками функцій аген-
тів валютного контролю; 

 контроль за дотриманням умов виданих ліцензій на право прове-
дення валютних операцій; 

 контроль за здійсненням валютних операцій; 
 валютний контроль за зовнішньоекономічною діяльністю 

суб’єктів підприємництва; 
 забезпечення взаємодії з іншими державними органами, на які по-

кладено обов’язки здійснення контролю за виконанням валютного за-
конодавства в Україні, заразом забезпечення передачі уповноваженими 
банками Державній податковій адміністрації України інформації про 
несвоєчасне надходження в Україну валютних цінностей та товарів, 
терміни надходження яких визначені валютним законодавством; 

 проведення заходів, спрямованих на запобігання та усунення по-
рушень валютного законодавства; 

 надання роз’яснень із питань застосування норм валютного конт-
ролю. 
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Схема 14.19 

14.4. Юридична відповідальність  
за порушення валютного законодавства 

Валютне правопорушення – це акт поведінки суб’єкта валютних право-
відносин, який виражається у здійсненні будь-яких активних дій (продаж ва-
люти фізичною особою, здійснення валютних операцій уповноваженим банком 
без отримання письмового дозволу) чи бездіяльності (нездійснення уповнова-
женим банком функцій агента валютного ринку). 

Чинне валютне законодавство передбачає застосування  
фінансових санкцій за вчинення таких правопорушень  

в означеній сфері: 
 

– здійснення операцій з валютними цінностями без одержання генеральної чи індивідуальної 
ліцензії Національного банку України (п. 2 ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів України «Про 
систему валютного регулювання і валютного контролю»); 

– торгівля іноземною валютою банками та іншими фінансовими установами, національ-
ним оператором поштового зв’язку без одержання ліцензії Національного банку України та 
(або) з порушенням порядку й умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валют-
ному ринку України, встановлених Національним банком України (п. 2 ст. 16 Декрету Кабінету 
Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»); 

– невиконання уповноваженими банками зобов’язань купувати іноземну валюту на між-
банківському валютному ринку України і за рахунок резидентів з метою виконання зо-
бов’язань резидентів (п. 2 ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного 
регулювання і валютного контролю»); 

– невиконання уповноваженими банками, фінансовими установами та національним опе-
ратором поштового зв’язку функцій агента валютного контролю (п. 2 ст. 16 Декрету Кабінету 
Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»); 

– несвоєчасне подання, приховування або перекручування звітності про валютні операції 
(п. 2 ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і 
валютного контролю»);  

– невиконання резидентами вимог щодо декларування валютних цінностей та іншого 
майна (п. 2 ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і 
валютного контролю»); 

– порушення порядку розрахунків в іноземній валюті (п. 2 ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів 
України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», ст. 4 Закону України 
«Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»); 

– одержання резидентом кредиту в іноземній валюті без реєстрації кредитного договору 
(п. 2 Указу Президента України «Про врегулювання порядку одержання кредитів, позик в іно-
земній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного 
законодавства», п. 2.9 Положення про валютний контроль). 
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Контрольні запитання 
 

1. Що розуміють під поняттям «валютні цінності»? 
2. Хто відноситься до суб’єктів валютних відносин? 
3. Які види ліцензій видаються Національним банком банкам та іншим фінансовим уста-

новам для здійснення валютних операцій? 
4. Що являється метою валютного контролю? 
5. Назвіть елементи національної валютної системи. 
6. Які види юридичної відповідальності передбачені за порушення валютного законодав-

ства на території України? 
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