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Тема 1. Фінансове регулювання економіки як наукова дисципліна 
 

План лекції: 

1.1. Сутність фінансового регулювання економіки. 

1.2. Об’єкти та суб’єкти фінансового регулювання економіки. 

1.3. Методи фінансового регулювання. 

1.4. Елементи фінансового регулювання економіки. 

 

 

 

1.1. Сутність фінансового регулювання економіки 
 

Фінансове регулювання економіки належить до числа 

фундаментальних економічних дисциплін, спирається на теорію 

фінансів та державного регулювання економіки і поєднується з 

такими прикладними економічними дисциплінами як мікро- і 

макроекономіка, політична економія, фінанси, бухгалтерський облік, 

податкова система, державне регулювання економіки та ін. 

У курсі «Фінансове регулювання економіки» аналізуються 
теоретичні засади формування стратегії соціально-економічної політики 

держави, сутність, форми та методи фінансового регулювання 

економіки, методологічні та організаційні основи соціально-економіч-

ного прогнозування, механізми реалізації бюджетної, податкової, 

грошово-кредитної, інвестиційної, цінової, антиінфляційної політики. 

Метою дисципліни «Фінансове регулювання економіки» є 

розкриття методології, методики та організаційних засад фінансового 

регулювання економіки. Виходячи з цього, головними завданнями 

курсу є розкриття сутності, мети і завдань фінансового регулювання 

економіки, теоретичних основ формування та реалізації стратегії 

фінансової політики держави, методологічних основ, методів і засобів 

впливу на економічний та фінансовий розвиток держави, сутності та 

методики фінансового прогнозування та планування, світового досвіду 

фінансового регулювання економіки. 

Взагалі, фінансове регулювання здійснюється, з одного боку, як 

стимулювання одних сегментів шляхом концентрації в них фінансових 

ресурсів та, з іншого боку, через стримання цих сегментів на основі 

обмеження обсягу фінансових ресурсів, що до них надходять. 

Таким чином, фінансове регулювання – це вплив на економічні і 

соціальні процеси, який спрямований на передбачення чи усунення 

можливих диспропорцій, забезпечення розвитку передових технологій 
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і соціальної стабільності шляхом концентрації фінансових ресурсів в 

одних сегментах ринку і стримання росту обсягу фінансових ресурсів 

в інших. 

З огляду на це, фінансове регулювання економіки – це 

організуючий і регулюючий вплив фінансових важелів на економічну 

діяльність суб’єктів ринку з метою її впорядкування та підвищення 

результативності. 

 

 

1.2. Об’єкти та суб’єкти фінансового регулювання економіки 
 

В управлінні фінансами виділяють об’єкти та суб’єкти фінансового 

регулювання економіки. 

Об’єктами виступають фінансові відносини, у тому числі 

відносини, пов’язані з формуванням і використанням фондів грошових 

коштів. Найважливіші об’єкти – це фінанси підприємств, організацій і 

установ, фінанси домогосподарств, державні фінанси. Отже, об’єкти – 

це вся фінансова система держави. 

Фінансова система розглядається з двох сторін: за внутрішньою 

будовою і організаційною структурою. 

1) за внутрішньою будовою фінансова система – сукупність 

відносно обособлених взаємопов’язаних фінансових відносин, які 

відображають специфічні форми розподілу й перерозподілу ВВП. 

Вона складається зі сфер і ланок. 

Сфера характеризує узагальнену за певною ознакою сукупність 

фінансових відносин. Виділяють чотири сфери: 

 Сфера фінансів суб’єктів господарювання відображає рух 

грошових потоків підприємств; 

 Сфера державних фінансів характеризує діяльність держави і 

поділяється на такі ланки: бюджет держави, державний кредит, фонди 

цільового призначення, фінанси державного сектора; 

 Сфера міжнародних фінансів відображає перерозподільно-

обмінні відносини та централізацію ресурсів на світовому рівні; 

 Сфера фінансового ринку охоплює кругообіг фінансових 

ресурсів як специфічного товару. 

Обособленою ланкою фінансової системи виступає страхування, 

яке не належить до конкретної сфери і відображає відносини з приводу 

формування і використання колективних страхових фондів. 

2) за організаційною будовою фінансова система – сукупність 

фінансових органів та інститутів, які управляють грошовими потоками 

та характеризують систему управління фінансами. 
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Центральне місце в управлінні фінансовою системою займає 

система органів Державної фінансової інспекції України, яка на 

момент створення носила дещо іншу назву – Контрольно-ревізійна 

служба України, а потім з 2011 року Контрольно-ревізійні управління 

були реорганізовані на Державні фінансові інспекції. 

Органи Державної фінансової інспекції України здійснюють 

незалежний державний фінансовий контроль від імені виконавчої гілки 

влади. 

До складу органів Державної фінансової інспекції України входять 

Держфінінспекція України та її територіальні органи – державні 

фінансові інспекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах 

Києві та Севастополі, районах, містах або міжрайонні, об’єднані в 

районах та містах державні фінансові інспекції, головні державні 

фінансові інспектори в районах та містах. 

Держфінінспекція України є центральним органом виконавчої 

влади, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері державного фінансового 

контролю. 

Нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність 

органів Держфінінспекції України, є Указ Президента України від 

23.04.2011 № 499/2011 «Про Положення про Державну фінансову 

інспекцію України», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства 

фінансів України від 03.10.2011 № 1236 «Про затвердження положень 

про територіальні органи Державної фінансової інспекції України та їх 

підрозділи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.10.2011 

за № 1212/19950, та інші. 

Основними завданнями Держфінінспекції України є реалізація 

державної політики у сфері державного фінансового контролю, а 

також внесення пропозицій щодо її формування. 

Держфінінспекція України відповідно до покладених на неї 

завдань: 

1) здійснює державний фінансовий контроль за: 

 використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, 

необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в 

бюджетних коштах та взяттям зобов’язань, ефективним використанням 

коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності у міністерствах та інших органах виконавчої 

влади, державних фондах, фондах загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, бюджетних установах і суб’єктах господа-

рювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в 

установах та організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх 
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рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування або використовують державне чи комунальне 

майно за дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного 

процесу щодо державного і місцевих бюджетів; 

 дотриманням законодавства про державні закупівлі; 

 діяльністю суб’єктів господарської діяльності незалежно від 

форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних 

установ, за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора 

або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи; 

2) здійснює контроль за: 

 виконанням функцій з управління об’єктами державної власності; 

 цільовим використанням коштів державного і місцевих бюджетів; 

 цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів 

(позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії; 

 складанням бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм 

та звітів про їх виконання (у разі застосування програмно-цільового 

методу в бюджетному процесі), кошторисів та інших документів, що 

застосовуються в процесі виконання бюджету; 

 станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у 

розпорядників бюджетних коштів; 

 усуненням виявлених недоліків і порушень; 

3) забезпечує участь представників Держфінінспекції України в 

ревізійних комісіях господарських організацій, у яких корпоративні 

права держави перевищують 50 відсотків статутного капіталу; 

4) вживає в установленому порядку заходів щодо усунення 

виявлених під час здійснення державного фінансового контролю 

порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних 

осіб, а саме: 

 вимагає від керівників та інших службових осіб підконтрольних 

установ усунення виявлених порушень законодавства; 

 звертається до суду в інтересах держави, якщо підконтрольною 

установою не забезпечено виконання вимог до усунення виявлених під 

час здійснення державного фінансового контролю порушень 

законодавства з питань збереження і використання активів; 

 проводить аналіз стану додержання фінансової дисципліни та 

про його результати повідомляє органи виконавчої влади, інші 

державні органи та органи місцевого самоврядування; 

 готує і подає до відповідних державних органів пропозиції щодо 

усунення та запобігання причинам і умовам, які призвели до 

допущення недоліків і порушень; 
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 здійснює контроль за виконанням вимог і пропозицій, поданих 

Держфінінспекцією України та її територіальними органами 

міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади та 

органам місцевого самоврядування за результатами державного 

фінансового контролю, та інформує про це Кабінет Міністрів України і 

Мінфін України; 

 застосовує заходи впливу за порушення бюджетного законо-

давства, накладає стягнення, санкції до осіб, винних у порушенні 

законодавства; 

 передає правоохоронним органам матеріали ревізій у разі 

встановлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну 

відповідальність або містять ознаки корупційних діянь; інформує 

правоохоронні органи про факти інших виявлених порушень 

законодавства; 

5) подає щомісяця Верховній Раді України, Кабінету Міністрів 

України та Мінфіну України звіти про узагальнені результати 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства; 

6) забезпечує погодження призначення на посади та звільнення з 

посад керівників контрольно-ревізійних підрозділів у структурі 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх 

територіальних органів; 

7) координує діяльність, погоджує плани внутрішньої роботи 

контрольно-ревізійних підрозділів у структурі міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади та здійснює оцінку фахового 

рівня працівників таких підрозділів; 

8) здійснює контроль за проведенням внутрішньої контрольно-

ревізійної роботи у структурі міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади; 

9) отримує та аналізує звітність про роботу контрольно-ревізійних 

підрозділів у структурі міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади; 

10) розглядає листи, заяви і скарги громадян про факти 

порушення законодавства з фінансових питань, вживає згідно із 

законодавством відповідних заходів для їх усунення; 

11) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 

належать до компетенції Держфінінспекції, розробляє пропозиції щодо 

вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та 

в установленому порядку подає їх Міністру; 

12) здійснює інші повноваження, визначені законами України та 

покладені на неї Президентом України. 
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Територіальні органи Держфінінспекції України виконують покладені 
на Держфінінспекцію України завдання та функції в межах своїх 
повноважень на відповідній території, крім функцій, зазначених у 
пунктах 3, 5, 7, 8. 

 
Історія створення та розвитку Державної фінансової інспекції 
Історія Служби фінансового контролю нерозривно пов’язана з 

історією становлення державності як складова її фінансової безпеки. 
Входячи до складу Російської імперії, Україна не мала власних 

органів фінансового контролю. Контрольні функції, як і на всій 
території Росії, виконувало згідно з Положенням про місцеві 
контрольні установи в імперії від 3 січня 1866 року Управління 
державного контролю, яке працювало при Міністерстві фінансів. У 
такому вигляді цей орган фінансового контролю проіснував до 
1919 року. 

Керівники молодої Української держави усвідомлювали надзвичайно 
важливу роль контрольних функцій Міністерства фінансів, Державної 
скарбниці і банків. Тому за часів Директорії був створений 
спеціальний апарат Державного контролера з надзвичайними правами 
і повноваженнями. 

З цього часу до 1937 року органи фінансового контролю 
неодноразово реорганізовувались, але функції фінансового контролю 
залишились незмінними. 

З 1937 до 1956 року фінансовий контроль в Україні здійснювало 
Контрольно-ревізійне управління Наркомату, пізніше Міністерство 
фінансів СРСР. У 1956 році Контрольно-ревізійне управління було 
створене у складі Мінфіну України. 

Після здобуття Україною незалежності виникла потреба у підвищенні 
ролі державного фінансового контролю, і у 1993 році прийнято Закон 
України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні». 

Указом Президента України від 27.08.2000 № 1031 «Про заходи 
щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи» 
Головному контрольно-ревізійному управлінню України надано статус 
центрального органу виконавчої влади. 

Відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 
№ 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади» Головне контрольно-ревізійне управління України 
реорганізовано у Державну фінансову інспекцію України. 

 
Державна податкова служба створена 22 серпня 1996 року. 
З 2013 року державна податкова служба офіційно має назву 

Міністерство доходів і зборів України. 

До функцій цього міністерства належать: 
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1) виконання та організація роботи державних податкових 

адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов’язану із: 

 здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою 

нарахування та сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), 

контролю за валютними операціями, контролю за дотриманням 

порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у 

встановленому законом порядку, а також контролю за наявністю 

свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької 

діяльності та ліцензій на провадження видів господарської діяльності, 

що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів; 

 здійсненням контролю за додержанням виконавчими 

комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку 

податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і 

повнотою перерахування цих сум до бюджету; 

 обліком платників податків, інших платежів; 

 виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших 

платежів; 

 проведенням роботи щодо боротьби з незаконним обігом 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів 

імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць 

зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, участю в 

розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики 

узагальненням практики застосування законодавства, застосуванням у 

випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до 

суб’єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства; 

2) видача у випадках, передбачених законом, нормативно-

правових актів і методичних рекомендації з питань оподаткування, які 

підлягають обов’язковому опублікуванню; 

3) затвердження форми податкових розрахунків, звітів, декларацій 

та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, 

інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразок картки 

фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів, 

форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, 

фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності 

банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену 

органами державної податкової служби; 

4) надання податкових роз’яснень, організація виконання цієї 

роботи органами державної податкової служби; 
5) здійснення заходів щодо добору, розстановки, професійної 

підготовки та перепідготовки кадрів для органів Міністерства доходів і 
зборів; 
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6) надання органам Міністерства доходів і зборів методичної і 
практичної допомоги в організації роботи, проведення обстежень та 
перевірки її стану; 

7) організація роботи щодо створення інформаційної системи 
автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та 
комп’ютеризації робіт органів Міністерства доходів і зборів; 

8) розробка проектів законів України та інших нормативно-
правових актів щодо форм та методів проведення планових та 
позапланових виїзних перевірок у рамках контролю за додержанням 
законодавства; 

9) при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну 
діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, 
направлення матеріалів з цих питань відповідним спеціальним органам 
по боротьбі з організованою злочинністю; 

10) передача відповідним правоохоронним органам матеріалів за 
фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну 
відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції 
податкової міліції; 

11) внесення пропозицій та розробка проектів міжнародних 
договорів стосовно оподаткування, виконання в межах, визначених 
законодавством, міжнародних договорів з питань оподаткування; 

12) надання фізичним особам – платникам податків та інших 
обов’язкових платежів – ідентифікаційних номерів і направлення до 
Державної фінансової інспекції за місцем проживання фізичної особи 
або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об’єкта 
оподаткування картку з ідентифікаційним номером та ведення 
Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб; 

13) складання прогнозу, аналіз надходження податків, інших 
платежів, джерел податкових надходжень, вивчення впливу макро-
економічних показників і податкового законодавства на надходження 
податків, інших платежів, розробка пропозиції щодо їх збільшення та 
зменшення втрат бюджету; 

14) забезпечення виготовлення марок акцизного збору, їх 
зберігання, продаж та організація роботи, пов’язаної зі здійсненням 
контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних 
напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх 
транспортування, зберігання і реалізації; 

15) організація роботи, пов’язаної із здійсненням контролю за 
дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності, які здійснюють 
роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних 
цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами 
таких тютюнових виробів; 
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16) внесення в установленому порядку пропозиції щодо 

вдосконалення податкового законодавства; 

17) організація у межах своїх повноважень роботи щодо 

забезпечення охорони державної таємниці в органах Державної 

фінансової інспекції. 

 

Рахункова палата України 

Рахункова палата функціонує з 1997 року і є постійно діючим 

органом зовнішнього державного фінансового контролю, що будує 

свою діяльність на основі принципів законності, плановості, 

об’єктивності, незалежності та гласності. 

Конституція України, прийнята Верховною Радою України 

28 червня 1996 року, закріпила конституційний статус Рахункової 

палати як органу, що діє від імені Верховної Ради України і здійснює 

контроль за використанням коштів Державного бюджету України. 

Рахункова палата має право контролювати не лише використання 

бюджетних коштів, але й формування доходної частини державного та 

місцевих бюджетів у частині фінансування повноважень місцевих 

державних адміністрацій та делегованих місцевому самоврядуванню 

повноважень органів виконавчої влади. 

Рахункова палата щороку звітує перед Верховною Радою України 

про результати своєї діяльності. За згодою Верховної Ради України її 

комітети можуть заслуховувати доповіді, інформації (повідомлення) 

Рахункової палати про підсумки проведених перевірок, ревізій і 

обстежень згідно з термінами, необхідними для виконання цих доручень. 

Відносини з іншими державними органами Рахункова палата будує 

на основі організаційної і функціональної незалежності, в межах 

повноважень, визначених чинним законодавством. 

Контрольні повноваження Рахункової палати розповсюджуються 

на апарат Верховної Ради України, адміністрацію (секретаріат) 

Президента України, органи виконавчої влади, у тому числі їх апарати, 

Національний банк України, Фонд державного майна України та інші 

державні органи і установи, утворені відповідно до законодавства. 

Усі операції, що мають фінансові наслідки для Державного 

бюджету України, які здійснюють у ході своєї діяльності будь-які 

установи, організації, суб’єкти підприємницької діяльності незалежно 

від форми власності, є об’єктом контролю з боку Рахункової палати. 
Слід зазначити, що у 1998 році Рахункова палата України стала 

членом Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю 
(INTOSAI), а у 1999 році її прийнято до Європейської організації 
вищих органів фінансового контролю (EUROSAI). Таким чином, з 

http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/46523
http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/46523
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1998 року Рахункова палата визнана міжнародною спільнотою як 
ВОФК в Україні та активно співпрацює з вищими органами 
фінансового контролю інших іноземних держав. 

Страховий нагляд за діяльністю суб’єктів страхових відносин у 
кожній країні забезпечує відповідна система органів з нагляду за 
страховою діяльністю. Так, у Росії створена Федеральна служба з 
нагляду за страховою діяльністю, у Латвії – Державна страхова 
інспекція, у Франції – Комісія з контролю за страхуванням, в Італії – 
Державний інститут контролю за діяльністю страхових компаній, у 
Нідерландах – Палата страхових справ тощо. 

Зазначимо, що в Україні до 2000 р. з боку держави наглядом і 
контролем у страхуванні займався Комітет у справах нагляду за 
страховою діяльністю (Укрстрахнагляд), який був створений згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 1993 р. з 
метою забезпечення реалізації державної страхової політики. Комітет 
підпорядковувався Кабінету Міністрів України. 

З прийняттям Закону України «Про страхування» від 4 жовтня 2001 р. 
державний нагляд за страховою діяльністю на території України 
здійснюється уповноваженим органом та його органами на місцях. 

Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні здійснюють з 
метою дотримання вимог законодавства України про страхування, 
ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплато-
спроможності страховиків і захисту інтересів страхувальників. 

Основними завданнями уповноваженого органу у сфері 
страхування є: 

1) розроблення основних напрямів розвитку страхової діяльності 
та посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні; 

2) проведення заходів щодо забезпечення розвитку страхової 
справи та здійснення державного нагляду за страховою діяльністю; 

3) регулювання в межах своїх повноважень взаємовідносин 
страховиків зі страхувальниками, а також страхових брокерів зі 
страхувальниками і страховиками; 

4) проведення роботи з удосконалення методів фінансової 
діяльності страховиків; 

5) участь у міжнародному співробітництві з питань страхування і 
посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні. 

Функціями уповноваженого органу у сфері страхування є: 
– ведення Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) 

та Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів; 
– надання ліцензії страховикам на здійснення страхової діяльності 

та проведення перевірок їх відповідності виданій ліцензії; 
– видача свідоцтва про включення страхових та перестрахових 

брокерів до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів 
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та проведення перевірки щодо додержання ними законодавства про 
посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні та 
достовірності їхньої звітності; 

– проведення перевірки щодо правильності застосування 
страховиками (перестраховиками) та страховими посередниками 
законодавства про страхову діяльність і достовірності їхньої звітності; 

– у межах своєї компетенції методичне забезпечення роботою 
страховиків та страхових посередників; 

– розробка рекомендації для захисту фінансових інтересів 
страховиків, страхових посередників і страхувальників; 

– узагальнення практики страхової діяльності та посередницької 
діяльності на страховому ринку, розробка і подання у визначеному 
порядку пропозиції щодо розвитку й удосконалення законодавства 
України про страхову та посередницьку діяльність у страхуванні та 
перестрахуванні; 

– у межах своєї компетенції прийняття нормативно-правових 
актів з питань страхової діяльності та посередницької діяльності у 
страхуванні та перестрахуванні; 

– проведення аналізу додержання законодавства об’єднаннями 
страховиків і страхових посередників; 

– контроль платоспроможності страховиків відповідно до взятих 
ними страхових зобов’язань перед страхувальниками; 

– забезпечення проведення дослідницько-методологічної роботи з 
питань страхової діяльності та посередницької діяльності у 
страхуванні та перестрахуванні, підвищення ефективності державного 
страхового нагляду; 

– визначення правил формування, обліку і розміщення страхових 
резервів та показники звітності; 

– розробка пропозиції щодо впровадження єдиних 
методологічних засад бухгалтерського обліку і звітності, а також форм 
статистичної звітності для страховиків і страхових посередників; 

– аналіз стану і тенденції розвитку страхової діяльності та 
посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні; 

– у визначеному законодавством порядку проведення і 
координація навчання, підготовка та перепідготовка кадрів і 
встановлення кваліфікаційних вимог до осіб, які провадять діяльність 
на страховому ринку, організація нарад, семінарів, конференцій з 
питань страхової діяльності; 

– взяття участі у міжнародному співробітництві у сфері 

страхування і посередницької діяльності у страхуванні та перестраху-

ванні, вивчення, узагальнення, поширення світового досвіду, 

організація виконання міжнародних договорів України з цих питань; 
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– роз’яснення порядку застосування законодавства про страхову 
діяльність і посередницьку діяльність у страхуванні та перестраху-
ванні, проведення через засоби масової інформації інформаційно-
роз’яснювальної роботи з питань страхової діяльності та посеред-
ницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні; 

– розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій 
з питань, що належать до його компетенції. 

 

Аудиторська палата України 
Аудиторська палата України – це самоврядний орган, що здійснює 

сертифікацію суб’єктів, які мають намір займатися аудиторською 
діяльністю, затверджує програми підготовки аудиторів, норми і 
стандарти аудиту, веде облік аудиторських організацій та аудиторів. 

Аудиторська палата України (АПУ) створена відповідно до Закону 
України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ і 
функціонує як незалежний орган. АПУ формується на паритетних 
засадах шляхом делегування до її складу аудиторів та представників 
державних органів. 

До складу АПУ від з’їзду аудиторів делегуються в кількості десяти 
осіб: висококваліфіковані аудитори з безперервним стажем 
аудиторської діяльності не менше п’яти років, представники фахових 
навчальних закладів та наукових організацій. Члени АПУ, за винятком 
Голови АПУ, виконують свої обов’язки на громадських засадах. 

Аудиторська палата України здійснює: 

 сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською 
діяльністю; 

 затвердження стандартів аудиту; 

 затвердження програм підготовки аудиторів та за погодженням 
з Національним банком України програм підготовки аудиторів, які 
здійснюватимуть аудит банків; 

 ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів; 

 здійснення контролю за дотриманням аудиторськими фірмами 
та аудиторами вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», 
стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів; 

 здійснення заходів із забезпечення незалежності аудиторів при 
проведенні ними аудиторських перевірок та організація контролю за 
якістю аудиторських послуг; 

 регулювання взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими 
фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі 
необхідності застосування до них стягнення; 

 здійснення інших повноважень, передбачених Законом України 
«Про аудиторську діяльність» та Статутом АПУ. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%84%D1%96%D1%80%D0%BC_%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Аудиторські фірми 

Аудиторська фірма – організація, яка має ліцензію на право 

здійснення аудиторської діяльності на території України і займається 

винятково наданням аудиторських послуг, здійснює на договірних 

засадах позавідомчий незалежний контроль встановленого порядку 

проведення фінансово-господарських операцій, бухгалтерського 

обліку та звітності господарських організацій. 

Аудиторські служби (лат. audit – слухати) – спеціальні підрозділи 

великих фірм, спеціалізовані установи, контори, фірми, що виконують 

консультативні, облікові, аналітичні, контрольні та інші функції за 

дорученням органів державної влади (в окремих випадках), 

здебільшого на підставі угод з юридичними або фізичними особами. 

Основною метою Аудиторських служб є аналіз фінансово-

господарської діяльності, оцінка відповідності ведення облікових 

операцій правовим нормам, визначення відповідності обсягів і 

термінів відрахувань до державного бюджету, правильності 

проведення розрахунків зі сторонніми організаціями по заробітній 

платі тощо. Результати аудиторських перевірок є комерційною 

таємницею і не можуть бути отримані без згоди організації, де 

проводиться перевірка. Аудиторська перевірка здійснюється також з 

метою надання відповідних консультаційно-методичних послуг, а 

також виявлення резервів поліпшення показників ефективності 

діяльності цієї організації. 

 

Основні вимоги до аудиторських фірм 

 здійснювати виключно аудиторську діяльність; 

 право на здійснення аудиторської діяльності мають аудиторські 

фірми, включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів; 

 загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської 

фірми, які не є аудиторами, у статутному капіталі не може 

перевищувати 30 відсотків; 

 керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор. 

 

Національний банк України 

Національний банк України (НБУ) є центральним банком 

України, особливим центральним органом державного управління, 

юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи 

організації якого визначаються Конституцією України, Законом України 

«Про Національний банк України» й іншими законами України. Він є 

емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі 

грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України – гривні. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%91%D0%A3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%28%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82_%28%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F
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Ідея створення національного банку, який би виконував функції 

головної емісійної та центральної банківської установи на території 

України, виникла ще за часів існування Української Народної 

Республіки. 

Національний банк України зі статусом центрального емісійного 

банку держави створено на базі Української республіканської контори 

Держбанку СРСР. Правовою основою став Закон «Про банки і 

банківську діяльність», ухвалений Верховною Радою України 20 березня 

1991 року. Цим документом було проголошено створення самостійної 

дворівневої банківської системи України ринкового типу, перший 

рівень якої становить НБУ, другий – інші банки. 

Відповідно до Конституції України основною функцією НБУ є 

забезпечення стабільності гривні. На її виконання Національний банк 

має виходити з пріоритетності досягнення та підтримки цінової 

стабільності в державі. 

Національний банк у межах своїх повноважень сприяє стабільності 

банківської системи за умови, що це не перешкоджає досягненню цілі 

цінової стабільності. 

Національний банк також сприяє додержанню стійких темпів 

економічного зростання та підтримує економічну політику Кабінету 

Міністрів України за умови, що це не перешкоджає досягненню 

цінової стабільності та стабільності банківської системи. 

Національний банк виконує такі функції: 

 відповідно до розроблених Радою Національного банку України 

Основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить 

грошово-кредитну політику; 

 монопольно здійснює емісію національної валюти України та 

організує її обіг; 

 виступає кредитором останньої інстанції для банків і 

організовує систему рефінансування; 

 встановлює для банків правила проведення банківських 

операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, 

коштів та майна; 

 організовує створення та методологічно забезпечує систему 

грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та 

статистики платіжного балансу; 

 регулює діяльність платіжних систем та систем розрахунків в 

Україні, визначає порядок і форми платежів, у тому числі між банками; 

 визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських 

технологій, створює та забезпечує безперервне, надійне та ефективне 

функціонування, розвиток створених ним платіжних та облікових 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1991
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%28%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81
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систем, контролює створення платіжних інструментів, систем 

автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської 

інформації; 

 здійснює банківське регулювання та нагляд на індивідуальній та 

консолідованій основі; 

 здійснює погодження статутів банків і змін до них, ліцензування 

банківської діяльності та операцій у передбачених законом випадках, 

веде Державний реєстр банків, Реєстр аудиторських фірм, які мають 

право на проведення аудиторських перевірок банків; 

 веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів 

платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем; 

 складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та 

прогнозування; 

 представляє інтереси України в центральних банках інших 

держав, міжнародних банках та інших кредитних установах, де 

співробітництво здійснюється на рівні центральних банків; 

 здійснює відповідно до визначених спеціальним законом 

повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення 

операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний 

контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали 

ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій; 

 забезпечує накопичення та зберігання золото-валютних 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; 

 реалізує державну політику з питань захисту державних 

секретів у системі Національного банку; 

 бере участь у підготовці кадрів для банківської системи України; 

 визначає особливості функціонування банківської системи 

України в разі введення воєнного стану чи особливого періоду, 

здійснює мобілізаційну підготовку системи Національного банку; 

 вносить у встановленому порядку пропозиції щодо законо-

давчого врегулювання питань, спрямованих на виконання функцій 

Національного банку України; 

 здійснює методологічне забезпечення з питань зберігання, 

захисту, використання та розкриття інформації, що становить 

банківську таємницю; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
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 визначає порядок здійснення в Україні маршрутизації, клірингу 

та взаєморозрахунків між учасниками платіжної системи за 

операціями, які здійснені в межах України із застосуванням платіжних 

карток, емітованих банками-резидентами; 

 створює Засвідчувальний центр для забезпечення реєстрації, 

засвідчення чинності відкритих ключів та акредитації центрів 

сертифікації ключів, визначає порядок застосування електронного 

підпису, у тому числі електронного цифрового підпису в банківській 

системі України та суб’єктами переказу коштів; 

 видає ліцензії небанківським фінансовим установам, які мають 

намір стати учасниками платіжних систем, на переказ коштів без 

відкриття рахунків та відкликає їх відповідно до законодавства; 

 веде реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників 

цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури; 

 здійснює нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем 

розрахунків; 

 здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері в межах 

своєї компетенції, визначеної законом. 

 

Українська міжбанківська валютна біржа 

Біржу організовано в 1992 році як госпрозрахунковий підрозділ 

НБУ з метою упорядкування операцій купівлі-продажу іноземної 

валюти. У 1993 році, після прийняття постанови Правління НБУ «Про 

Українську міжбанківську валютну біржу», вона була реорганізована в 

Українську міжбанківську валютну біржу (УМВБ). 
Основними функціями валютної біржі є: організація торгів і 

укладання угод з купівлі-продажу іноземної валюти з членами біржі, 

здійснення котирування поточного ринкового курсу гривні, 

визначення поточних курсів іноземних валют стосовно гривні, 

організація операцій НБУ щодо регулювання курсу національної 

валюти, проведення розрахунків в іноземній валюті згідно з 

укладеними на біржі угодами. 

Членами біржі можуть бути тільки банки, фінансові установи та 

спеціалізовані брокерські контори, що мають ліцензію НБУ на ведення 

валютних операцій. Національний банк України та засновники, що 

мають ліцензії НБУ на ведення валютних операцій, вважаються 

членами біржі за статусом. 

 

Пенсійний фонд 

Сучасна пенсійна система України, основою якої є запроваджене з 

січня 2004 року загальнообов’язкове державне пенсійне страхування є 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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результатом еволюційної трансформації інституту пенсійного забезпе-

чення, який сформувався після здобуття незалежності на початку 

90 років ХХ століття. 

Фінансовою основою радянської пенсійної системи до 1990 року 

був союзний держбюджет, за рахунок якого виплачувались пенсії. 

У середині 80-х років у Радянському Союзі почалися потужні 

радикальні перетворення у політичній та соціально-економічній 

організації суспільного життя, які були викликані погіршенням 

загального економічного стану Радянського Союзу, низькою 

ефективністю економіки з погляду задоволення споживчого попиту, 

високою затратністю військово-промислового комплексу. 

Це призвело до того, що соціальні витрати, особливо пенсійні, 

стали надмірним тягарем для держбюджету. 

Таким чином, наприкінці 1980-х років у СРСР виникла проблема 

пошуку не бюджетних джерел для фінансування пенсій. 

З цією метою було вивчено досвід функціонування пенсійних 

систем інших країн, багато з яких у 70-80-х роках ХХ століття зазнали 

кризових явищ у пенсійній сфері, викликаних, насамперед, 

несприятливою демографічною ситуацією, і тому змушені були 

реформувати свої пенсійні системи. 

Найбільш ефективним фінансовим механізмом у солідарній 

пенсійній системі виявився механізм пенсійного страхування – 

персоніфікований розподіл через суспільні страхові фонди надходжень 

від працездатної частини населення на користь пенсіонерів. 

Такий підхід фінансування пенсійних виплат і було закладено у 

Законі СРСР «Про пенсійне забезпечення громадян СРСР», який був 

ухвалений у травні 1990 року і набрав чинності з 1 січня 1991 року. 

Прийняття цього Закону практично завершило процес створення 

єдиної всеохоплюючої системи пенсійного забезпечення, яка діяла за 

єдиними умовами та нормами. 

Джерелом коштів для фінансування пенсій став не державний 

бюджет, як це було раніше, а Пенсійний фонд як самостійна фінансова 

система, що формується за рахунок страхових внесків підприємств та 

громадян. 

Уперше було передбачено, що однією з умов одержання права на 

трудову пенсію є умова сплати страхових внесків до Пенсійного 

фонду. 

Проте Пенсійний фонд на той час був абсолютно новою 

інституцією, яку ще треба було створити. 

Союзний Пенсійний фонд розпочав свою повноцінну діяльність з 

1 січня 1991 року, коли до нього почали надходити страхові внески і, у 
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свою чергу, за рахунок коштів Фонду було розпочато фінансування 

пенсійних виплат. 

Фактично Пенсійний фонд СРСР функціонував лише один рік і 

припинив свою діяльність після розпаду СРСР. Незалежні держави, які 

утворилися на його теренах, у тому числі Україна, утворили і власні 

незалежні пенсійні фонди, робота яких має національні правові, 

економічні та організаційні особливості. 

Водночас після розпаду СРСР було утворено Асоціацію пенсійних 

та соціальних фондів, у рамках якої відбувається інформаційне 

співробітництво і обмін досвідом між фінансовими пенсійними 

інституціями колишніх союзних республік. Членом Асоціації є і 

Пенсійний фонд України. 

Одним із перших і визначальних кроків на шляху 

реформування пенсійної системи України стало створення у грудні 

1990 року Українського республіканського відділення Пенсійного 

фонду СРСР (постанова Ради Міністрів Української РСР і Ради 

Федерації незалежних профспілок України від 21 грудня 1990 року 

№ 380), яке з січня 1992 року перетворено на Пенсійний фонд України. 

З перших днів нова пенсійна установа почала акумулювати 

страхові обов’язкові платежі підприємств і громадян та здійснювати 

фінансування видатків органів соціального забезпечення на виплату 

пенсій. 

Після проголошення незалежності України в серпні 1991 року та 

прийняття в листопаді цього ж року Закону України «Про пенсійне 

забезпечення» сформувалася законодавча база функціонування 

Пенсійного фонду нової незалежної держави. Статтею 8 зазначеного 

Закону було передбачено, що Пенсійний фонд України є самостійною 

фінансово-банківською системою і що Положення про Пенсійний 

фонд України затверджується Кабінетом Міністрів України. 

З 1994 року сталися значні зміни в історії Пенсійного фонду: він 

був перетворений із самостійної фінансово-банківської системи на 

центральний орган виконавчої влади, наділений відповідними 

повноваженнями. Водночас було суттєво удосконалено організаційну 

структуру Фонду. 

Статус Пенсійного фонду як центрального органу виконавчої влади 

було визначено Положенням про Пенсійний фонд України, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.94 

№ 345. Відповідно службових та посадових осіб Пенсійного фонду 

України та його органів визначено державними службовцями. 

Згідно з цим Положенням утворено відділи Пенсійного фонду в 

районах, містах та районах у містах. 
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Таким чином, було створено вертикальну структуру управління 

Пенсійним фондом, яка повністю відповідала адміністративно-

територіальному устрою держави, а також структурам інших 

державних органів, які мали аналогічні функції щодо збору 

обов’язкових платежів (органи податкової та контрольно-ревізійної 

служби). 

У 2003 році був прийнятий Верховною Радою України Закон 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 

який практично перевів Україну від пенсійного забезпечення до 

пенсійного страхування. 

Цей Закон набрав чинності з 1 січня 2004 року і передбачив 

створення в Україні трирівневої пенсійної системи. 

Починаючи з 1 січня 2010 року, було запроваджено щомісячну 

звітність роботодавців до системи персоніфікованого обліку внесків, 

що дало змогу забезпечити щомісячне оновлення бази даних про 

сплату страхових внесків за кожного громадянина. 

У 2010 році відповідно до Програми економічних реформ 

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 

держава» передбачено черговий етап реформування пенсійної системи 

у період з 2010 до 2014 року. 

У рамках реалізації цієї програми визначена мета реформи 

пенсійної системи, якою є посилення соціального захисту осіб, що 

втратили працездатність, забезпечення гідного рівня їх життя в 

результаті стійкого розвитку пенсійної системи. 

Реалізуючи Програму економічних реформ та на виконання 

соціальних ініціатив Президента України 12,9 млн осіб з 01.05.2012 р. 

проведено перерахунки у зв’язку з осучасненням заробітної плати для 

призначення пенсій, встановленням доплат до пенсій не нижче 100, 

50 та 30 гривень, збільшення розмірів підвищень 1,2 млн учасникам 

війни на 5 % прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян та 

членам сімей померлих інвалідів війни на 14 % прожиткового 

мінімуму для непрацездатних громадян. 

З 1 липня та 1 вересня 2012 року в два етапи здійснено підвищення 

пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», 

крім пенсій військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей. 

Нині триває робота щодо створення інституційних компонентів 

функціонування накопичувальної системи загальнообов’язкового 

пенсійного страхування, необхідних для запровадження другого рівня 

пенсійної системи. Ця система буде запроваджена після досягнення 

бездефіцитності бюджету Пенсійного фонду. 
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Суб’єкти фінансового регулювання економіки – підприємці, 
робітники та службовці, як виробники ВВП, та держава в особі 
державних органів (Президента, парламенту, уряду, місцевих 
адміністрацій) як керуюча структура суспільства, фінансові служби 
підприємств, організацій, установ. 

Суб’єктів фінансової економіки можна розглядати за економічною, 
юридичною та функціональною ознаками. 

З економічного погляду основними суб’єктами фінансового 

регулювання економіки є: 
‒ домашні господарства (населення); 
‒ суб’єкти господарювання різних форм власності; 
‒ держава та місцеві органи влади; 
‒ фінансові посередники. 
Через систему фінансових посередників на фінансовому ринку 

(банки, спеціалізовані небанківські фінансово-кредитні установи: 
кредитні спілки, ломбарди, страхові компанії, пенсійні фонди, 
інвестиційні та фінансові фонди, лізингові, трастові компанії та ін.) 
заощадження населення (домашніх господарств), нагромадження фірм 
та підприємств перетворюються на кредити й інвестиції для інших 
суб’єктів господарювання, що дає їм змогу задовольнити потребу в 
додаткових коштах з метою розширення діяльності. 

За юридичною ознакою роль суб’єктів фінансового регулювання 
економіки відіграють індивідуальні, інституціональні учасники й 
органи державного регулювання. 

Індивідуальні учасники – це фізичні особи, які мають певні права 
та зобов’язання на фінансовому ринку згідно з чинним законодавством 
(громадяни певної держави, особи без громадянства та іноземні 
громадяни). 

Інституціональні учасники – юридичні особи, котрі не є органами 
державного регулювання. До них належать підприємства, організації, 
товариства, компанії, фонди тощо. Ці учасники мають відокремлене 
майно, певні права й обов’язки, розрахункові рахунки в банку. 

Особливе місце займають на фінансовому ринку органи 
державного регулювання – органи законодавчої, виконавчої та судової 
влади, а також інші державні органи. 

За функціональними ознаками розрізняють: 
‒ основні або прямі учасники фінансового ринку – продавці і 

покупці фінансових активів (інструментів, послуг); 
‒ інфраструктури – фінансові посередники (фінансові інститути); 
‒ професійні учасники фінансового ринку – суб’єкти, котрі 

виконують допоміжні функції (функції обслуговування основних 
учасників або окремих операцій на фінансовому ринку тощо). 
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1.3. Методи фінансового регулювання економіки 
 

Основними методами фінансового регулювання економіки є: 

1. Фіскальна політика – це регулювання доходів і витрат держави. 

Заходи фіскальної політики визначаються поставленою метою 

(боротьба з інфляцією, згладжування циклічних коливань економіки, 

зниження рівня безробіття). Держава регулює сукупний попит і 

реальний національний дохід за допомогою державних витрат, 

трансфертних виплат і оподатковування. 

2. Бюджетна політика – держава здійснює пряме фінансування 

установ сектору загального державного управління, фінансування 

інвестиційних програм, обслуговування державного боргу. Витрати 

державного бюджету здійснюються також у таких формах, як дотації, 

субсидії, субвенції. 

Бюджетна політика є складовою економічної політики держави та 

фінансової політики. Основа бюджетної політики – розроблення 

напрямів використання бюджету відповідно до засад соціально-

економічного розвитку суспільства. У процесі такого розроблення 

держава визначає конкретні форми, методи і види організації 

бюджетних відносин. Практична реалізація бюджетної політики 

полягає у сукупності заходів довгострокового (стратегічного) та 

короткострокового (тактичного) характеру, які здійснює держава через 

бюджетну систему. Отже, в узагальненому вигляді бюджетна 

політика – це діяльність держави з використання бюджетних відносин 

для забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства. 

Бюджетна політика тісно пов’язана з економікою. Так, політика 

може впливати на економіку як позитивно, так і негативно. У зв’язку з 

цим, держава, формуючи бюджетну політику, зобов’язана 

дотримуватись таких основних умов: урахування вимог усіх 

об’єктивних економічних законів і закономірностей розвитку 

суспільства; вивчення і врахування попереднього досвіду 

господарського, фінансового і бюджетного розвитку; вивчення і 

врахування досвіду інших країн; врахування конкретного етапу 

розвитку суспільства, особливостей внутрішньої та міжнародної 

обстановки; дотримання комплексного підходу до розроблення і 

реалізації заходів бюджетної політики, політики у галузі фінансів, 

ціноутворення, кредиту, заробітної плати тощо. 

3. Податкова політика держави – це діяльність держави у сфері 

встановлення, правого регламентування та організації справляння 

податків, зборів та інших платежів до централізованих фондів 

грошових коштів. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
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Податкова політика, що здійснюється нині в регулюванні економік 

країн світу характеризується перш за все рівнем участі держави в 

підтриманні макроекономічної стабільності. Незважаючи на 

економічні, національні, політичні та інші особливості при визначені 

основних напрямів податкової політики будь-якої держави, 

проявляється визначальна роль держави як активного учасника в 

процесі суспільного виробництва. Вирішення економічних, соціальних 

та інших завдань впливає на відповідні напрямки формування та 

здійснення податкової політики. Визначивши задачі та цілі податкової 

політики, держава вибирає методи та інструменти її здійснення. Вибір 

того чи іншого інструментарію залежить від: економічної 

кон’юнктури, політичної ситуації, коротко та довгострокових планів 

соціально-економічного розвитку країни, національних традицій тощо. 

Податкова політика реалізується за двома напрямами – це, по-

перше, визначення податків та встановлення податкових ставок та, по-

друге, надання податкових пільг окремим суб’єктам (особам) з метою 

впливу на інвестиційний клімат і рівень грошових доходів населення. 

4. Грошово-кредитна політика – комплекс взаємопов’язаних, 

спрямованих на досягнення певних цілей заходів щодо регулювання 

грошового ринку, що їх проводить держава через свій центральний 

банк. Часто її називають монетарною, або грошовою політикою. 

Монетарна політика ґрунтується на дії об’єктивних економічних 

законів. 

Економічний зміст грошово-кредитної політики полягає у тому, що 

монетарна політика – це одна зі складових економічної політики 

держави та діяльність цієї політики забезпечується притаманними їй 

монетарними механізмами. 

5. Грошова емісія – це випуск грошей в обіг замість зношених і 

зіпсованих банкнот і монет, що не призводить до збільшення грошової 

маси, або ж це випуск цінних паперів (акцій, облігацій, сертифікатів 

тощо) будь-якими емітентами – державою, акціонерними 

товариствами, кредитними установами. 

Залежно від виду грошей, що надходять в обіг, виділяють 

безготівкову й готівкову емісію. Готівкова емісія – це випуск в обіг 

додаткових грошових знаків (банкнот і монет). Безготівкова емісія – 

це збільшення залишків на рахунках у банках у процесі проведення 

ними активних операцій. При цьому безготівкова емісія є первинною. 

Адже банк видає готівку тільки в межах їх залишків на рахунках. А 

отже, для збільшення обсягів видачі необхідно, щоб зросли 

безготівкові залишки на рахунках, тобто сталася безготівкова емісія. 
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6. Операції з державними цінними паперами – купівля-продаж 
державою цінних паперів. Контрагентами держави є комерційні банки, 
підприємства, населення. 

Цінні папери – це грошові документи, що визначають 
взаємовідносини між особою, компанією, яка їх випустила, та її 
власником: засвідчують право володіння корпоративними правами чи 
відносини позики, і здебільшого передбачають виплату доходу у 
вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі 
грошових та інших прав, що випливають із цих документів, іншим 
особам. 

7. Маніпулювання обліковою ставкою – дає змогу ЦБ регулювати 
попит комерційних банків на позички, а через них – на резерви 
банківської системи. 

Облікова ставка – це ставка процента, під яку центральний банк 
надає кредити комерційним банкам для поповнення їхніх грошових 
резервів і кредитування клієнтів. Чим вища облікова ставка 
центрального банку, тим вищий процент утримують комерційні банки 
за наданий ними кредит, і навпаки. 

Облікова ставка Національного банку – один із монетарних 
інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для 
суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості 
залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є 
основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що 
відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-
кредитному ринку. 

8. Амортизаційна політика. Її основний напрям – механізм 
прискореної амортизації: його запровадження дає змогу 
підприємствам прогресивних галузей економіки вже в перші роки 
експлуатації машин і устаткування окупити більшу частину їхньої 
вартості, накопичити в амортизаційному фонді достатню кількість 
коштів для інвестування та інновацій. 

Сукупність всіх організаційних структур, які здійснюють 
управління фінансами, утворює фінансовий апарат. 

Управлінська діяльність включає такі функціональні елементи: 

 планування – займає важливе місце у фінансовому 
регулюванні економікою, тому що саме у ході планування кожен 
суб’єкт господарювання оцінює свій фінансовий стан, виявляє резерви 
збільшення фінансових ресурсів, напрямки їх ефективного 
використання; 

 оперативне управління – комплекс заходів, що проводиться на 
основі оперативного аналізу конкретної фінансової ситуації. Мета 
оперативного управління – досягти максимального ефекту при 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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мінімальних затратах шляхом своєчасної зміни фінансових відносин, 
маневрування фінансовими ресурсами; 

 контроль – пронизує всі стадії управлінської діяльності і в той же 
час має велике самостійне значення. У процесі контролю співставляються 
фактичні результати із запланованими, виявляються резерви. 

Розрізняють стратегічне (або загальне) і оперативне фінансове 

регулювання економіки. 
Стратегічне регулювання здійснюють Верховна Рада України, 

Кабінет Міністрів України, апарат Президента України, Міністерство 
доходів і зборів України. 

Стратегічне регулювання – це управління на перспективу, 
виражається у встановленні обсягів фінансових ресурсів на перспективу 
для реалізації цільових програм, пов’язаних із піднесенням економіки 
України, проведенням її структурної перебудови, конверсії оборонних 
галузей, зміцнення аграрно-переробного комплексу, а також вирішення 
соціальних проблем. 

Оперативне регулювання здійснюють дирекції державних 
цільових фондів, страхових організацій, фінансові служби міністерств, 
підприємств та організацій. 

 

 

1.4. Елементи фінансового регулювання економіки 
 
Виокремлюють два елементи фінансового регулювання економіки – 

фінансове планування та фінансовий контроль. 
Фінансове планування – один із елементів діяльності, пов’язаної з 

фінансовим регулюванням економіки. Об’єктом фінансового планування 
виступають фінансові ресурси, що утворюються в процесі розподілу і 
перерозподілу ВНП, найважливішими серед них є прибуток, 
амортизаційні відрахування, податки, обов’язкові збори до цільових 
фондів та ін. Фінансовий план – це план формування, розподілу і 
використання фінансових ресурсів. Особливість фінансових планів 
полягає в тому, що вони складаються виключно у грошовій формі. 

Розрізняють такі принципи фінансового планування: 

 наукова обґрунтованість – проведення розрахунків фінансових 
показників на основі певних методик, використання електронних 
обчислювальних машин, економіко-математичних методів; 

 єдність фінансових планів – єдність фінансової політики, 
єдиний підхід до розподілу валового національного доходу, єдина 
методологія розрахунку фінансових показників; 

 безперервність – взаємозв’язок перспективних, поточних і 
оперативних фінансових планів; 
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 стабільність – незмінність показників фінансових планів. 

Фінансові плани складаються окремими підприємствами, 

організаціями, установами, їх об’єднаннями (баланси доходів і 

видатків, кошториси, бізнес-плани, платіжні календарі), на рівні 

міністерств, відомств, державних комітетів, державних цільових 

фондів, у розрізі окремих територій (місцеві бюджети), а також на 

рівні країни в цілому (Державний бюджет України, зведений бюджет, 

зведений баланс фінансових ресурсів). 

За тривалістю плани розрізняють: 

 перспективні фінансові плани – на період понад 1 рік; 

 поточні – на 1 рік; 

 оперативні – на квартал, місяць. 

Діяльність, пов’язана зі складанням кожного фінансового плану 

передбачає виконання певних видів робіт з використанням відповідних 

методів. 

Таблиця 1.4.1 

Етапи та методи здійснення аналізу 
 

№ Етапи Методи 

1 

Аналіз виконання 
показників фінансових 

планів за попередній 

період 

Економічний аналіз 

2 

Розрахунки доходів і 
видатків на плановий 

період 

Коефіцієнтів – екстраполяції – розповсюдження 
встановлених у минулому тенденцій на майбутній 

період, нормативного – розрахунок фінансових 

показників на основі встановлених норм і нормативів, 
економіко-математичні методи 

3 

Збалансування доходів 

і видатків фінансового 
плану 

Балансовий – відповідність видатків джерелам його 

покриття, ув’язку усіх розділів фінансового плану, 
фінансових і виробничих показників, у результаті 

чого досягається збалансованість плану загалом. 

 

Напрями удосконалення фінансового планування: 

 забезпечення стабільних умов господарювання, а отже, стабільних 

податків, зборів, подолання інфляції; 

 підвищення ролі перспективного фінансового планування, яке в 

останній час майже не використовується через наявність негативних 

тенденцій у розвитку економіки і неможливості точних розрахунків 

фінансових показників; 

 широке застосування економічних нормативів, електронно-

обчислювальних машин, економіко-математичних методів, автоматизованих 

систем управління у фінансовому плануванні; 
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 дальше розширення прав суб’єктів господарювання, органів 
місцевого самоврядування у фінансовому плануванні; 

 уніфікація фінансових планів в окремих сферах діяльності. 
Фінансовий контроль – це один із елементів фінансового 

регулювання економіки, особлива діяльність щодо перевірки 
правильності вартісного розподілу валового національного продукту, 
утворення і витрачання фондів грошових коштів. 

Принципи фінансового контролю – незалежність, гласність, 
превентивність (попереджувальний характер), дієвість, регулярність, 
об’єктивність, всеохоплюючий характер. 

Таблиця 1.4.2 
Види, форми та методи фінансового контролю 

 

Фінансовий контроль 

Види Форми Методи 

Державний, відомчий, 
громадський, аудит 

Попередній, поточний, 
наступний 

Документальні, натуральні 

 
Види фінансового контролю 

Державний контроль – контроль, який проводять державні органи 
влади і управління. Увесь державний контроль поділяється на 
загальнодержавний і відомчий. Загальнодержавний контроль має 
надзвичайно велике значення: від його організації і дієвості багато в 
чому залежать шляхи економічного розвитку суспільного виробництва, 
рівень добробуту населення, масштаби тіньової економіки і 
економічних злочинів. Проводять загальнодержавний контроль 
Кабінет Міністрів, Міністерство доходів і зборів, органи Державної 
фінансової інспекції, Державна контрольно-ревізійна служба, місцеві 
державні адміністрації, Державний митний комітет та ін. 

Відомчий – контроль, що застосовується лише щодо підвідомчих 
підприємств та організацій і проводиться контрольно-ревізійними 
підрозділами міністерств та відомств. В останні роки у зв’язку з 
ліквідацією великої кількості міністерств, появою підприємств нових 
форм власності, масштаби відомчого фінансового контролю значно 
скоротилися. 

Громадський – контроль, що здійснюють громадські організації 
(партії, рухи, профспілкові організації). 

Аудит – незалежний зовнішній фінансовий контроль, заснований 
на комерційних засадах. 

Поява і розвиток аудиту в сучасних умовах зумовлені: 
1) відмиранням неефективного відомчого контролю; 
2) наявністю підприємств нових форм власності, для яких немає 

поняття «вищестояща організація», яка здійснює контроль за їхньою 
діяльністю; 
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3) неможливістю загальнодержавними органами фінансового 

контролю охопити регулярними і глибокими перевірками всі суб’єкти 

господарювання, що і покладається на аудиторські фірми. 

 

Форми фінансового контролю 

Попередній – проводиться до здійснення фінансових операцій. 

Поточний – у процесі фінансових операцій (перерахування податків, 

зборів, утворення фондів грошових коштів, здійснення виплат). 

Наступний – проводиться після закінчення певних періодів за 

підсумками місяця, кварталу, року. 

 

Методи фінансового контролю 

Документальні: 

Ревізія – це метод документального контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємства, установи, організації, 

дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірності обліку 

та звітності, спосіб документального виявлення нестач, витрат, 

привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, 

попередження фінансових зловживань. 

Ревізії бувають: 

 комплексні – охоплюють усі сторони діяльності підприємства; 

 часткові – охоплюють лише окремі сторони; 

 тематичні – одночасно проводяться в однотипних установах за 

певним переліком питань; 

 планові і позапланові; 

 суцільні і вибіркові – залежно від повноти залучення документів. 

Перевірка – це обстеження і визначення окремих ділянок 

фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації 

або їх підрозділів. 

Натуральні – інвентаризація, лабораторний аналіз, контрольний 

обмір, контрольний запуск сировини у виробництво. 

У роботі фінансових органів застосовуються також і непрямі 

методи контролю. Причиною використання цих методів можуть бути 

виявлення порушень у веденні бухгалтерського і податкового обліку, 

неведення обліку фактичних витрат виробництва, виявлення фактів 

приховування доходу (прибутку). Свідченням приховування доходів є 

постійне звітування платників податків про збитковість або про 

неведення господарської діяльності; невідповідність рівня життя 

керівників, засновників або фізичних осіб – суб’єктів підприємницької 

діяльності та членів їхніх сімей задекларованим доходам; відносини з 

фіктивними структурами; надання, отримання, погашення кредитів 
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(позик); безпідставне збільшення обсягів здійснення операцій за 

готівкові кошти та ін. 

Зміст непрямих методів полягає у відстеженні операцій, 

пов’язаних із господарською діяльністю платників податків, за 

допомогою інформації, отриманої з інших джерел, ніж звіти, 

декларації, записи і регістри бухгалтерського обліку. Проводиться 

ретельний аналіз отриманої інформації з метою визначення доходу і 

відповідного розміру податкових зобов’язань. Джерелами інформації 

можуть бути дані, отриманні в установленому порядку від органів 

державної влади, у тому числі митних органів, органів внутрішніх 

справ, банківських установ; звітні документи платника податку, що 

перевіряється; результати попередніх перевірок; обстежень 

виробничих, складських, торгівельних та інших приміщень; відомості 

отримані від третіх осіб. 

При виявленні розбіжностей між задекларованим доходом та 

доходом, визначеним із застосуванням непрямих методів, орган 

державної податкової служби у письмовій формі пропонує платнику 

податку документально обґрунтувати виявлену розбіжність. Якщо 

платник податку не може виконати цю вимогу шляхом використання 

легалізованих джерел, то оподаткування здійснюється на підставі 

даних, встановлених непрямими методами контролю. 

 

Підсумки теми 

1. Фінансове регулювання економіки – це організуючий і 

регулюючий вплив фінансових важелів на економічну діяльність суб’єктів 

ринку з метою її впорядкування та підвищення результативності. 

2. Центральне місце в управлінні фінансовою системою займає 

система органів Державної фінансової інспекції України, що здійснює 

державний фінансовий контроль від імені виконавчої гілки влади. 

3. Міністерство доходів і зборів виконує та організовує роботу 

державних податкових адміністрацій та державних податкових 

інспекцій, видає нормативно-правові акти та методичні рекомендації з 

питань оподаткування, затверджує форми податкових розрахунків, 

звітів та декларацій, здійснює заходи щодо добору, розстановки, 

підготовки та перепідготовки кадрів для органів Міністерства доходів і 

зборів, розробляє проекти законів щодо фінансової політики держави. 

4. Рахункова палата є органом зовнішнього державного 

фінансового контролю, який контролює використання бюджетних 

коштів та формує доходну частину державного та місцевих бюджетів. 

5. Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю забезпечує 

страховий нагляд і контроль за діяльністю суб’єктів страхових 
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відносин з метою дотримання законодавства України про страхування, 

з метою ефективного розвитку страхових послуг та запобігання 

неплатоспроможності страховиків і захисту інтересів страхувальників. 

6. Аудиторська палата України – це самоврядний орган, що 

здійснює сертифікацію суб’єктів, які мають намір займатися 

аудиторською діяльністю, затверджує програми підготовки аудиторів, 

норми і стандарти аудиту, веде облік аудиторських організацій та 

аудиторів. 

7. Національний банк України є центральним банком України, що 

проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, 

зміцнення гривні та є емісійним центром. 

8. Суб’єкти фінансового регулювання економіки – це підприємці, 

робітники та службовці, як виробники ВВП, та держава в особі 

державних органів (Президента, парламенту, уряду, місцевих 

адміністрацій), як керуюча структура суспільства, фінансові служби 

підприємств, організацій, установ. 

9. Основними методами фінансового регулювання економіки є 

фіскальна, бюджетна, податкова, грошово-кредитна, амортизаційна 

політика, операції з державними цінними паперами. 

10. Управлінська діяльність містить такі функціональні елементи, 

як планування, оперативне управління та контроль. Елементами ж 

фінансового регулювання економіки є фінансове планування, 

фінансовий контроль. 
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