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Група Е-1 

Предмет «Основи підприємницької та управлінської діяльності» 

Урок 15-16 

Тема: Державний бюджет. Особливості оподаткування юридичних і фізичних осіб – 

підприємців. 

Мета: ознайомитися з поняттям державного бюджету;визначити шляхи та 

особливості оподаткування в залежності від виду підприємства. 

Державний бюджет – це фінансовий план утворення і використання грошових 

фондів держави протягом року, інакше кажучи – це баланс доходів і витрат держави, який 

складає міністерство фінансів.  

            Державний бюджет (місцеві бюджети) завжди складається з двох частин: доходної 

і витратної. Доходна частина показує обсяги і джерела доходів бюджету, а витратна – 

бюджетні видатки та їх обсяги.  

 

      Структура державного бюджету гіпотетичної ринкової країни відображається на рис.1 

 
 

 

Доходи бюджету формуються насамперед за рахунок податків (понад 90 % 

центрального і 70 % місцевих бюджетів).  

           Бюджетна система – це сукупність всіх бюджетів країни у їх взаємодії. Бюджетна 

система залежить від державного устрою країни (унітарна чи федеративна держава), її 

економічної, політичної та ін. підсистем і складається із двох або трьох ланок. Так, 

бюджетна система унітарних (тобто єдиних держав – Великобританії, Франції та ін.) 

складається лише з двох ланок – державного і місцевого бюджетів. До бюджетної системи 

федеративних держав входить ще третя, середня ланка – бюджети членів федерації: у 

США – це бюджети штатів, у Німеччині – земель, у Швейцарії – кантонів, в колишньому 

СРСР – республік. На державний бюджет (бюджет центрального уряду) покладаються 

функції оборони, управління народним господарством, зовнішні зв’язки держави, охорона 

кордонів, пошта, зв’язок, залізниці, грошовий обіг та ін. Зростає роль центрального 

бюджету в розвитку освіти, охорони навколишнього середовища, соціального 

забезпечення, перерозподілі національного доходу тощо.  



 

              На місцеві бюджети 

покладаються функції розвитку 

комунального господарства, будівництва 

певних об’єктів економічної та соціальної 

інфраструктури, розвитку охорони 

здоров’я освіти (частково).  

              Джерелом  державних  

(центральних) бюджетів є такі види 

податків, як прибутковий податок на 

прибуток компаній, акцизи, митні збори, 

доходи від державних позик, що 

випускаються центральним урядом, а 

також доходи від об’єктів державної власності.  
              Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок окремих податків 

(здебільшого помайнового), від муніципальної власності (наприклад, ренти від будинків), 

окремих акцизів, від надання комунальних послуг, різних адміністративних зборів, 

випуску позик, що розміщуються через різні фінансові інститути (банки, страхові компанії 

та ін.), тощо. 

             Держава, крім того виділяє кошти цільового призначення місцевим органам влади 

на будівництво портів, гідроелектростанцій, ліквідацію наслідків стихій, аварій та ін. 

Проект бюджету готує центральний уряд, а затверджує законодавча влада. 

Державні витрати – це виражені у грошовій формі відносини власності між державою і 

юридичними та фізичними особами в процесі розподілу і споживання частини 

національного доходу.  

            Основна частка державних витрат направлялася на утримання державного апарату 

і військові цілі, а соціальних витрат не було. В середині 90-х рр. ХХ ст. на перше місце 

вийшли витрати на соціальні цілі (розвиток освіти, охорони здоров’я, виплат безробітним, 

пенсіонерам та ін.). це зумовлено якісно новою роллю особистого фактора в сучасному 

виробництві (значення освіти кваліфікації, розвитку творчих здібностей працівників 

тощо), посиленням загальнолюдських цінностей у комплексі ціннісних орієнтирів 

суспільства, зростанням армії безробітних тощо. Внаслідок цього на соціальні витрати у 

розвинутих країнах Заходу йде близько 35 % державних витрат. 

           На другому місці в структурі державних витрат – витрати на економічні цілі: 

житлове будівництво і його реконструкцію, розробку природних ресурсів і охорону 

навколишнього середовища, сільське господарство, транспорт, науку, зв’язок, державне 

регулювання і прогнозування економіки та ін. Ці витрати в розвинутих країнах світу 

становили у середині 90-х рр. близько 25-27 % державних витрат.  

           Їх висока питома вага зумовлена перетворенням держави на головну організацію 

щодо забезпечення нормального відтворення економічної системи, а планомірності і, 

зокрема, державного регулювання – в ядро господарського механізму. Недержавні форми 

власності і ринкового механізму неспроможні розвивати фундаментальні наукові 

дослідження, долати екологічну кризу, розв’язувати інші проблеми. 

           Третє місце в структурі державних витрат посідають витрати на військові цілі. Вони 

поділяються на прямі і непрямі. До 

прямих відносять безпосередні витрати 

з державного бюджету на оборону. До 

непрямих – частину витрат на космічні 

дослідження, військову допомогу іншим 

країнам, виплати ветеранам війни.  

            Наступна за величиною стаття 

державних витрат – витрати на 

обслуговування державного боргу. 

            Виплата державного боргу і 

процентів по ньому здійснюється через 

викуп державних цінних паперів за 

кошти із державного бюджету.  



           Частина коштів із бюджету держави йде на утримання державного апарату влади, 

посольств, консульств, сплати внесків до міжнародних організацій та ін. 

Дефіцит бюджету – це перевищення витрат державного бюджету над доходами. 

Виникнення і зростання дефіциту бюджету зумовлено економічними кризами, 

мілітаризацією економіки, веденням війни, економічною нестабільністю, зростанням 

заборгованості місцевих бюджетів, безконтрольним зростанням інших витрат з бюджету. 

 

 

Домашнє завдання: 

 

Опрацювати викладений вище матеріал, 

написати конспект та вивчити його. Дати 

відповіді на наступне питання: 

 

1.  Ознайомитися зі статтею про особливості 

оподаткування юридичних осіб в Україні за 

посиланням https://conf.ztu.edu.ua/wp-

content/uploads/2017/04/183.pdf 

2. Написати особливості оподаткування 

фізичних осіб-підприємців в Україні.  
 

 

 

 

 

Усі виконані завдання, конспекти та контрольну роботу надсилати на електронну 

адресу gr.ev@ukr.net з підписом у темі листа «ПІБ, № групи, назва навчальної 

дисципліни та номер уроку». 
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