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МКТОДИ ЩОДО ЗЛБЮІІКЧЮІІІЯ ІVШХЛІІІЗМУ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ФПL".НСОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖ".ВИ 

Д.1я :шбезпечеппя :~лехапіз:му фупкuіопуnаппя фішшсоnої системи 
у1юннонажсні суG't-:кти НJІ<І.іLИ ІшконукпьуІІрашІінсnкі функІІ.іЇ, ~Ікі ІІСрІІІ 

3а нес, ниражакпьси у рі3НО\шнітних фор\іІах, \Іспнах та :1acoGax :ніі1-
снснюІ фінансоної ,Т(і~І~Іьності. ;lсржана н ocoGi уІюнноІшжсних ор1·анін 
в.1аци здійснює управ.1іння за фінанса1ш. 

Метоц - ue конкретний ш.1ях, спосіб досягнення ці1ей фінансової 
.Jіяльпості. УСі ~tero.Jи (способи) фішшсоnої .Jія.п,пості ~южпа роз.Jі:ппи 

па загальні та спеuіа.1ьпі. 3ага.lьпі мето.Jи обу:\юnлені са:\юю природою 
фінансоnої дія..1ьності, її заrа.lьпосуспL1ьпим характеро:\1 та зпачеппя:\f, 

сttри\юваttістю tta _;юott'ttcttllj.[ :~at<utt,ш1x іtпсрссів. Cttcнia.:tt,tti cttocoGи 
ні.J.тuср,цжують сtюю рс<с:Jьність у lliднoui.J.tшx функuіях фішшсоuої .J.і
~І;Іhносп І НС.-ІИІ<ОЮ МІрОЮ p(Hp13H}II0Th01 у 3а;ІСЖНОСТ1 НЩ ІLІШ:ТИНИХ ЇМ 

функІ(іtі. СІІсніа;Іhні сІюсоби є;(оситh;tинаVІічними, оскі;ІhЮ1 :ш..ІІсжатh 

від конкретної ситуаuії у фінансовій сфері. Меншою :\tірою така залеж

ність характерна ;:LlЯ зага.:-Jьних метоців фінанеової дія.:-Jьності. Зага.1ьні 

методи використовуються практично на всіх етапах та при зційсненні 

ncix різноnидіn фінансоnої ція.:-JьІюсті суб'скта:ми й учасника:ии фінан
соnо-праnоnих nідносип. А. Т. Ковальчук до загальних :методіn ntпю
ситh: і\111Сратинниtі (\1СПН НJІаіLНИХ ІІрИШ1СЇН), рСКОМСНJ(аІ~іі1, MCTOil 110-

І"()іlЖСНН}І, фінансоноm контрш1ю та ін ІІІ і. Антор 3а3начш-:, 11~0 І(і \1спщи 

не никористонукУІ'hС~І антоноVІно ti (ННОІІЩ1}ІJ(Коно. Наtібі;ІhІІІ сфскп1н

ним способо:\t їх використання є ко:\tбінаторність, тобто використання 

в певних цо.:-Jях, у за.:-Jежності від сфери впливу та завцань, які потрібно 

nирішити, а також uіТІей та іптересіn, які пеобхі.JІІО реа.1ізоnуnати [2, 
с. 307]. На .Jумку С. П . .Захарченко фінанеоnий :\1еханіз:м - це сукуп
ністh рСІ'~ІаVІСНТОНаНИХ НОрVІа\Н1 І Іра на фінаНСОНИХ \ІСП)j[ЇН, 33 .іЮІІОМО

І"ОЮ ИКИХ pca;1i:1yt-:ThCИ p03110.iLЇJІhH3 фуНІ<І(і~І фі нансін і НИріІІІУКНhСИ :ш

Н.іШНЮІ ІІ[(ЩО фЩНІуНаНН}І та НИКОрИСТаНЮІ 11101ІІОНИХ фон;(іН. У ;ЩНОVІУ 
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киІІаіtку мока ~ілс 11ро фінанеокий мсхані:н,І к ІІілоVІу. Фінанеокий мс
ханнм можна ро:мlJІити на KlJІnкa ск;Іа;юких частин, - 3а Кl.ІhКlстю 

фінанеоких VІСТОіtік: Gю;~жстни~і мсхані3VІ, фіскалnний, крсюпний. 

Ві;:шовідно, конструкції цих механізмів визначають: бю;:rжетне зако

нодавство; податкове законодавство; законодавство, шо регламентує 

кредитні підпосшш. І ві;:r того паскільки жорстко закоrюдапстпо рег.1а

мептус підпосипи па основі того чи іншого мето;:rу, фінапсові :механізми 

можна умошю розді.1ити па три типи: 1) директивні (жорсткі), 2) регу
;Іnонані, 3) VІеХаНіJМИ JМіІІІаНОІ'О ТИІІУ [JJ. 

НеоGхілно кі,лначити, що 110- ІІерІІІс. рі3ні кчсні кикористонуютn 

різні критерії до визначення фінансово-правового методу регу.1юван

ня. О;:rні вчені за основу беруть ста.LІії фінансової діяльності держави, 

па яких попи використовуються; інші nчепі за критерій обирають рух 

міноnої nартості та методи, які властиві управлінській дія.1ьпості. Таким 
чином, можна побачити різні пі;:rходи до визпачепня методів, які :шсто

сонуютnс$.1 у сфері фінанеокої JlіИ.Іnності }(сржани. Атакож каю1иниv1 є 

те, ІІ(О неJшІсжно кі.Іl оGрано1·о критерію та ро:шо;tіJІУ _v1сто;tік фінансо

во-правового регулювання на основні та додаткові, в фінансовій сфері 

важливо вживати ко:мплекс методів, які будуть .іІиктуватись ~rасом та 

умова:ми сьогодення; по-друге, фінансова криза знову актуа.1ізува.1а 

;:rискусію про ступінь втру'Чаrшя держави в економічні процеси. У ре

зу.1ьтаті аналізу цих процесів остапнім часо:м с:к.1алися передумови для 

ІІОІЮІ'О IIOI"JIЩlY ІІа юрtЩИЧІІИЙ JMiCT ІІрОІ(ССУ ,І(СрЖШ\1101'0 рСІ'УJІЮВаІІШІ 
ринкових інститутів. Так. сІ,опщні J·~ІШІ$.ІЮТІ,оІ нові І'РУІІИ сусІІіm,них 

ві}lJЮсин (нанрик..ІJа)l. у сфері фінансових ринків) -~а участі }(Сржави, 
к ~Іких нона нисту11ає s.~к «глоGсиnний•> реІ')СІюючий суб'єкт на осно

ні еКОНОVІіЧНИХ MeTOJ(iK КІІJІИКУ на рИНОК, але 3 ІІуб;ІіЧНИVІ інтересом; 
по-третє, за останні десяпшіття в Україні зана;:rто часто проводяться 

реформи у сфері опо;:rаткування, митної, ва.1ютної, бю;:rжетної політи

ки. При uьому Україна пе nикористопус позипшrшй доспід інших про
uпітаючих ;:repжan що;:rо застосупаrшя реформ, а саме: опробування за

п.1аповаrшх реформ па окро-tій території (місuе, регіон), для того що 
G уІІеннитиС$.1 н сфсктикності ІІроне;tенн~І J(аних 3VІін. MaGyтn. можна 

3І'а;(ати _ІІИІІІС о;(ин ІІрИКJШіl :1 11рактики :шстосуканюІ Україною ОІІро

бації введення С;:rиного податку на території міста Іллічівськ. У дано:му 

прикладі, дійсно, пі.1ьгове опо;:rат:кування суб'єктів пі;:rприємницької 

;:rіяльності призве.1о ;:ro позитивних змін у дохідній частині бю;:rжету 
за о;:rип експериментальпий рік. Таюв--І чином, необхідно від:шачити, 
що питання застосупашrя rюnauiй в екопомічпій (а саме n по;:rатковій, 
митній, нш1ютній, Gюлжетній) сфері кима1·ає ІІрокс,І(СНН~І комІІJІсксу :ш

Х(Щік: пюнуванюt, опробування на певній території дер:ж·ави, поетапне 

впровадJІсення, цільовuU контроль за виконанням. Тільки в такій пос.1ідов

ності ;:rій і захо;:rів :можливе уникнути колоса.1ьн:их фінансов:их витрат на 

проведення нових реформ. Адже створення одного нового державного 
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ор1·ану Т$.ІІ'НС мі;Іh~іонні нитрати ;~сржани. Крім того, н ІІсрю,т( орІ·аннаІІіЇ 

}li$.1JihHO<.:Ti ТаКОІ'О НОНОІ'О органу i<.:HyiOTh ІІрО6JІСVІИ Н рсаJІіjі.'ЩіЇ функціі1 
}ЩНОІ'О 0р1·ану, OCK\JihKИ, $.ІК ІІраНИJІО, VІСНЩИЧНІ рСКО\>1СН)Lі:І.ІІіЇ 110 НИ
КОНаННЮ функцій формуються після початку роботи цього органу, що 

усюш;:rнює весь робочий процес. 
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Функціонунан ни ;~сржани, ;tіюІhністh у<:іх її і неппутін 3Начною УІі

рою 3і.Uсжатh ні;~ JаGс311С'1сності належними фінансоними ресурсами, 

шо зосереджені у бю;:rжетній системі і, перш за nce, у держаnно:-...-гу бю
джеті. Основною метою правового регулювання бюджетної сфери є мо

бL1ізація грошових коштів до бюджетної системи та ефективне їх вико

ристаrшя ;:r.1я суспіІІьrшх потреб . 
. За сnосю сутністю бю;:rжет с багатоаспектпою категорісю, що дас 

мож;Іині<.:тh р(ВІ';Іи;~ати Gкщжст у ;~скі;Іhкох асJJсктах. Так, науконці р(В

І'JІЩ(аютh Gк)і[жст $.ІК норматинно-11раноний акт, ик ІІснтралі:юнан11і1 

фонд грошових коштів, як зап.1анований перелік доходів і видатків 

на відповідний плановий період, як сукупність економічних віднос:ин 

шодо формування розподіТІу та використання ві;:rповідного центра.1ізо

nаного фонду грошових коштіn [ 1, с. 109]. Таким чином, бюджет можна 
розглядати як документ, що зовнішньо виражений у формі нормапш-. . . 
НО-ІІраНОІ'О акту та VIICTИTh IICIJCJIIK jаІІJІаНОНі:І.НИХ )lOXO.itІH Ті:!. НІ1,Т(аТКІН, 

а ТаКОЖ, $.ІК ІІ,СНТра;Іі:юнани~і фоН,Іt 1110ІІІОНИХ КОІІІТіН, 11~0 фopV1YIOThOI, 

р(НІІОЛі;Іиютhси та никористонуютh<.:}І ІІІ.І}ІХО\-1 ::;;tііkнснн}І економічних 

відносин. 
У науковій та навчальніІ':І літературі досить часто використовується 

такий термін, як формушшня бюджету, при цьому, слід зазначити, що 

нор11атшшого шІЗначення цього терміну бюджетне законодаnстnо не 
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