
Тема 16 

ФІНАНСОВА СИСТЕМА 

ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА 

ДЕРЖАВИ 
 
 

 

Державні доходи – це частина, яка виділяється 

кожним громадянином зі своїх коштів для того, 
щоб спокійно користуватися рештою. 

(Шарль Монтеск’є) 
У житті є дві речі, яких не можна уникнути: 

смерть і податки. 

(Марк Твен) 
 
 

 

1. Основні принципи побудови фінансової системи. 

Держбюджет. 

2. Основи теорії оподаткування. Види податків. 

3. Бюджетний дефіцит. Державний борг. 
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Тема є продовженням і розвитком попередньої. Обмеженість 

часу не дозволяє проаналізувати й інші форми державного 

регулювання.  Важливість  цієї теми доводиться  актуальними у 

наш час фінансовими кризами, фінансовими аферами, фінансовою 

інтеграцією. 
 
 
 
 

 

1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ 

ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ. ДЕРЖБЮДЖЕТ 
 

 

У повсякденній мові фінанси часто ототожнюють з грошима. 

Частково це вірно, але повністю ототожнювати їх не слід. Термін 

“finanсia” (лат.) вперше виник у торгівельних містах  Італії ще в 

XIV-XV століттях і спочатку означав готівку, доход, тобто гроші. 

Навколо грошей виникає складна система відносин – їх потрібно 

певним чином зібрати (мобілізувати), раціонально розподілити та 
ефективно  використати.  Фінанси  –  це  і  є  система  відносин  з 
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приводу формування, розподілу та використання коштів 

(фінансових ресурсів). 

Ці відносини виникають на різних рівнях – між: 

• державою та фізичними й юридичними особами; 
• фізичними та юридичними особами; 
• юридичними особами; 
• окремими державами. 

Уся складна система наведених відносин має назву 
фінансової системи. Таким чином, основними складовими 

фінансової системи можна назвати державні фінанси та фінанси 

підприємств  (корпоративні  фінанси).  У  даній  темі  обмежимося 

розглядом державних фінансів. 

Державні фінанси – це відносини з приводу формування і 
використання загальнодержавних коштів для виконання державою 

певних функцій. Центральною ланкою державних фінансів є 

державний бюджет. Держбюджет – це сукупний план  доходів і 

видатків держави. Якщо видатки перевищують доходи, мова йде 

про дефіцит бюджету, коли навпаки – про позитивне сальдо, або 

профіцит бюджету. У випадку рівноваги кажуть про 

збалансований бюджет. 

Основні функції держбюджету: 

• розподільча (концентрація грошей у руках держави та їхнє 
подальше використання з метою задоволення суспільних 

потреб); 

• контрольна (бюджет відбиває економічні процеси, що 
відбуваються в структурних ланках економіки). 

Відповідно до  поділу  економічних  систем  на  командну  й 
ринкову, виділяють різні типи організації фінансових систем. 

Демократичний централізм – це система, що існувала при 

централізованому   плануванні.  Нижчі  ланки  підпорядковуються 
вищим,  виконують  директивні  вказівки  центру.  Більша  частина 
фінансових  ресурсів зосереджена в  руках держави. Навіть 
витрачання підприємствами власних коштів  знаходиться під 

пильною увагою і контролем держави. 

Фіскальний федералізм притаманний країнам з розвинутою 

ринковою економікою. Найбільш зріло він проявляється в країнах 
з федеральним устроєм (США). Там існують державні, федеральні 

й місцеві  бюджети  та  чітко  визначені  складові  їхніх  доходів  і 
видатків. 
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Таблиця 16-1 

Структура доходів та видатків бюджетів усіх рівнів у США 
 

 

 

Рівень 
бюджету 

 

 

Доходи 

 

 

Видатки 

Федеральний Податок на доходи 
громадян – 40% 

Податок на фонд оплати 

праці – 35% 
Податок на доходи 
корпорацій – 10% 

Акцизи – 5% 

Соціальні програми 
– 50% 

Національна оборона 
– 20% 

Штатів Податки з продажу, 
акцизи – 50% 

Податок на доходи 

громадян – 30% 

Охорона здоров’я 
 

 

Освіта 
 

 

Забезпечення 

правопорядку 
 

 

Економічна 

діяльність 

Місцевий Податок на власність – 
30% 

Податки з продажу – 30% 

Податок на доходи 

громадян – 30% 

 

 

В Україні був проголошений курс на нормалізацію 
міжбюджетних відносин, хоча на практиці відбуваються несуттєві 

зміни.  Так,  за  роки  незалежності  частка  надходжень  у  місцеві 

бюджети навіть зменшилася, кошти максимально  вилучаються з 
місцевого  та  спрямовуються  до  державного  бюджету.  Держава 

сама вирішує,  якому регіону дати фінансову підтримку, а якому 

відмовити. 

Таким чином, у спадщину від командної економіки в Україні 

залишилося  багато  економічних  рудиментів,  один  з  них  –  це 

човниковий рух   коштів з периферії до центру і навпаки. 

Актуальним  на сьогодні лишається реформування  фінансової 
системи у напрямку подальшого відділення місцевих бюджетів і 

податків від центральних. 
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За словами Д.Колемана, “про що не можна забувати, так це 

про просту істину: все, що держава дає, вона спочатку забирає”. 

Доходи державного бюджету складаються з : 
– податкових; 

– неподаткових надходжень. 

Левову частку надходжень до держбюджету складають 

податки, які стягують для фінансування державних видатків. 
 
 
 
 
 

2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ОПОДАТКУВАННЯ. 

ВИДИ ПОДАТКІВ 
 

 

Фома Аквинський називав податки узаконеним грабежем. А 

на думку  Дж.Кейнса,  ухилення від сплати податків  – це  єдине 

інтелектуальне заняття, яке все ще окупає себе. Податкові злочини 

у  країнах  з  демократичною  формою  правління  відносяться  до 

категорії  найбільш небезпечних. В американському податковому 

законодавстві навіть не діє принцип презумпції невинності. 
Відомий  мафіозі  Аль Капоне  сів  у в’язницю  не  за вбивства  та 

грабежі,  а  за  несплату  податків.  Хоча  у  цивілізованих  країнах 

прийнято за  податкові злочини карати грошима, а не в’язницею, 

тим самим поповнюючи бюджет держави. 

Податки мають таку ж стару історію, як і держава. Історія 

різних країн знає найнесподіваніші об’єкти оподаткування: 
податки на співочих птахів, скакових коней, на хутро, мережива, 
фортепіано тощо. 

Теорія оподаткування визначає основні принципи, за якими 

нараховуються і  стягуються  податки. Податки – це обов’язкові 
збори, що стягуються державою з фізичних та юридичних осіб на 
основі чинного  законодавства.  Податки  є  неминучими  у  будь- 
якому суспільстві, адже  вони  потрібні для виконання державою 

своїх функцій. 

Основи теорії  оподаткування  були  закладені  ще  А.Смітом. 
Чотири податкові правила (канони), сформульовані ним, такі: 

• справедливість –  громадяни  держави  повинні брати  участь  в 
утриманні уряду згідно з своїм доходом; 

• визначеність – податок повинен бути точно визначений (термін, 
час, сума); 
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• зручність  –  податок  повинен  стягуватися  у  той  час  і  тим 
способом, коли і як зручно платнику; 

• економічність – кожний податок має бути розроблений таким 
чином, щоб він не  потребував  занадто значної чисельності 
чиновників, які його збирають. 

Сучасні принципи формулюються таким чином (порівняйте з 
викладеними вище): 

• принцип переваг (сплачувати податки повинні ті, хто 
виграють, мають перевагу від вживання певних суспільних 
благ); 

• принцип сплати за можливостями (рівність для рівних, 
нерівність для нерівних); 

• простота і доступність розрахунків. 
 

Основні види податків групують за різними критеріями. 

І. За об’єктом оподаткування 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІІ.  За способами стягування 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Останнім часом у розвинутих країнах спостерігається тенденція 

поступового переходу від  прямих податків до непрямих, хоча саме 
прямі залишаються основним джерелом доходів бюджету. 
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ІІІ. За способами визначення розміру податку 

(ставка  податку  –  частка  доходу  у  відсотках,  яка  підлягає 

стягненню у вигляді податку) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16-1. Прогресивний, пропорційний та регресивний 

податки 
 

 

Вибір ставки оподаткування викликає  найбільші  дискусії, 

враховуючи  перший  канон  оподаткування  –  справедливість.  У 
більшості  розвинутих країн  доходи фізичних осіб 

оподатковуються за прогресивними ставками. 
 

IV. За рівнем оподаткування 
 
 
 
 

Національні Місцеві 
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V. За порядком використання 
 
 
 

 

Загальні Цільові 

(що мають певне 

призначення) 
 

 

В сучасних умовах податки виконують такі основні функції. 
1. Фіскальну – забезпечують державу фінансовими ресурсами, 

створюючи  матеріальні  умови  для  її  функціонування.  Але 

держава  не  повинна  зловживати  виконанням  цієї  функції. 

Якщо  ставки  податків  завеликі,  у  людей  зникає  бажання 

більше працювати, а  вони, навпаки, намагаються ухилитися 

від  сплати  податків.  Як  наслідок,  надходження  в  бюджет 
зменшуються через зменшення податкової бази (суми, з якої 

стягуються податки). Своєрідною ілюстрацією цього 

загальновизнаного положення є відома крива Лаффера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 16-2. Крива Лаффера 
 
 

 

Крива Лаффера представляє собою спробу пояснити залежність 

між  ставкою  податку  й  надходженнями  до  державної  скарбниці. 

Адміністрація Рейгана використала цю криву при здійсненні у 1981 
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та 1986 рр. податкових реформ. Тоді на 25% скоротився податок на 

доходи фізичних осіб, знизився ступінь прогресивності цього 

податку. Скоротилися ставки податку на приріст капіталу. 
 

 

Але слід брати до уваги, що: 

– дія  зниження  податкових  ставок  може  проявитися  лише  в 
довгостроковому періоді; 

– емпіричні  дослідження  доволі  суперечливі:  одні  люди  при 

зниженні податків працюють більш інтенсивно, а інші 

практично не реагують, або, навпаки, працюють з меншою 
інтенсивністю, адже досягнути бажаного доходу після сплати 

податків можна меншими зусиллями. А при підвищенні 

податків люди, намагаючись не втратити доходів, до яких вже 

звикли, можуть працювати більше. 
Внаслідок “рейганоміки”  суттєво  зріс  бюджетний  дефіцит. 

Хоча не слід поспішати з висновками про неправильність самої 

ідеї послаблення податкового тиску. Складною задачею є 
знаходження оптимального рівня податкових ставок, який 
забезпечить рішення  проблеми  економічного  зростання  та  при 

цьому не  викличе катастрофічного зростання бюджетного 

дефіциту. У Західній  Європі та Японії податкова реформа 

проводилася більш м’яко, податкові ставки  знижувалися не так 
різко, як в США. 

2. Регулюючу – податки мають серйозний вплив на відтворення, 
стимулюючи або стримуючи його темпи, розширюючи або 

зменшуючи  платоспроможний попит населення (пригадайте 

попередню  тему).  За  рахунок  податкових  знижок  та  пільг 

можливо стимулювати економічне зростання, розвиток 
окремих сфер економіки. 

3. Перерозподільну – держава повинна дбати про 

справедливість  у  розподілі  доходів,  зменшуючи  надмірну 
соціальну нерівність. Кошти повинні спрямовуватися на 
фінансування потрібних суспільству програм (наприклад, 

алкогольно-тютюнові акцизи дають кошти для забезпечення 
життєво необхідними  продуктами громадян з 

малозабезпечених сімей). 
 

 

Взагалі  податкові системи  мають  значні національні 

особливості. Податкова система України досі знаходиться в 

процесі формування. Актуальним   лишається формування цієї 
 

246 



ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ   
 

системи з урахуванням, як світового досвіду, так і національних 

особливостей (зокрема, прийняття податкового кодексу). 
 
 
 
 

 

3. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ 
 

 

В економічній  теорії  поширені  три  точки  зору  на  дефіцит 

бюджету: 

• щорічно збалансований бюджет (може приводити не до 
стабілізації економіки, а, навпаки, до поглиблення коливань 
економічного циклу); 

• збалансування  бюджету  на  циклічній  основі  –  дефіцитний 
бюджет  під  час  спаду  і  позитивне  сальдо  під  час  підйому 

(можуть виникнути проблеми через незбігання у часі 

означених фаз економічного циклу); 

• збалансування економіки у цілому, а не лише фінансів. 
Третя точка зору є доволі привабливою, але вона ставиться 

під сумнів за наявністю великого державного боргу. Для покриття 

бюджетного дефіциту державі  доводиться вдаватися до позик – 

випускати державні облігації. 

Державний борг утворюється з сум бюджетних дефіцитів за 

весь  час  з  відрахуванням  усіх  позитивних  сальдо.  Відрізняють 
зовнішній державний борг (борг іноземним державам, 
організаціям і особам) і внутрішній (борг своєму населенню). 

Зовнішній борг Великої Британії був утворений ще в період 

наполеонівських війн і навіть раніше, а зараз нараховує майже 300 
млрд. ф. ст., що складає приблизно 30% от ВВП. Державі вдалося 

трохи скоротити його, але жодний уряд ніколи не міг виплатити 

його повністю. 
Державні бюджети країн з розвинутою ринковою економікою 

до останнього  часу  були  хронічно  дефіцитними  (що  більшістю 
розглядається як наслідки державного регулювання за 

кейнсіанськими  рецептами).  З  90-х  років  у   багатьох  західних 

країнах бюджетний дефіцит скорочується. Правилами 

Маастрихського договору розмір зовнішньої заборгованості країн- 

членів  європейського  валютного союзу обмежується рівнем 60% 

від ВВП, а розмір бюджетного дефіциту – 3% від ВВП. 

Проблема державного боргу посідала значне місце у країнах з 

перехідною економікою. Із зростанням боргу, він може із 
 

247 



  В.А. Палехова 
 

другорядної проблеми стати першочерговою (підтвердженням 

цього  можна вважати фінансові кризи останніх часів). У 1991 р. 

Україна не мала зовнішніх боргів  взагалі. Перші 8 млрд. доларів 

зовнішнього  боргу  Україна  набрала  до  1995  року,  а  на  початок 

2007 р. він вже зріс у півтора рази. 
Великі державні борги притаманні, в першу чергу, країнам, 

що  розвиваються.  Це   негативно  відбивається  на  можливостях 

довгострокового економічного зростання, адже з часом все більшу 

частину ВВП необхідно спрямовувати на обслуговування 

державного боргу. Борговий тиск унеможливлює нормальний 

розвиток цих країн, у світі навіть виник рух “Drop the Debt”. 

Хоча слід визнати, що зовнішній борг, іноземні позики 
необов’язково є чимось шкідливим для економіки. Все залежить 

від величини позики, витрат на  обслуговування боргу, від того, 

яким чином він буде застосовуватися. 
 
 
 
 

 

ПЕРЕВІРТЕ  СЕБЕ, ЧИ ЗАСВОЇЛИ ВИ ТЕРМІНИ І 

КАТЕГОРІЇ: фінанси,  фінансова система,  державні  фінанси, 
корпоративні фінанси,   держбюджет, фіскальний федералізм, 

податки, прямі та непрямі  податки, податок на додану вартість 

(ПДВ), акциз, мито, тверді, пропорційні, прогресивні та регресивні 
ставки оподаткування,    крива Лаффера,  дефіцит  бюджету, 

профіцит  бюджету,  державний  борг,  зовнішній  та  внутрішній 
борг. 

 
 
 
 

 

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ,  ЧИ  УЯВЛЯЄТЕ  ВИ,  ЯКИЙ  ВНЕСОК 

ЗРОБИЛИ В ЦЕЙ  РОЗДІЛ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ: А.Сміт, 
А.Лаффер. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

 

1. Чому необхідно розмежування функцій між загально- 

державними та місцевими фінансовими системами? 

2. У чому полягає роль бюджету в ринковій економіці? 
3. Яку роль грає податкова система в регулюванні економіки? 

4. Дайте визначення податку: а) прогресивному, регресивному й 

пропорційному; б) прямому й непрямому. Визначте вид 
кожного з наведених нижче видів податків, які діють в 

Україні: податок на доходи фізичних осіб, податок на 
прибуток юридичних осіб, ПДВ, акциз. 

5. Чи  вірно,  що  будь-який  непрямий  податок  є,  як  правило, 
регресивним? Чим вигідні ці податки для влади? 

6. Яких наслідків можна очікувати при переході з прогресивної 

до пропорційної системи оподаткування? 
7. “Навіть подарувати не можна – заважає податок”, – 

обурюються громадяни. Чим можна пояснити існування цього 

податку з точки зору державних інтересів? 

8. Які наслідки буде мати підвищення податку на землю? 

9. Чи повинен викликати занепокоєння дефіцит бюджету? Чи 

можна однозначно стверджувати, що бездефіцитність 
бюджету означає здорову економіку? 

10. Чи може великий державний борг призвести до банкрутства 

держави в цілому? 

11. Які, на ваш погляд, причини державного боргу України: 

• в 60-х роках (державний борг СРСР); 
• в 80-х роках (державний борг СРСР); 
• в 90-х роках? 
Чи є різниця в цих причинах? 

12. Чим небезпечна ситуація, коли внутрішній борг зростає більш 

високими темпами, ніж ВВП? 
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ДЛЯ ТИХ, У КОГО Є ЧАС ПОМІРКУВАТИ: 
 

 

1. Прокоментуйте дані таблиці. 
 

 

Таблиця 16-2 

Структура системи оподаткування, (%) 
 

Види податків 
 

Країни 

США Німеч- 
чина 

Англія Швеція Україна 

Прямі податки 57,0 32,8 47,4 44,3 40,7 

у тому числі:      

на прибуток 

підприємств і 

організацій 

8,8 2,8 9,3 6,3 27,7 

прибутковий 
податок 

36,3 27,3 27,4 35,2 9,1 

податок на майно 11,1 2,7 10,5 2,8 0,3 

інші прямі 
податки 

0,8 – 0,2 – 3,6 

Непрямі податки 17,9 27,8 34,7 24,3 30,5 

у тому числі:      

податок на додану 
вартість 

7,9 17,3 19,0 15,1 25,8 

специфічні акцизи 7,7 9,4 14,1 8,6 2,3 

інші непрямі 
податки 

2,3 1,1 1,6 0,6 2,4 

Відрахування на 

соціальне 

страхування 

25,1 39,3 17,7 29,1 26,7 

Інші податкові 
надходження 

– 0,1 0,2 2,3 2,1 

Всього 100 100 100 100 100 
 

2. Деякий час тому шведські урядовці забили на сполох: шведи 

замість звичайних 11 місяців на рік стали працювати лише 10. 

Спочатку  припустили,  що  дуже  стомлюються.  Але   лікарі 

заперечили. І тоді влада звернулася до економістів. Ті швидко 

знайшли  причину.  Чи   здогадалися  ви?  В  якості  підказки 

можна використати наведену інформацію. 
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Помперіпосса у Монісманії 
 

 

Сатирична  казка  Астрід  Ліндгрен   була надрукована в 

швецькій  газеті “Expressen” 10 березня 1976 р. Вона вирішила її 

написати після того, як з’ясувалося, що їй потрібно сплатити 102% 

податку. Ця  казка виявилася   доволі  важливим  аргументом у 

дебатах про високий прогресивний податок, та вважається, що не 
в останню чергу   завдячуючи саме їй, шведська  соціал- 

демократична  робоча партія вперше за  сорок  років втратила 

більшість у парламенті після виборів 1976 р. 

Астрід Ліндгрен  розповідає  в  казці  про  Помперіпоссу,  яка 

живе  у  далекій  країні  Монісманії,  пише  казки  для  дітей,  але 

отримує за свою тяжку працю лише п’ять тисяч крон  на рік. У 

казці згадується можливість зниження податку у випадку купівлі 

будинків з великими боргами. Це було камінням у город 
тодішнього міністра фінансів  Гуннара  Стренга, який щойно так і 

зробив, тому, не дивлячись на свої високі доходи,  сплачував  у 

тому році смішні податки. Але податок на доход знизили, у тому 

числі завдяки зняттю  обмежень на  податки з незалежних 

підприємців у системі соціального страхування. 

У парламенті лідер консервативної фракції Юста Буман 

зачитав з трибуни текст казки, на що міністр фінансів Стренг лише 
суворо зауважив, що текст А.Ліндгрен відбиває “її глибоке 
нерозуміння системи оподаткування”. “Але, – додав він важно, – 

ми ж і не просимо у Астрід Ліндгрен, щоб вона у цьому 

розбиралася”.  Наступного  дня  по  радіо  А.Ліндгрен  відповіла: 

“Так, але я прошу, щоб у цьому розбирався Гуннар Стренг. Якщо 

хтось неправильно щось підрахував, то це податкова служба, бо 
від  них  я  отримала  ці  цифри.  Стренг  вміє  складати  казки,  але 

рахувати він явно не вміє. Може бути, нам з ним варто помінятися 

роботою”. 

А тепер уривок з казки… 

“Розповім вам казку про людину, назвемо її Помперіпосса, 
адже так кличуть людей у казках. Жила вона в країні, яка 
називалася  Монісманія  –  адже  якось  нам  потрібно  цю  країну 

назвати. Помперіпосса  любила  свою країну,  любила ліси, гори, 

озера і зелені гаї. Любила вона і людей, які жили в ній. І мало того 

– вона любила тих мудрих чоловіків, які керували цією країною. 

О, вона вважала, що вони такі розумні, тому вона голосувала за 
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них кожного разу, коли потрібно було обирати мудрих чоловіків, 

які повинні були вирішувати  все в Монісманії. Ті чоловіки, які 

тепер керували країною й вирішували все протягом більше сорока 

років, вони, здавалося їй, влаштували таке чудове суспільство, що 

в ньому ніхто не був бідним, усі отримували свій шматок 

суспільного пирога. І Помперіпосса ставала щасливою при думці 
про те, що й вона сама брала участь у випічці цього пирога. 

У   Монісманії існувало прогресивне  оподаткування. Це 

означало, що чим більше ти заробляв грошей, тим більшу частину 

цих грошей потрібно було віддавати  державному скарбнику для 

пирога благоденства. Але більше, ніж 80-83%, він ні від кого не 

брав, ні,  тому що він був розумною людиною. “Дорога 

Помперіпосса, – казав  він, – від 17 до 20% залиш собі, й роби з 

ними все, що забажаєш”. І Помперіпосса була щиро рада цьому, і 
жила щасливо та весело. Але у країні було багато незадоволених 

людей, які  скреготали зубами від невдоволення й скаржилися на 

“високий рівень оподаткування”, як вони це називали. Ніхто у всій 

Монісманії не чув, щоб вона хоча б слово сказала про те, що вона 

забагато вкладає  в  спільний  пиріг благоденства. Навпаки,  їй 

здавалося, що все правильно і добре. І вона думала, що знову піде 

голосувати за те, щоб мудрі чоловіки  продовжували керувати її 
улюбленою Монісманією. 

Наша Помперіпосса писала книжки для дітей. Робила вона це 

лише  для  власного   задоволення,  але  виявилося,  що  і  діти  із 

задоволенням їх читали, не лише у Монісманії, а й  у далеких- 

далеких країнах, і на сході, і на заході. Хто б міг подумати, але 

простодушні  маленькі   діти  сиділи  у  різних  країнах  і  читали, 

читали, і не було кінця їхньому читанню. І цим своїм  читанням 

діти готували Помперіпоссі нещастя, тому що чим більше вони 
читали,  тим  більше  грошей  надходило  нещасній  Помперіпоссі. 

Чому “нещасній”? Зараз я вам розповім. 

В один чудовий день мудрі чоловіки, які керували країною, 
зібралися і, напевно, за чашкою кави прийняли дивне рішення, яке 

зробило  життя  складним  не  лише  для  Помперіпосси,  а  й  для 

багатьох  інших людей у  Монісманії.  Про це Помперіпосса 
спочатку нічого не знала. Поки до неї не звернувся з питанням її 

добрий знайомий. “Ти знаєш, що в цьому році твій прогресивний 

податок складає  102%?”  “Та що ти верзеш  таке, – сказала 

Помперіпосса. – Адже стільки  відсотків не буває”. Справа в тім, 

що у вищій математиці вона розбиралася не дуже добре.  Ні-ні, 
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пояснили їй, у Монісманії буває стільки відсотків, скільки хочеш. І 

якщо скласти разом і податок на доходи, і ті соціальні податки, які 

Помперіпосса  повинна  була  платити,  оскільки  була  сама  собі 

господарем,  то  отримується  дійсно  102%.  І  хай  Помперіпосса 

думає, що хоче!” 
 
 
 
 
 
 
 

ВИХОДЯЧИ З ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТЕМИ, 

ПРОКОМЕНТУЙТЕ ГАЗЕТНУ ПУБЛІКАЦІЮ: 
 

 

(Лютий 2007 р.) “Кажучи про кредит, ми частіше за все 

маємо на увазі кредитування приватних осіб,  і мало  хто 

замислюється про те, що держава у даному випадку не є 

виключенням – їй також необхідні позики на реалізацію задуманих 

проектів. Де, скільки і у кого позичає наша країна? 

Україна – позичальник великий. У минулому році борг країни 

складав 56,2 млрд. грн., а скоро, після продажу українських 
облігацій,  він зросте до 63,9 млрд.  грн.  Втім,  борг  України як 
держави – це лише один аспект загальної заборгованості нашої 

країни   перед  світовим співтовариством.  Справа у   тім, що 

державний борг як такий формується  для покриття дефіциту 
державного бюджету за рахунок позик. При цьому існують ще і 

зобов’язання  державних  компаній  під   гарантії  уряду  і 

зобов’язання  приватних  компаній  по  відношенню  до  іноземців. 

Так, за даними НБУ, за перші  9  місяців минулого року зовнішні 

зобов’язання лише українських банків зросли на 58% до $9,6 млрд. 

У той самий час  підприємства  інших  секторів  економіки 

збільшили свій борг до $21,1 млрд., на 17%. Усього ж Україна з 

усіма державними і  недержавними підприємствами заборгувала 
світу $44,9 млрд, $12,5 млрд. з яких складають  державні 

зобов’язання. 

Природно, нарощування державного боргу важко 

розцінювати як позитивний чинник розвитку економіки. Втім, до 
критичної відмітки, після якої його збільшення буде загрожувати 

крахом, поки далеко. Так, за словами міністра економіки, загроза 

для економіки може  виникнути в той момент, коли державний 
борг перевищить 60% ВВП, а корпоративні зобов’язання 

досягнуть 300%.  Враховуючи,  що  у  минулому  році  український 
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ВВП трохи перевищив  $100 млрд.,  бити на сполох  треба буде 

лише тоді, коли державний борг України досягне $60 млрд., а інші 

зобов’язання – $300 млрд.” 
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