устрою і економічному розвитку країни;
створення на всій території країни єдиного поля фінансового
контролю при наявності вираженої контрольної вертикалі;
утворення стійкого кваліфікованого кадрового потенціалу органів
фінансового контролю.
Висновки. Дослідження правового регулювання економічної
діяльності в фінансовій сфері приводить до висновку, що державне
регулювання цією сферою випливає із розвитку ринкового
господарства і ефективно може здійснюватися правовими засобами.
Рух суспільного капіталу може бути стабільним, якщо існує стабільне
фінансове середовище. Самі суб'єкти економічної діяльності
забезпечити його повністю не можуть як через обрій свого бачення
проблеми, так і внаслідок того, що кожний з них намагається
досягнути своїх фінансових інтересів. У держави достатньо засобів,
щоб на макроекономічному рівні створити модель найбільш
раціонального руху фінансових потоків суспільства з тим, щоб знизити
зіткнення фінансових потоків і стимулювати їх в напрямку більш
ефективного функціонування. Таке державне управління тим
ефективніше, чим більш ретельно пророблені управлінські рішення в
цій сфері.
Аналіз державного регулювання у фінансовій сфері доводить
до висновку, що воно виконує функції нормативного закріплення
надходження фінансових засобів, розподілу фінансових засобів,
стабілізації
соціально-економічної
системи
і
забезпечення
економічного зростання.
-

СУЧАСНІ ОБМЕЖЕННЯ ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ
В УКРАЇНІ
Лупя Сільвія Іванівна
Студентка спеціальності «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: Масіна Л.О., старший викладач кафедри
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
(Одеса, Україна)
У ринковій економіці постійний кругообіг коштів як в межах
окремого підприємства, так і в економіці в цілому є об'єктивною
умовою
їх
ефективного
функціонування.
Відносини
між
підприємствами, які виникають внаслідок кругообігу господарських
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засобів, називаються розрахунками [1, с. 90].
Готівка (готівкові кошти) - грошові знаки національної валюти
України - банкноти і монети, у тому числі розмінні, обігові, пам'ятні
монети, які є дійсними платіжними засобами.
У постанові Правління Національного банку України від
25.11.2016 р. № 407 «Про внесення змін до постанови Правління
Національного банку України» від 06 червня 2013 року № 210 «Про
встановлення граничної суми розрахунків готівкою», передбачено
граничну суму розрахунків готівкою: між фізичною особою та
підприємством (підприємцем) протягом одного дня в розмірі 50 тис.
грн.; фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які
підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 50 тис. грн. [2].
Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму,
яка перевищує 50 тис. грн., шляхом перерахування коштів з поточного
рахунку на поточний рахунок, внесення або перерахування коштів на
поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий
поточний рахунок у національній валюті).
Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися без будь-яких
обмежень і банки зобов’язані забезпечити безготівкові перерахування
на вимогу клієнтів у повному обсязі.
Водночас гранична сума розрахунків готівкою підприємств
(підприємців) між собою протягом одного дня залишається незмінною
і становить 10 тис. грн.. Національний банк України наголошує, що
встановлення граничної суми розрахунків готівкою на рівні 50 тис.
грн. не завдасть незручностей громадянам та не зачіпатиме щоденних
покупок населення. Контроль за додержанням порядку проведення
готівкових розрахунків за товари (послуги) згідно з Податковим
кодексом України здійснюватимуть органи Державної фіскальної
служби України [2].
Встановлення граничної суми розрахунків готівкою за участю
фізичних осіб на рівні 50 тис. грн. сприятиме: забезпеченню
стабільних надходжень готівки до банківської системи й прискорення
її обігу; звуженню сфери використання готівки та прискорення
розвитку безготівкового сегменту.
Слід зазначити, що Комплексною програмою розвитку
фінансового сектору України до 2020 року передбачено поступове
зниження рівня готівки в економіці у 2020 році до 12% (у 2014 році
цей показник становив 18,1%, а за результатами 2015 року зменшився
до 14,6%). Обмеження стосується розрахунків під час оплати за
товари, що придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок
готівкових коштів, одержаних за допомогою електронного платіжного
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засобу. Обмеження не поширюються на: розрахунки підприємств
(підприємців) з бюджетами та державними цільовими фондами;
добровільні пожертвування та благодійну допомогу; використання
коштів, виданих на відрядження [1].
Рух коштів відбувається у відповідності з трьома видами
діяльності: операційною, інвестиційною та фінансовою. Операційна
діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види
діяльності, які не є інвестиційною та фінансовою. Інвестиційна
діяльність – це сукупність операцій з придбання та продажу
довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових
(поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових
коштів. Фінансова діяльність – це сукупність операцій, які призводять
до зміни величини (або) складу власного капіталу [3, с. 67].
Застосовуючи розглянуту класифікацію слід мати на увазі, що
віднесення коштів до відповідної групи залежить в першу чергу від
характеру господарської діяльності підприємства. Таким чином
ведення обліку грошових коштів, контролю та цілеспрямованого
використання дає змогу підприємствам контролювати свої видатки,
надходження, розрахунки, а також здійснювати фінансово вигідні
грошові операції [4, с. 89].
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