
СТУДЕНТСЬКИЙ ВІСНИК  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

95 
 

 

УДК  339.924:339.94 
 

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ 
НІМЕЧЧИНИ 

 
Я. О. Мельник 

студентка 3 курсу, група МЕ-31, навчально-науковий інститут економіки та менеджменту 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Ю. В. Вашай 

 

Національний університет водного господарства та природокористування,  

м. Рівне, Україна 

 

Статтю присвячено дослідженню фінансової системи Федеративної Республіки 
Німеччина. Розглянуто особливості її податкової системи, бюджетного устрою, а також 
стан та ключові ознаки банківської системи. 
Ключові слова: фінанси, фінансово-бюджетна система, федеральний бюджет, місцеві 

фінанси, державний борг, банківська система. 

 

Статья посвящена исследованию финансовой системы Федеративной Республики 
Германии. Рассмотрены особенности ее налоговой системы, бюджетного устройства, а 
также состояние и ключевые признаки банковской системы 
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The article dedicated to the study of the financial system of the Federal Republic of Germany. 
The peculiarities of its tax system, budget system, as well as the state and key features of the 
banking system are studied. 
Keywords: finance, financial and budgetary system, federal budget, local finance, public debt, 

banking system. 

 
Сучасні глобалізаційні процеси виявили слабкі місця фінансових систем різних країн 

світу. Кожна із них мала свою практику подолання негативних економічних явищ та 
розвитку економіки. І, безперечно, цікавим у цьому аспекті є досвід Німеччини, фінансово-
економічна політика якої дозволяє їй залишатись на перших місцях у світових економічних 
рейтингах.  

Вивченню зарубіжного досвіду становлення фінансових систем присвячено праці 
вітчизняних та зарубіжних вчених : М. Фер, А. Гейнріха, С. К. Реверчука, К. В. Рудого,  
Л. О. Миргородської, М. І. Карліна, Н. В. Стукало, М. В. Литвин, М. І. Деркач, І. Р. Чуй,  
Е. С. Банюк, О. В. Шморгун. Однак системний підхід до побудови фінансово-бюджетної 
системи Німеччини не втрачає актуальності для дослідження можливостей його 
застосування в трансформаційних економіках. 

Цілями даного дослідження є вивчення сучасного стану, особливостей фінансової 
системи Німеччини та аналіз проблем розвитку її основних структурних елементів.  

За рівнем економічного розвитку та фінансового потенціалу Федеративна Республіка 
Німеччини – найпотужніша країна Європейського Союзу. Сучасні особливості фінансової 
системи країни зумовлені політичним та соціально-економічним становленням держави у 
минулому. Найвищим контрольним органом ФРН в області державних фінансів є федеральна 
рахункова палата. Звіт про виконання бюджету складається Міністерством фінансів і прямує 
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до парламенту і рахункову палату. Після висновку рахункової палати парламент затверджує 
закон про виконання бюджету [1]. 

Бюджетна система Німеччини включає бюджет федерації, спеціальні урядові фонди, 
бюджети 16 земель (у тому числі п’ять східнонімецьких), понад 10000 громад. Для німецької 
бюджетної системи характерна трисхідчаста система міжбюджетного вирівнювання. По-
перше, здійснюється дохідне вирівнювання через надходження ПДВ в бюджети суб’єктів 
федерації: 25% від частки бюджетів земель в загальних надходженнях ПДВ розподіляються 
між всіма землями. Другий вид міжбюджетного вирівнювання полягає в перерозподілі 
бюджетних ресурсів між бюджетами земель без втручання з боку федерального уряду. 
Третім видом фінансової підтримки регіонів у ФРН є прямі федеральні гранти деяким 
територіям [2]. 

У ФРН податки використовуються як засіб впливу на накопичення приватного капіталу 
в ім’я стимулювання темпів економічного зростання. Податкове регламентування умов 
накопичення суспільного капіталу є в даний час одним з основних інструментів державного 
регулювання економіки. До числа головних методів податкового регулювання належать: 

1) зниження або підвищення загального рівня оподаткування (ставки прямого 
індивідуального прибуткового податку, податку на прибуток корпорацій, непрямих 
податків); 

2) система прискореної амортизації капіталу підприємств; 
3) податкові знижки на інвестиції («податковий кредит»); 
4) різноманітні спеціальні податкові пільги, що заохочують ділову активність в 

окремих сферах чи регіонах. 
Податкова система ФРН включає прямі і непрямі податки. Основними платниками 

податків є робітники і службовці. На їх частку доводиться близько 70% всіх податкових 
надходжень у країні. Податкове оподаткування не обмежується лише федеральними податками. 
Воно доповнюється внесками на соціальне страхування та місцевими податками [3]. 

Однією з найбільш розвинутих є банківська система Німеччини. За насиченістю 
банківськими установами (чисельність мешканців на 1 банківську установу) країна 
поступається лише Швейцарії (1633 проти 1631) та значно перевищує інші країни Європи. 
Свого часу Німецьку банківську модель було взято за основу функціонування Європейського 
центрального банку (ЄЦБ) у зв’язку із запровадженням нової валюти «євро» з 1 січня 1999 р. 
Німецька модель базується на основі норм мінімального резервування, усереднення цих 
норм і нечастих операцій на відкритому ринку з метою згладжування коливань ліквідності в 
банківській системі і стабілізації відсоткових ставок. Особливістю німецької банківської 
системи є універсальність банківських установ незалежно від розмірів банків, різниці у 
правових формах та відносинах власності. Кожна із них виконує для своїх клієнтів усі 
можливі банківські операції [4]. 

Комплексний розвиток податкової, бюджетної, банківської системи Федеративної 
Республіки Німеччина призвів до становлення потужної фінансово-економічної системи та 
виходу на міжнародні фінансові ринки в якості одного з лідерів. Фінансова система 
Німеччини побудована таким чином, що вона цілком відповідає урядовій політиці соціальної 
ринкової економіки. Величезна увага приділяється соціальному забезпеченню і підтримці 
нормального рівня життя населення. 
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