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Для реалізації завдань регулювання соціально-економічного розвитку 

країни в сучасних умовах необхідно виважено й обґрунтовано підходити до 
вибору системи фінансових важелів впливу на національний та регіональний 
економічний розвиток. 

Фінансові важелі розглядаються як конкретні способи впливу держави 
на процес розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту та 
національного доходу. Саме з цих позицій доцільно поділити важелі 
формування бюджетного потенціалу на стимули, санкції, бюджетне 
балансування та оподаткування [1]. 

Конкретними формами здійснення процесів розподілу і перерозподілу 
створеної вартості є фінансові важелі, до яких відносяться податки, 
обов’язкові збори, норми амортизаційних відрахувань, норми витрачання 
коштів в бюджетних установах, орендна плата, процент за кредит, дотації, 
субсидії, субвенції, заохочувальні фонди, штрафи, пеня, премії тощо. 
Особливістю фінансових важелів є те, що вони засновуються на врахуванні 
економічних інтересів держави, підприємств, організацій, населення [2].   

Податки є особливим інструментом державного управління, який 
здатен впливати на міжнародну конкурентоспроможність держави. 
Оподаткування повинно здійснюватися для побудови конкурентоспроможної 
соціально орієнтованої ринкової економіки та її інтеграції у європейське 
співтовариство [3].  

Проте, на початку 2017 р. підприємці та інші платники податків 
упевнилися в протилежному. Підвищення податків призвело до ліквідації 
великої кількості підприємств малого та середнього бізнесу. 

Відповідно до нових норм, з 1 січня 2017 р. окремі категорії ФОП, 
зокрема другої та третьої груп, зобов’язані платити єдиний соціальний 
внесок понад 704 грн на місяць, навіть якщо тимчасово не мають жодного 
прибутку. Раніше ФОП, маючи у певному періоді прибуток,  сплачував 5,0% 
податок та ЄСВ. Якщо ж руху коштів не було, то сплачувати не було 
необхідності [4]. 

Одним з напрямів впливу держави на темпи суспільного відтворення є 
встановлення норм амортизаційних відрахувань, застосування прискореної 
амортизації з метою сприяння розвитку науково-технічного прогресу.  

Амортизаційна політика тісно пов’язана з оподаткуванням 
підприємств, оскільки вона впливає на формування суми податку на 
прибуток та опосередковано – податку на додану вартість, завдяки якій 
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прискорюються чи уповільнюються темпи формування грошових потоків 
підприємства, які в подальшому можуть бути спрямовані на відтворення 
основних засобів [5]. 

Для зацікавлення суб’єктів господарювання в досягненні певних 
результатів використовуються фінансові стимули. В умовах децентралізації 
постає питання економічних стимулів на місцевому рівні. Для розв’язання 
нагальних проблем місцевого економічного розвитку передбачається:  

-надання точкової підтримки окремим містоутворюючим та аграрним 
підприємствам, що вирішують питання зайнятості, формують дієві стимули 
для активізації економічної ініціативи, розвитку підприємництва на 
місцевому рівні; 

- сприяння розкриттю, освоєнню та оптимізації використання 
внутрішнього ресурсного потенціалу регіону; 

- оптимізація та ефективне використання обмежених можливостей 
бюджетного фінансування, використання механізмів державно-приватного 
партнерства як основи мобілізації інвестиційних ресурсів на потреби 
стабільного економічного зростання на місцевому рівні; 

- створення на регіональному рівні розвинутої дорожньо-транспортної, 
торговельної, інформаційної, комунікаційної та ін. інфраструктур, що 
сприятиме підвищенню доступності віддалених територій, активізує 
включення їх ресурсів та економічного потенціалу й забезпечить на цій 
основі стабілізацію економічного зростання на місцевому рівні [6]. 

У фінансових важелях важливе місце займають фінансові санкції як 
особливі форми організації фінансових відносин, покликані посилити 
матеріальну відповідальність суб’єктів господарювання. Найбільш 
розповсюдженими серед них є штраф і пеня [7]. 

З 1 січня 2017 р. згідно Кодексу законів про працю України 
запроваджені фінансові санкції у вигляді штрафу стосовно юридичних і 
фізичних осіб – підприємців за перелік порушень трудового законодавства: 
допуск працівників без оформлення трудового договору, пропущення строків 
виплати заробітної плати тощо [8]. 

Також запроваджені нові штрафи щодо платників податків за 
неподання чи несвоєчасне подання податкових декларацій згідно з 
Податковим кодексом України та Кодексом про адміністративні 
правопорушення в розмірі від 170 гривень [9]. 

В сучасних умовах реформування економіки України відбувається 
вдосконалення фінансового механізму. Найважливіші проблеми, які 
вирішуються при цьому це: 

– створення передумов для розвитку ринку; 
– забезпечення раціональних пропорцій розподілу і перерозподілу 

валового національного продукту і національного доходу; 
– науково обґрунтоване фінансове планування і прогнозування обсягів 

централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів, їх розподілу і 
використання; 

– підвищення результативності фінансового контролю; 
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– надання субвенцій регіонам України на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку [2]. 
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З огляду на наявні ресурси та конкурентні переваги Україна має 

перспективи щодо розвитку як окремих секторів, так і економіки в цілому. 
Незважаючи на недоліки та складності економічної ситуації, спостерігається 
розвиток окремих секторів економіки, серед яких інформатизація та 
технологічна революція суспільства. Тому важливою складовою у вивченні 
проблематики щодо технологічної готовності країни в сфері економіки є 
пошук шляхів технологічного розвитку економіки України, виявлення 
перспектив держави на світовому рівні. 

Швидка глобалізація та інформатизація є складовими рушійних сил для 
зміни в економіці країн, в тому числі і в Україні. Інформаційне суспільство 


