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ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ  

 

Важливими факторами, що визначають якість і характер фінансових потоків 

за регіонами є наступні: обсяги податків, які надходять з території суб‘єктів 

держави, пропорції їх поділу між державним та регіональним бюджетом, 

повнота використання податкового потенціалу. 

Податково-бюджетний механізм об‘єктивно може виступати в якості 

інструменту стимулювання інноваційної активності підприємств [1, 27].  

Ефективна податкова політика покликана забезпечувати матеріальними 

умовами державне регулювання регіонального процесу відтворення не у формі 

прямого директивного втручання, а посередництвом ціленаправленого 

регулювання руху інвестицій в окремих сферах і галузях, процесів накопичення 

капіталу і платоспроможного попиту населення. 

Для виходу України з кризи необхідно використовувати всі фактори і 

стимули розвитку економіки, які мобілізують матеріально-технічні, природні 

ресурси в найкращих формах організації ринкової економіки [2, 136]. 

Підприємці – господарські суб‘єкти, які активно впроваджують нові комбінації 

в процес відтворення. В зв‘язку з цим важливим напрямком податкової 

політики є підтримка посередництвом стимулюючого збору податків розвитку 

малого бізнесу, що сприяє залученню значних трудових, матеріальних та 

фінансових ресурсів відповідної території. 

Оскільки «простір» є формою існування матеріальних об‘єктів і процесів, 

які характеризують структурність, протяжність,  співіснування та взаємодію 

елементів в матеріальних системах,  то виокремлюючи в якості елементу 
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системи людину, прийнято говорити про соціальний прості як форму існування 

матеріальних об‘єктів і типи їх відношень в суспільстві. 

Таким чином, податково-бюджетний механізм соціального розвитку 

господарських систем має бути направлений на вирішення таких основних 

задач [3, 9]: 

 концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках державної 

соціальної політики; 

 забезпечення соціальної безпеки і стабільності в суспільстві; 

 формування єдиного соціального простору України шляхом 

вирівнювання рівня забезпечення населення важливими матеріальними благами 

і послугами по території країни; 

 збереження і розвиток соціальної сфери. 

Позабюджетні фонди є невіддільною частиною економічного механізму, що 

розглядається соціального розвитку господарських систем. Вони є важливою 

ланкою фінансової системи і  сукупністю фінансових засобів, що знаходяться в 

розпорядженні центральних чи регіональних органів влади, що мають цільове 

призначення.  

Характерна їх особливість полягає в тому, що вони мають лише цільове 

призначення і керуються автономно. За ознакою цільової направленості 

витрачання грошових засобів позабюджетні фонди можна розбити на три 

групи: 

 позабюджетні фонди загальнодержавного значення; 

 позабюджетні фонди міжгалузевого та галузевого призначення. 

 позабюджетні фонди територіального призначення. 
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