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• перенесення акцентів зі збільшення обсягів видатків бюдже-
ту для надання відповідних послуг на підвищення ефективності
від витрачання цих коштів.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ
ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

З нашої точки зору, актуальним у теоретичному і практичному
аспектах є питання стосовно формування фінансової інфраструк-
тури в умовах глобалізованої економіки та чинників генерування
кризи або макроекономічної стабілізації. Ми вважаємо, що фі-
нансовій інфраструктурі ринкової економіки на сьогодні не при-
ділено належної уваги в науковій літературі. Загалом можна
стверджувати, що сформована мережа установ фінансової інфра-
структури поступово наближається до потреб розвитку економі-
ки України, хоча досі, мають місце відчутні диспропорції в роз-
витку її окремих сегментів.

Фінансова інфраструктура відображає взаємозв’язок і взаємо-
залежність між економікою та фінансами. Така забезпечувальна
сутність і роль фінансів характеризують їх як елемент економіч-
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ної інфраструктури, що являє собою комплекс галузей, установ
та механізмів, що забезпечують функціонування економіки [1].

Наукові дослідження показали, що для досягнення високих
темпів розвитку економіки загалом і фінансової системи зокрема
слід сформувати адекватну систему регулювання й визначити
напрями та інструменти державного впливу на фінансові процеси
для забезпечення економічного зростання, розвитку фінансових
ринків та їх інфраструктури.

З нашої точки зору, одним з найважливіших напрямків рефо-
рми фінансової інфраструктури, і фінансової системи в цілому є
створення єдиної системи фінансових інститутів. Це дасть змогу
ефективніше, продуктивніше, а головне мобільніше реагувати на
стан справ у фінансовій системі України.

Тому державна політика на етапі економічного зростання має
бути більш концентрованою, цілеспрямованою та виваженою. Це
пояснюється дедалі більшою кількістю взаємозв’язків в економі-
ці, глобалізацією й, відповідно, лібералізацією фінансових про-
цесів, поступовим нарощуванням потужності ринкових сил і ме-
ханізмів, що діють у фінансовій системі [2].

Крім того, важливим чинником є також якісний рівень фі-
нансового законодавства. Невідпрацьованість законодавчих ак-
тів, нечіткість окремих норм законів, неузгодженість окремих
положень у різних законах украй негативно позначаються на
фінансовій практиці. Не менш важливе значення має також рі-
вень забезпечення виконання положень діючого законодавства,
у т. ч. й фінансового. Нинішні проблеми України не стільки у
недосконалості законодавчої бази, скільки у забезпеченні їх ви-
конання, а ще більше у тому, що вони досить часто не визна-
ються громадянами як справедливі. Хоча законодавча база не є
безпосередньою складовою фінансової інфраструктури, без неї
неможливе формування, розвиток і дієспроможність даного су-
спільного явища [3].

Ми вважаємо, що державне регулювання справляє значний
вплив на розвиток фінансової інфраструктури за умов окреслення
чіткої дії його механізмів на суб’єктів, об’єктів і формування ін-
ститутів фінансової системи. Напрямами подальших розробок
концепції має стати подальша деталізація інструментів і заходів
державної фінансової політики, але цей механізм повинен бути
ефективним і забезпечувати симетрію розподілу ресурсів у часі,
просторі та сферах діяльності, симетрії розподілу інструментів,
регулюючих дій і впливів та ін.
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ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ

В умовах ринкової економіки податки є одним з найважливі-
ших важелів впливу держави на економічні процеси, вони слугу-
ють тими «кровоносними артеріями», через які відбувається фі-
нансове наповнення бюджетів різних рівнів для реалізації жит-
тєво важливих функцій держави.

Потрібно враховувати, що надмірне податкове навантаження є
негативним чинником державної податкової політики, яке відпо-
відним чином впливає на розвиток національної економіки,
стримує ділову активність суб’єктів господарювання, уповільнює
зростання валового внутрішнього продукту та є однією з причин
виникнення таких кризових явищ у суспільстві, як соціальна на-
пруженість і загальне зубожіння населення.

Проблемі податкового навантаження та його впливу на соціа-
льно-економічні процеси, що відбуваються в країні, присвятили
свої праці вітчизняні та зарубіжні науковці А. Виварєц, О. Амо-
ша, Л. Кизилова, Ю. Іванов, А. Іванченко, О. Ковалюк, В. Кор-
нус, І. Майбуров, Д. Мельник, Т. Мунтян, В. Опарін, В. Сенчу-
ков, М. Стецишин, О. Єськов, О. Шарікова та ін.

Показник податкового навантаження на макрорівні відобра-
жає ефективність податкової політики, тобто кількісно вимірює
сукупний вплив податкових платежів на джерела їхньої сплати.


