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У статті звернуто увагу на визначення поняття бюджетно-податковий механізм розвитку фінансової бази регіону;
розглянуто його структуру; проведено аналіз бюджетно-податкового механізму розвитку фінансової бази регіону, на
прикладі Донецької області; визначені напрямки підвищення ефективності дії бюджетно-податкового механізму розвитку фінансової бази Донецької області.
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ВСТУП
У сучасних умовах важлива роль в соціально-економічному розвитку території відводиться
місцевим бюджетам, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти,
культури, охорони здоров’я населення, засобів масової інформації, також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки по упорядкуванню населених пунктів тощо. Бюджети різних
рівнів є джерелом для вирішення соціально-економічних завдань і покликані забезпечити відносно плавний розвиток територій. Все це сприяє виникненню особливо гострої проблеми дієвого
механізму, який би визначав нові принципи формування місцевих бюджетів, чітке розмежування
функцій і повноважень усіх рівнів влади, а звідси — видатків кожного виду бюджету, і що саме
головне — доходів між різними ланками бюджетної системи. Ключову роль у наповненні бюджетів відіграють податки. Так, основним призначенням податків, відповідно до їх фіскальної
функції, є насичення доходної частини бюджету для задоволення суспільних потреб. Виходячи з
цього в компетенцію уряду входить визначення та реалізація такої податкової політики, яка забезпечила б стабільне функціонування та розвиток регіонів відповідно до його завдань.
Питаннями вдосконалення системи оподаткування займалися та займаються такі економічні
вчені, як В. Вишневський, В. Григоренко, В. Геєці, В. Федосова, Л. Омелянович, С. Юрій,
П. Мельник та ін. Проте, взаємозв’язок податкових та економічних процесів на регіональному
рівні, тобто вплив бюджетно-податкового механізму на економічний розвиток регіону висвітлено
лише в роботах кількох вчених — В. Кравченко, Л. Тарангул, С. Джигалової.
Аналіз літературних джерел свідчить, що авторами майже не висвітлюються питання щодо визначення сутності та складових елементів бюджетно-податкового механізму. Так, Григоренко В.О.,
під бюджетно-податковим механізмом розуміє сукупність соціально розроблених і законодавчо
закріплених методів і важелів, мобілізації й використання фінансових ресурсів території [3].
В. Тарангул вважає, що бюджетно-податковий механізм є сукупністю відносин між органами влади різних рівнів, що виникають у результаті дії держави на економічний розвиток регіонів. Тому,
бюджетно-податковий механізм охоплює формування доходів державного бюджету, здійснення
витрат загальнодержавних коштів, міжбюджетні відносини й управління всіма вищеназваними
процесами [8].
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка теоретичних та практичних засад побудови бюджетно-податкового
механізму розвитку фінансової бази Донецької області та пошук шляхів його удосконалення.
РЕЗУЛЬТАТИ
Бюджетно-податковий механізм розвитку фінансової бази регіону складається з методів, важелів та інструментів, правового, нормативного й інформаційно-статистичного забезпечення.
Бюджетно-податкові методи являють собою засоби впливу фінансових відносин на бюджетноподаткову політику, і включають планування, прогнозування, оподаткування, фінансування, контроль та розрахунок коефіцієнтів. Так, розв’язання найважливіших завдань із забезпечення росту
податкових надходжень пов’язано з необхідністю оцінювання податкового потенціалу регіону,
оскільки податковий потенціал визначає майбутні податкові надходження, за допомогою його
оцінки можуть бути вирішені такі проблеми, як планування доходів бюджетів і прогнозування
фінансового становища регіону.
Засобом дії бюджетно-податкового механізму є її інструменти та важелі, а саме: доходна частина бюджету, загальнодержавні та місцеві податки і збори, трансферти, видаткова частина бюдже-
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ту, стимули (податкові пільги, бюджетні кредити, податкові канікули, відстрочки із сплати податків тощо) та санкції (за порушення податкового законодавства, нецільове використання бюджетних коштів, пені за несвоєчасну сплату платежів, відміна наданих пільг тощо).
Правове забезпечення функціонування механізму включає законодавчі акти, постанови, накази, циркулярні листи та інші правові документи органів управління. Залучення юридичних норм
дає змогу встановити єдині правила організації фінансових зв’язків, захистити економічні інтереси суспільства, дає змогу проводити єдину політику в сфері фінансів, забезпечити фінансову дисципліну.
Нормативне забезпечення включає нормативи, норми, ліміти та резерви. А інформаційно-технічне забезпечення складається з різного типу статистичної, економічної та іншої інформації.
Основним завданням держави при формуванні бюджетно-податкового механізму є забезпечення
відповідності змісту його елементів вимогам фінансової політики відповідного періоду, що сприятиме найповнішій реалізації її мети та завдань. Ефективну дію фінансового механізму забезпечить злагоджене функціонування усіх його складових. Податкові надходження є джерелом формування доходів бюджету Донецької області як по загальному, так і спеціальному фондах. Аналіз
динаміки податкових надходжень у доходах бюджету Донецької області по загальному та спеціальному фондах наведено на рис. 1.
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Рис. 1. Аналіз динаміки питомої ваги податкових надходжень в доходах бюджету Донецької
області по загальному та спеціальному фондах у 2010-2012 рр. (Складено автором)
Незважаючи на збільшення обсягу податкових надходжень 2011 р., як по загальному, так і по
спеціальному фондах, у 2012 році відбулося зменшення питомої ваги податкових надходжень в
загальному обсязі доходів бюджету області. У 2011 та 2012 роках спостерігалося збільшення податкових надходжень до бюджету Донецької області на 21,12% та 15,11% відповідно. Це відбулося за рахунок збільшення податків за всіма групами, крім податків на власність та окремих податків і зборів, що зараховуються до місцевих бюджетів. Крім того, починаючи з 2011 року відбулися зміни у складі податкових надходжень до місцевих бюджетів. Внутрішні податки на товари
та послуги стали джерелом наповнення лише державного бюджету України. Нормами Податкового кодексу України [1] було зменшено кількість місцевих податків та зборів з чотирнадцяти до
п’яти, проте відбулося збільшення їх обсягу й частки у складі податкових надходжень до бюджету області. Але незважаючи на тенденцію до збільшення питомої ваги місцевих податків та зборів
у структурі доходів бюджету Донецької області, за підсумками 2012 року вона залишається дуже
низькою.
Аналізуючи структуру податкових надходжень бюджету Донецької області за 2012 р. (рис. 2),
можна побачити, що найбільшу частку займали податки на доходи, прибуток, збільшення ринко-
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Рис. 2. Аналіз структури податкових надходжень (Складено автором)
вої вартості та збори й плата за спеціальне використання природних ресурсів. У 2012 році їх
питома вага склала 76,82% та 15,05% відповідно, а частка місцевих податків і зборів — 4,09%.
Згідно до Податкового кодексу України з 01.01.2011 року до місцевих податків і зборів належать:
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; єдиний податок; збір за провадження
деяких видів підприємницької діяльності; збір за місця для паркування транспортних засобів;
туристичний збір.
Тому буде доцільним проведення аналізу динаміки та структури місцевих податків та зборів
бюджету Донецької області за 2010-2012 роки (табл. 1).
Таблиця 1. Аналіз динаміки та структури місцевих податків та зборів бюджету Донецької області за 2010-2012 роки *
2011 р.
2012 р.
Відхилення
Темп
Місцеві податки та
зросту,
питома
питома
+/-, тис.
збори
тис. грн.
тис. грн.
%
%
вага, %
вага, %
грн.
Збір за місця для
паркування транспортних засобів
443,4
0,21
355,8
0,08
-87,6
-19,76
80,24
Туристичний збір
746,2
0,35
1163,5
0,27
417,3
55,92
155,92
Збір за провадження
деяких видів підприємницької діяльності
32256
15,31
41940,4
9,88
9684,4
30,02
130,02
Єдиний податок
177291,1
84,13
381182,9
89,77
203891,8 115,00 215,00
Всього місцевих
податків і зборів
210736,7
100,00
424642,6
100,00
213905,9 101,50 201,50
* Складено автором

Аналіз динаміки та структури місцевих податків і зборів свідчить про їх збільшення у 2012
році по відношенню до 2011 на 101,5%, або на 213905,9 тис. грн. Це сталося за рахунок збільшення всіх місцевих податків та зборів, крім збору за місце паркування транспортних засобів, надходження від якого зменшились на 87,6 тис. грн., або на 19,76%.
У структурі місцевих податків і зборів найбільшу частку займає єдиний податок — 84,13% та
89,77% відповідно у 2011 та 2012 роках. Питома вага інших місцевих податків та зборів є незначною, крім того, у 2012 році спостерігалося зменшення частки збору за місця паркування транспортних засобів, туристичного збору та збору за впровадження деяких видів підприємницької
діяльності. Таким чином, не зважаючи на збільшення місцевих податків і зборів майже у двічі,
вони залишаються все ще незначним джерелом формування бюджету області.
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Не менш важливим джерелом, за рахунок якого відбувається формування фінансових ресурсів,
є неподаткові надходження коштів. Це адміністративні збори та платежі, доходи від операцій з
іноземною валютою, доходи від власності та підприємницької діяльності, інші неподаткові надходження. Згідно з Постановою Верховної Ради України «Про структуру бюджетної класифікації
України» визначено перелік неподаткових платежів до бюджету: доходи від власності та підприємницької діяльності; адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного
продажу; надходження від штрафів та фінансових санкцій; інші неподаткові надходження; доходи від операцій з іноземною валютою.
Наступним важливим джерелом у доходах місцевих бюджетів є трансферти від центрального
уряду. Поняття «Трансферти» латинського походження, що означає переносити, переводити, тобто кошти, що передаються з державного бюджету до місцевих бюджетів або з місцевих бюджетів
вищого рівня до бюджетів нижчого рівня у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій та в інших формах [2]. В європейських країнах з перехідною та розвиненою економікою питома вага трансфертів
у структурі доходів місцевих бюджетів є досить різною. Так, наприклад, у Великобританії частка
трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів становить 41,0%, у Швеції — 19,4%, у Естонії — 37%, у Латвії — 28,1%, у Словенії — 20,9%, у Болгарії — 33,0%. Що ж стосується України, то частка трансфертів у структурі доходів Донецької області становить 54,56%.
У 2011 та 2012 роках відбулося перевищення обсягу трансфертів в доходах загального та спеціального фонду над обсягами податкових надходжень до бюджету області (рис. 3).
тис. грн.
30000000
25000000
20000000

11586988,9

15000000
10000000

Всього доходів
бюджету без
урахування
трансфертів
Трансферти

10084011,1
8611545,5
13911232,0

5000000

7021215,4

8797826,3

2010 рік

2011 рік

0
2012 рік

Рис. 3. Частка трансфертів в доходах бюджету Донецької області у 2010- 2012 роках

(Складено

автором)

Аналіз динаміки та структури трансфертів, отриманих з державного бюджету до бюджету
Донецької області за 2010-2012 рр. наведено на рис. 4.
У 2012 році відбулося збільшення трансфертів, отриманих з державного бюджету до бюджету
Донецької області. Це сталося за рахунок збільшення як дотацій, так і субвенцій. Також спостерігалося збільшення частки субвенцій, питома вага яких у 2012 році склала 71,4% трансфертів,
отриманих з державного бюджету. Збільшення трансфертів може призвести соціально-економічний розвиток територій в жорстку залежність від центрального бюджету, це негативна тенденція
яка може призвести до дестабілізації економіки регіону в цілому.
Зважаючи на те, що органи місцевого самоврядування прагнуть фінансової незалежності у
здійсненні своєї політики на рівні адміністративно-територіальної одиниці, в такому випадку,
трансферти не можна вважати перспективним джерелом, за рахунок якого може відбуватися
формування основного обсягу фінансових ресурсів на рівні області. Тому, враховуючи дану
закономірність, слід відзначити, що іншим джерелом, за рахунок якого відбувається наповнення фінансовими ресурсами бюджету Донецької області є операції з капіталом та цільові фонди.
Такий спосіб наповнення бюджету області є більш ефективним, оскільки при цьому забезпе-
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Рис. 4. Аналіз динаміки та структури трансфертів, отриманих з державного бюджету до бюджету Донецької області за 2010-2012 роки (Складено автором)
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чується розвиток інституту комунальної власності та забезпечується фінансова автономія місцевого самоврядування.
Зменшення надходжень від операцій з капіталом та цільових фондів у 2011 році відбулося за
рахунок зменшення цільових фондів, надходжень від продажу основного капіталу та коштів від
продажу землі та матеріальних активів. У 2012 році все ще спостерігалося зменшення надходжень від продажу основного капіталу на 8144,7 тис. грн., або на 24,48%; а надходження від продажу землі і нематеріальних активів та цільових фондів збільшилися на 58,03 та 25,16%. Проведемо
аналіз структури надходжень від операцій з капіталом та цільових фондів за 2010-2012 роки.
Результати наведено на рис. 5.
У 2012 році по зрівнянню з 2010 роком відбулося збільшення коштів від продажу землі і нематеріальний активів, частка яких склала 49,49%. Частка надходжень від продажу основного капіталу залишилася майже без змін і склала 16,93%. У 2012 році спостерігалося значне зменшення
цільових фондів бюджету області. Цільові фонди коштів створюються для їх найефективнішого
та оперативного використання для досягнення певної соціальної ї економічної мети. У 2012 році
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Рис. 5. Аналіз структури доходів від операцій з капіталом та цільових фондів за 2010-2012
роки (Складено автором)
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частка цільових фондів склала лише 0,20% всіх надходжень бюджету області. Проведений аналіз
свідчить про низький рівень стабілізації доходної бази місцевих бюджетів.
Таким чином, у цей час, основними джерелами формування бюджету Донецької області є податкові надходження та трансферти. Збільшення обсягу та частки трансфертів у складі доходів
бюджету області свідчить про зростання фінансової залежності органів місцевого самоврядування від держави та бюджетів інших рівнів. Саме тому, необхідною передумовою підвищення самодостатності регіону є збільшення податкових надходжень у складі доходів бюджету.
Основним показником для дослідження фіскальної ефективності на регіональному рівні є валовий регіональний продукт, який є узагальнюючим показником, характеризує рівень розвитку
економіки регіону. Валовий регіональний продукт визначається як сума валової доданої вартості
усіх видів економічної діяльності, включаючи чисті податки на продукти [6].
Враховуючи зазначене вище, охарактеризуємо фіскальну ефективність місцевого оподаткування
в Донецькій області за допомогою коефіцієнту еластичності податкових надходжень та коефіцієнту податкового навантаження області.
Коефіцієнт еластичності податкових надходжень, які мобілізуються до місцевих бюджетів
показує на скільки відсотків зміняться податкові надходження при зміні бази оподаткування на
один відсоток.
Коефіцієнт розраховується за формулою:
В
К е  надходжень ,
(1)
в ВРП
де Ке — коефіцієнт еластичності податкових надходжень, які мобілізуються до місцевих бюджетів області;
Внадходжень — відсоткова зміна податкових надходжень до місцевих бюджетів області;
вВРП — база оподаткування [7].
Розрахунок коефіцієнту еластичності місцевого оподаткування в Донецькій області у 20102012 рр. відображено в табл. 2.
Таблиця 2. Розрахунок коефіцієнтів еластичності місцевого оподаткування в Донецькій області у 2010-2012 рр. *
Показники
Податкові надходження до місцевих бюджетів області,
млн. грн. (ПП)
Валовий регіональний продукт, млн. грн.
Відсоткова зміна податкових надходжень до місцевих
бюджетів області, %
Відсоткова зміна валового регіонального продукту, %
Коефіцієнт еластичності місцевого оподаткування

2010
рік

2011
рік

2012
рік

Зміни у
2012 р.
(+/-)

7447,2
128986

9020,1
161021

10382,8
194532

1362,7
33511

—
—
—

21,12
24,84
0,85

15,11
20,81
0,73

-6,01
-4,03
-0,12

* Складено автором

Місцеве оподаткування є еластичним, якщо розрахований коефіцієнт більше за 1. За даними
таблиці, можна зробити висновок про недостатню еластичність місцевого оподаткування у 2011
та 2012 рр.
Крім того, спостерігається її зниження у 2012 році від 0,85 до 0,73. Це свідчить про відсутність
значення регіонального розвитку для формування податкової бази надходжень до місцевих бюджетів області. Тобто, зростання податкових надходжень відбувалося повільнішими темпами, ніж
збільшується база оподаткування — валовий регіональний продукт.
Загальний рівень податкового навантаження на економіку Донецької області розрахуємо за
наступною формулою:
ПП
(2)
ПН 
 100% .
ВРП
Тобто, через податковий механізм у 2012 році перерозподілялося 5,34% валового регіонального продукту Донецької області. Спостерігалася тенденція до зменшення податкового навантаження на економіку регіону з 5,77% у 2010 році до 5,60 та 5,34% у 2011 та 2012 роках відповідно.
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Рівень податкового навантаження на економіку регіону, %
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Рис. 6. Динаміка рівня бюджетного податкового навантаження на економіку Донецької області
за 2010-2012 рр. (Складено автором)
Низький рівень перерозподілу валового регіонального продукту через місцеві бюджети Донецької області знову вказує на відсутність сталого зв’язку регіонального розвитку та формування податкових надходжень по області.
Так, Донецька область має досить високий соціально-економічний стан по зрівнянню з іншими
регіонами України та має високий рівень податкоспроможності адміністративно-територіальної
одиниці порівняно з аналогічним середнім показником по Україні в розрахунку на 1 мешканця.
ВИСНОВКИ
Таким чином, підводячи підсумки, відмітимо, що бюджетно-податковий механізм є основним
інструментом реалізації бюджетно-податкової політики як в країні в цілому, так і в окремих регіонах. У структурі податкових надходжень до бюджету області переважає податок на доходи фізичних осіб, що є загальнодержавним податком. Спостерігається низка частка місцевих податків і
зборів, що свідчить про залежність доходної частини місцевих бюджетів області від державної
політики у сфері оподаткування.
Відмітимо, що на сьогодні, підвищення ефективності дії бюджетно-податкового механізму
формування та розвитку фінансової бази Донецької області повинно здійснюватися за такими
напрямками:
1. Доцільне вдосконалення нормативних та законодавчих актів щодо здійснення бюджетноподаткової політики. Тобто, необхідно уникнути термінологічних колізій та суперечностей у різних
нормативно-правових актах, досягти однозначності визначення термінів та їх однакового застосування у бюджетно-податковому законодавстві, так і в інших нормативно-правових актах, які
тією чи іншою мірою регулюють бюджетно-податкові відносини.
2. За рахунок збільшення власних та закріплених доходів бюджету Донецької області та зменшення рівня ротаційності, забезпечити збільшення доходної частини, перш за все, обласного бюджету.
3. Підвищення ефективності видатків шляхом їх концентрації на пріоритетних напрямах та
регулярної оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.
4. Забезпечення програми розвитку територій за рахунок — бюджету розвитку. Бюджет розвитку має стати основою для забезпечення стратегії та середньострокового планування органів
місцевого самоврядування та формуватися на основі стратегічного плану розвитку територій і
цільових програм. Так, зміцненню місцевих бюджетів розвитку сприятиме: використання програмно-цільового методу формування та виконання місцевих бюджетів, а також практики середньострокового фінансового планування на місцевому та регіональному рівні; підвищення ефективності діяльності фінансово-кредитних установ, що перебувають у власності органів місцевого
самоврядування різних рівнів; розширення доступу органів місцевого самоврядування на ринок
внутрішніх та зовнішніх запозичень; законодавче врегулювання механізму запозичення, що
здійснюється органами місцевого самоврядування, тощо.
5. Удосконалення розподілу податкових повноважень між рівнями влади. Варто було б також
розглянути питання про розширення податкових повноважень регіональних та місцевих органів
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по тим загальнодержавним податкам, доходи від яких є визначальними в наповненні дохідної
частини регіональних і місцевих бюджетів.
6. Посилення фіскального навантаження на господарську діяльність, пов’язану з експлуатацією природних ресурсів. Нині фіскальна функція групи ресурсних податків реалізована не повною мірою. В 2012 р. загальний обсяг ресурсних та екологічних податкових платежів, що відбулися на території Донецької області становив лише 1,4 % доходів зведеного бюджету Донецької
області. Цей показник є вкрай низьким і свідчить про нереалізований фіскальний потенціал податків цього виду. Наприклад, у країнах ЄС, де експлуатація природних ресурсів є менш інтенсивною, ніж в Україні, частка надходжень від цієї групи податків складає 15 % надходжень до місцевих бюджетів цих країн.
7. Встановлення щоденного контролю за справлянням (стягненням) податків і зборів до бюджетів
усіх рівнів, забезпечення виконання річних планів дохідної частини та помісячного розпису відповідних бюджетів, доведених Міністерством фінансів України та затверджених місцевими радами.
8. Посилення боротьби з мінімізацією оподаткування та ухилянням від сплати податків. Україна має значний резерв для збільшення податкових надходжень, сконцентрований у секторі тіньової економіки, обсяг якого за різними оцінками складає від 20 до 50% ВВП. Одним із головних
чинників високої частки тіньової економіки є мінімізація та ухиляння від сплати податків. Разом
з тим видається, що потенціал каральних заходів уже вичерпаний, а тому необхідно застосувати
системний підхід до вирішення цієї проблеми.
9. Створення та функціонування муніципальної податкової інспекції.
Наразі в Україні виникла ситуація, відповідно до якої до місцевого бюджету прямо надходить
надто мала частина податків — органи місцевого самоврядування не заінтересовані піклуватися
про платників податку. Але й у населення та суб’єктів підприємницької діяльності регіону також
немає стимулів до легалізації своїх доходів та сплати податків з цих доходів, бо немає зв’язку між
тими податками, які вони сплачують до місцевого бюджету, та тими благами, які вони отримують
за рахунок місцевого бюджету. Реалізація цього заходу дасть можливість змінити ситуацію в протилежну сторону.
Також, задля покращення регіональної політики нашої країни, уряд держави повинен розробляти різноманітні державні програми такого спрямування, які б могли забезпечити ефективний
розвиток всіх сфер і ланок країни [4].
Тобто, реалізація зазначених заходів призведе до збільшення доходної частини місцевих бюджетів Донецької області. Оскільки місцеві бюджети є основними складовими фінансової бази
будь-якого регіону, то це сприятиме зміцненню фінансової бази Донецької області та соціальноекономічному розвитку регіону.
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