
79

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Використання доходів бюджету як інструменту ре�

гулювання соціально�економічного розвитку країни

мають певні особливості в період трансформаційних

змін в економіці, які полягають у забезпеченні макро�

економічної рівноваги, створенні сприятливого фінан�

сово�економічного середовища для розвитку стратегі�

чних галузей. Важливим напрямом регулюючої ролі

доходів бюджету є вплив на економічне зростання краї�

ни. В умовах обмеження фіскального простору органів

державної влади та відновлення національної економі�

ки особливої актуальності набуває питання удоскона�

лення формування неподаткових доходів державного

бюджету. Зменшення податкових надходжень, викли�

кане зниженням податкових ставок, збільшенням подат�

кових пільг та спадом економічної активності зумовлює
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Визначено особливості функціонування системи неподаткових надходжень як інструменту

бюджетного регулювання економічного розвитку. Проаналізовано динаміку основних неподат�

кових надходжень та доходів від операцій з капіталом в Україні та визначено їх частку в загальній
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operations with the capital of Ukraine are analyzed, and their shares in the total structure of budget

revenues are determined. Fiscal and economic potential of revenues from capital transactions are

estimated, the mechanism of using tax revenues as a tool of redistribution of the gross domestic
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необхідність пошуку та використання додаткових фінан�

сових ресурсів неемісійного характеру, насамперед не�

податкових платежів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЇ

Питання формування та удосконалення бюджетно�

го регулювання економічного розвитку перебувають у

центрі уваги науковців та досліджуються у працях та�

ких вчених�економістів, як О. Василик, В. Дем'янишин

[2], І. Запатріна, І. Лук'яненко [5], Л. Лисяк, І. Луніна,

І. Лютий, А. Соколовська, В. Федосов, І. Чугунов [3, 8],

С. Юрій та інших. Проблематика визначення засад фун�

кціонування системи неподаткових надходжень бюдже�

ту в зарубіжних країнах розглядається в рамках дослі�

джень провідних науковців: Дж. Б'юкенена, А. Вагнера,
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Дж.М. Кейнса [4], П. Самуельсона, А. Cміта [7], Дж. Стіг�

ліца [9], Дж. Тобіна, А. Лаффера, А. Пігу, С. Фішера,

Дж. Хікса. Недостатньо дослідженими залишаються пи�

тання щодо розробки концептуальних засад формуван�

ня неподаткових надходжень бюджету, зокрема, удос�

коналення їх структури, класифікації, механізму перс�

пективного планування та прогнозування, що сприяти�

ме розвитку економіки та забезпечуватиме наповнення

державного бюджету.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою даної статті є визначення особливостей фор�

мування неподаткових надходжень бюджету в системі

бюджетного регулювання економічного розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Неподаткові надходження бюджету являють со�

бою фінансово�економічні відносини між сектором

державного управління та іншими інституційними оди�

ницями у процесі реалізації неподаткових методів

формування доходів бюджету, які виникають за на�

слідками реалізації або передачі прав власності на

державне майно, адміністративного регулювання

шляхом сплати дозвільних платежів та здійснення

процедур ліцензування, компенсації заподіяної шко�

ди державі, штрафних санкцій тощо, а також регулю�

вання вартості споживання суспільних благ і послуг

через механізм визначення обсягів плати бюджетним

установам. Цей вид доходів наділяється функцією

балансування за відсутності достатньої кількості

об'єктів оподаткування [2, с. 268]. Важливим є ретель�

не розмежування неподаткових і податкових надход�

жень, яке становить основу розрахунку податкового

навантаження.

Значна частка доходів бюджету формується за до�

помогою неподаткових надходжень, основна відмін�

ність яких від податкових, полягає у відсутності при ви�

користанні механізмів їхньої мобілізації більшості по�

даткових принципів та підходів, зокрема, рівнознач�

ності, стабільності, обов'язковості, всеохоплюючого

характеру тощо. Разом з тим, неподаткові платежі ха�

рактеризуються певними особливостями, зокрема, ма�

ють у більшості випадків цільове призначення, їм при�

таманний необов'язковий характер, частково зарахову�

ються до доходів бюджетів тих рівнів, державні органи

яких проводять їх збирання.

Роль неподаткових надходжень у процесі форму�

вання доходів бюджету країн світу суттєво різниться. В

країнах ЄС дані надходження складають у середньому

9,2—10,8 відсотка доходів бюджету, або 4,2—4,9

відсотка ВВП, у США — 3,8—6,5 відсотка бюджету, або

0,7—1,0 відсоток ВВП, у Китаї — третину державних

доходів. Неподаткові надходження Зведеного бюдже�

ту України представлено в таблиці 1.

Звітні показники виконання неподаткових надход�

жень бюджету, як свідчать дані таблиці. 1, відобража�

ють процес зростання неподаткових надходжень з 60

млрд грн. у 2011 році до 140,15 млрд грн. у 2015 році,

що на 59,54 млрд грн., або на 73,7 відсотка, більше

відповідного показника 2014 року. Річний план переви�

конано на 25 відсотків. Структура неподаткових надход�

жень до державного бюджету зазнала деяких змін,

а саме: скорочення часток власних надходжень бю�

джетних установ та інших неподаткових надходжень

на 10,2 відсотки і 12 відсотків відповідно, а також

збільшення часток доходів від власності й підприєм�

ницької діяльності та адміністративних зборів та пла�

тежів на 17,5 відсотка і 4,7 відсотка відповідно.

Неподаткові надходження піддаються впливу еко�

номічної кон'юнктури. Так, в умовах економічного зро�

стання і підвищення реального ВВП відбувається відпо�

відне збільшення доходів від власності та підприємниць�

кої діяльності, адміністративних зборів і надходжень від

некомерційного та побічного продажу, інших неподат�

кових надходжень. Навпаки, в умовах фінансової кри�

зи та пов'язаного з нею скорочення обсягів одержав�

лення ВВП, вказані джерела доходів зменшуються як в

абсолютному, так і у відносному вимірах. Натомість ста�

більно динамічним залишається зростання власних над�

ходжень бюджетних установ, що є наслідком активізації

платних послуг у невиробничій сфері з огляду на змен�

шення масштабів бюджетного фінансування [6, с. 124].

Таким чином, ми спостерігаємо роль кожної із груп

доходів в загальній кількості неподаткових надходжень.

Найбільшу частку займають власні надходження бюд�

жетних установ і доходи від власності та підприємниць�

кої діяльності, що свідчить про зацікавленість держа�

ви, фізичних і юридичних осіб в економічному розвит�

ку України. Але абсолютно всі структурні одиниці не�

податкових надходжень можуть покращити свої дохо�

ди за умови налагодженого виконання своїх обов'язків

кожного із суб'єктів діяльності — державних органів,

платників неподаткових надходжень, а також осіб, що

представляють інтереси держави. Для виконання цієї

задачі від держави вимагаються чіткі дії і прийняття

відповідних конкретних контролюючих нормативно�

правових документів з питань сплати неподаткових над�

ходжень до державного бюджету.

З прийняттям Податкового кодексу вдалося змен�

шити відсоток тіньової економіки, але неподаткові над�

ходження продовжують зростати, цим самим забезпе�

чуючи виконання доходної частини бюджету. Зростан�

ня власних надходжень бюджетних установ і доходів

від власності та підприємницької діяльності, свідчить

 2011 2012 2013 2014 2015
  60,00 80,92 84,98 80,61 140,15

      17,66 32,81 33,74 28,81 71,56
   ,   

   4,46 7,17 7,09 6,89 17,85 

   6,36 6,75 6,25 13,24 9,04
    31,52 34,19 37,90 31,67 41,69

Таблиця 1. Фактичний обсяг неподаткових доходів зведеного бюджету України
в 2011—2015 роках, млрд грн.
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про те, що держава не покладає великих надій на адмі�

ністративні збори та платежі, доходи від некомерційної

господарської діяльності, а прагне створити ці доходи

самостійно за підтримки державних установ, а також

підприємств та організацій приватної та державної форм

власності.

Важливим є аналіз структури неподаткових надход�

жень та визначення основних джерел їх формування,

що представлено на рисунку 1.

Найбільшу частку серед неподаткових надходжень

становлять доходи від власності та підприємницької

діяльності та власні надходження бюджетних установ,

на які варто звертати особливу увагу при пошуку ре�

зервів збільшення дохідної частини бюджету. Так, за

період 2011—2015 рр. спостерігається чітка тенденція

до зростання частки доходів від власності та підприєм�

ницької діяльності, що у 2015 році зросла на 21,63

відсотка порівняно із 2011 роком. Падіння показника

доходів від власності та підприємницької діяльності у

2014 році зумовлено економічною рецесією та терито�

ріальним конфліктом, які негативно позначилися на еко�

номічній ситуації в країні та результатах підприємниць�

кої діяльності суб'єктів усіх форм власності. В той же

час частка власних надходжень бюджетних установ спа�

дає, та становить 29,75 відсотка, що на 22,78 відсотка

менше аналогічного показника 2011 року. Разом з тим,

зважаючи на достатні обсяги таких надходжень, у про�

цесі бюджетного планування та виконання бюджету з

боку фінансового апарату держави, фінансових служб

бюджетних установ і організацій, на нашу думку, бажа�

но концентрувати зусилля на диверсифікації джерел

даного виду доходів, їхній стабілізації та зростанні об�

сягів, особливо у частині плати за послуги.

Доходів від власності та підприємницької діяльності

до державного бюджету надійшло на суму 71,1 млрд

грн., що на 42,6 млрд грн., або майже у 2,5 рази, більше

відповідного показника минулого року. Найбільшою

складовою цього виду доходів лишаються кошти, пе�

рераховані до бюджету Національним банком України,

обсяг яких становив 61,8 млрд грн., що дещо більше зап�

ланованого показника. Водночас надходження за такою

статтею, як безпосередньо "доходи від власності та

підприємницької діяльності" перевиконано більш ніж у

1,5 рази. Одним із чинників такого перевиконання ста�

ло перерахування до державного бюджету дивідендів

ПАТ "Укрнафта" у розмірі 0,6 млрд грн.

Наслідки застосування механізму мобілізації непо�

даткових надходжень та його роль у наповненні доходів

зведеного, державного та місцевих бюджетів відобра�

жаються на динаміці цих надходжень та їхньої частки у
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Рис. 1. Структура неподаткових надходжень зведеного бюджету України за 2011—2015 рр.
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2011 60 49,1 81,8 10,9 18,2
2012 80,9 68,3 84,4 12,6 15,6 
2013 84,9 72,9 85,7 12 14,3
2014 80,6 68,4 84,8 12,2 15,2
2015 140,2 120 85,6 20,2 14,4

Таблиця 2. Динаміка та структура неподаткових надходжень в Україні в 2011—2015 рр.
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доходах відповідних бюджетів. Порівняльну характери�

стику динаміки планових та фактичних даних неподат�

кових надходжень зведеного, державного та місцевих

бюджетів можна прослідкувати за допомогою даних,

наведених у таблиці 2.

Як свідчать дані таблиці 2, основна частина непо�

даткових надходжень зараховується до державного

бюджету, до того ж вона має тенденцію до збільшення

з 81,8 відсотка у 2011 році до 85,6 відсотка у 2015 році.

Частка неподаткових надходжень у місцевих бюджетах

становить в середньому 15,54 відсотка, та характери�

зується зменшенням даного показника у 2015 році до

рівня 14,4 відсотка. Таким чином, неподаткові надход�

ження хоч і становлять незначну частину, але все ж

відіграють велику роль у формування дохідної частини

місцевих бюджетів.

За наслідками аналізу надходження неподаткових

надходжень бюджету в розрізі загального та спеціаль�

ного фондів державного бюджету України, проведено�

го на основі розрахунків можна зробити наступні вис�

новки: простежується тенденція до коливання розподі�

лу неподаткових надходжень між загальним та спеціаль�

ним фондом бюджету, що пояснюється потребою

фінансування загальнодержавних видатків в кризові

періоди в умовах зменшення надходжень від податків;

доходи від державної власності та підприємницької

діяльності, адміністративні штрафи та доходи від по�

бічного продажу зараховувалися переважно до загаль�

ного фонду, а інші надходження та власні доходи бюд�

жетних установ — до спеціального фонду, що свідчить

про їх цільовий характер.

Це вказує на те, що попри фіскальну корисність не�

податкових надходжень як додаткових джерел фінан�

сових ресурсів, приховане податкове навантаження та

посилений адміністративний тиск, які створюються в

процесі їх мобілізації, а також збільшення дефіциту

бюджету та державного боргу за умови невиконання

бюджетного розпису за доходами можуть посилювати

ризики для бюджетної системи та обмежувати майбутній

фіскальний простір для органів державної влади.

Серед неподаткових бюджетних надходжень пер�

шість належить коштам Національного банку України.

Частка перерахованих НБУ коштів в доходах держав�

ного бюджету коливалася в межах 2 відсотків у період

кризи, а з 2011 року почала зростати й у 2015 році скла�

ла 11,6 відсотка. Національний банк України, відповід�

но до Закону України "Про Національний банк Украї�

ни", перерахував у 2015 році до державного бюджету

коштів на 38 млрд 996,3 млн грн., або в 2,7 рази, більше,

ніж у 2014 році. Джерелами прибутків НБУ в цей період

стали курсові доходи, пов'язані з девальвацією гривні,

та доходи від операцій з державними цінними папера�

ми, обумовлені активним кредитуванням бюджету че�

рез опосередковану купівлю Нацбанком облігацій внут�

рішньої державної позики. Фактично наявність відпов�

ідної норми та існуюче право закріплювати Законом про

бюджет джерела надходжень і їх обсяги дали змогу

обійти закріплену статтями 15 Бюджетного кодексу [1]

та 54 Закону України "Про Національний банк України"

норму щодо заборони кредитування бюджету за раху�

нок емісійних коштів. Тобто наповнення коштами дер�

жавного бюджету за рахунок Національного банку

здійснювалося практично в ручному режимі, а прибу�

ток НБУ став "стабільним та прогнозованим" джерелом

надходжень до бюджету. Міжнародні фінансові орган�

ізації неодноразово звертали увагу на зазначену про�

блему. Наслідком цього стали ініційовані зміни до За�

кону України "Про Національний банк України", якими

закріплювалася необхідність відрахування частки при�

бутку НБУ до резервів НБУ та державного бюджету на

паритетних умовах. Проте Законами про Державний

бюджет України на відповідний рік такі норми вчергове

призупинялися, або змінювалися "антикризовими" за�

конами. Востаннє, за наполяганням МВФ та Світового

банку, у 2015 р. Законом України № 541�VІІІ "Про вне�

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо

розбудови інституційної спроможності Національного

банку України" в черговий раз було підтверджено пе�

рерахування прибутку до державного бюджету за ре�

зультатами року, а не "авансовими" платежами. Проте

зволікання із формуванням Ради Національного банку

(яка визначає аудиторську компанію для здійснення

аудиту Національного банку, за результатами якого

Рада затверджує обсяг прибутку Національного банку

та його розподіл) стає на заваді повноцінній реалізації

такого механізму у 2016 р.

Власні надходження бюджетних установ та надход�

ження від адміністративних послуг також формують

помітну частку у надходженнях до зведеного бюджету

(36,0 млрд грн. у 2010 році та 59,5 млрд грн. у 2015 році,

що складає 9,1 відсотків доходів зведеного бюджету),

проте їх законодавче унормування було здійснено лише

у 2010 р. з прийняттям нової редакції Бюджетного ко�

дексу. Статтею 13 було визначено види таких надход�

жень та напрями використання у складі спеціального

фонду бюджету на потреби діяльності цих установ. Про�

цес упорядкування надання адміністративних послуг

триває досі. Доходи від власності та підприємницької

діяльності держави в частині перерахування частини

чистого прибутку (доходу) державних або комунальних

унітарних підприємств та їх об'єднань, а також дивіден�

ди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарсь�

ких товариств, у статутних капіталах яких є державна

або комунальна власність, мають значно меншу частку

в загальному обсязі доходів бюджету (від 0,1 відсотка

у 2001 році до 1,1 відсотка у 2015 році). Спроби збільши�

ти дану статтю доходів бюджету створило низку про�

блем для суб'єктів господарювання державного та ко�

мунального секторів, пов'язаних з вилученням до дер�

жбюджету значної частки прибутків цих суб'єктів, що

суперечить завданням їх модернізації та підвищення

конкурентоспроможності. Це призводить також до зни�

ження якості послуг, що надаються природними моно�

поліями, при відносному завищенні тарифів на ці послу�

ги.

З 2011 року в Україні відбувається зростання част�

ки загального фонду держбюджету та зменшення спе�

ціального. Якщо частка надходжень загального фонду

зведеного бюджету не перевищувала 78 відсотків, то

починаючи з 2011 року вона склала понад 82 відсотки.

Зокрема, з 2011 року до загального фонду включаєть�

ся збір від цільової надбавки до діючого тарифу на елек�

тричну та теплову енергію (наразі в складі акцизного

податку), а з 2015 року — акцизний податок і ввізне мито
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з нафтопродуктів і транспортних засобів, збір на соц�

іально�економічну компенсацію ризику населення, яке

проживає на території зони спостереження, екологіч�

ний податок в частині, що зараховується до державно�

го бюджету (з 2016 року 80 відсотків надходжень від

екологічного податку спрямували до спеціального фон�

ду місцевих бюджетів). Основною причиною таких змін

є намагання Міністерства фінансів за сприяння міжна�

родних кредиторів посилити гнучкість видаткової час�

тини бюджету, що теоретично є правильним та прогре�

сивним кроком.

Окрім цього, підприємства будь�яких організаційних

форм та видів, банки, у статутному фонді яких є частка

державного майна, сплачують із суми прибутку, що за�

лишився після внесення податків і зборів до бюджету,

дивіденди, або інші відрахування від прибутку на част�

ку державного майна, переданого у їхні статутні фон�

ди, до державного або місцевих бюджетів України, за�

лежно від виду власності на майно. Сума дивідендів, що

підлягає перерахуванню до державного бюджету, за�

лежить від маси дивіденду та частки державного майна

у статутному фонді підприємства. Однак можливості

цього джерела, на нашу думку, використовуються не�

достатньо. Окрім цього, у перспективі питома вага ди�

відендів у доходах бюджету може скорочуватися у

зв'язку із зменшенням частки держави у статутних фон�

дах суб'єктів господарювання, що негативно відобра�

жатиметься на динаміці обсягів доходів від власності

та підприємницької діяльності.

Протягом 2011—2015 років спостерігалася стійка

тенденція до зростання еластичності ВВП до зміни в не�

податкових надходженнях бюджету (з 0,50 до 1,74), що

обумовлене поступовим посиленням адміністративного

та фіскального тиску на суб'єктів господарювання че�

рез механізм формування неподаткових платежів. Вод�

ночас тенденції в динаміці коефіцієнта еластичності ВВП

до неподаткових надходжень вказують на наявність

зворотного зв'язку між зазначеними категоріями і за�

лежить від бази порівняння. За результатами порівнян�

ня динаміки коефіцієнтів еластичності податків та не�

податкових надходжень до ВВП як бази оподаткування

(адміністрування) можна зробити висновки, що просте�

жується тенденція до взаємозаміщення податків та не�

податкових платежів, що дозволяє уряду обирати зруч�

ну для себе форму мобілізації доходів — пряму (через

канали податків) чи приховану (через канали неподат�

кових доходів); спостерігається злам тенденцій і різке

зниження коефіцієнтів еластичності як податків, так і

неподаткових надходжень бюджету. Тобто система ад�

міністрування перестає реагувати на імпульси в реаль�

ному секторі економіки, фокусуючись на функції пере�

розподілу; розгортання кризових явищ в економіці доз�

волило оцінити чутливість різних методів мобілізації

доходів до змін в базі оподаткування (адмініструван�

ня). Зокрема, еластичність податків істотно зросла в

період скорочення ВВП, вказуючи на їх проциклічний

характер; а високе значення коефіцієнта еластичності

в 2011 році свідчить про те, що платники податків чут�

ливо реагують на реформи в системі оподаткування;

від'ємні значення коефіцієнта еластичності вказують на

проблеми існуючої системи адміністрування неподатко�

вих платежів в процесі реагування на зміни бази адмі�

ністрування. Така тенденція є загрозливою, оскільки по�

при вищий, порівняно з податками, проциклічний харак�

тер, неподаткові доходи виконували заміщення по�

датків, що може призвести до повного витіснення пер�

ших останніми.

Отримання доходів бюджету від операції з капіта�

лом не має відчутного фіскального значення як окре�

мих видів податків і зборів, проте все ж відіграє значну

роль у процесі економічної діяльності держави. Най�

більшу частку в доходах бюджету від операцій з капіта�

лом становлять надходження від реалізації державних

запасів товарів. Проте чіткої тенденції щодо даного

показника немає. Так, у 2011 році вона складала

64,4 відсотка, у 2014 році зросла до 94,7 відсотка, а в

2015 році знизилась до 60,5 відсотка. В той же час у

2015 році значно зросли показники доходів від прода�

жу землі та надходження від продажу основного капі�

талу (на 17,9 відсотку і 16,3 відсотка відповідно). Част�

ка доходів від операцій з капіталом у 2015 році склала

0,44 відсоткових пункти у Зведеному бюджеті України,

що 0,08 відсотка більше ніж за у 2014 році. Отже, над�

ходженням від операцій з капіталом притаманний екві�

валентний характер взаємовідносин їх платників та дер�

жави. Доходи від державного майна та інших операцій

з капіталом можуть надходити на постійній основі, а

можуть і одноразово — як доходи від приватизації.

У 2015 року суттєво зменшився обсяг доходів від

операцій з капіталом. Так, за цією статтею до бюджету

надійшло 171,4 млн грн., що на 0.7 млрд грн. менше,

ніж за 2014 рік. Основною причиною цього стало змен�

шення в 7 разів надходжень від реалізації матеріальних

цінностей державного резерву. Також відбулися зміни

у структурі доходів від операцій з капіталом; частка над�

ходжень від продажу основного капіталу збільшилася

на 16,3 відсотка, а частка надходжень від продажу

землі — на 17,9 відсотка; водночас частка доходів від

реалізації державних запасів товарів зменшилася на

34,2 відсотка. Аналізуючи надходження до бюджету від

приватизації власності за останні роки, можна просте�

жити тенденцію до збільшення сум реальних надхо�

джень від приватизації над запланованими, однак у по�

точному році планові показники поки ще недосяжні,

причиною цього можна вважати посилення контролю за

процесом здійснення приватизації та виконанням дого�

вірних зобов'язань покупцями об'єктів державної влас�

ності.

Варто відмітити, що процес розподілу доходів від

операцій з капіталом між ланками бюджетної системи є

сукупністю дій різних органів управління з метою впо�

рядкування структури системи, забезпечення збалансо�

ваності між окремими її елементами, досягнення відпо�

відності до принципів побудови бюджетної системи. Для

вирішення проблеми розподілу доходів від операцій з

капіталом необхідно оцінити реальні та потенційні мож�

ливості бюджетів. Доходи бюджету від операцій з капі�

талом в цілому мають тенденцію до збільшення, однак

їх залежність від різних факторів призводить до певних

коливань. В останні роки розподіл надходжень від опе�

рацій з капіталом в більшій мірі зміщений в бік місцевих

бюджетів. Так, фактичний розподіл загальних надхо�

джень в цілому проходив на користь міських бюдже�

тів — до них в середньому надходило близько 50 від�
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сотків загальної суми доходів від операцій з капіталом,

частка ж даних доходів у державному бюджеті має

стійку тенденцію до зниження. Факторами, від яких за�

лежить розподіл доходів від операцій з капіталом є:

внутрішня економічна політика держави, яка грунтуєть�

ся на досягненні поставлених державою цілей, вико�

нанні державних програм і передбачає збільшення до�

ходів державного бюджету; рівень розвитку місцевої

економіки та її спеціалізація визначають спрямованість

та швидкість обороту грошових потоків, що дають мож�

ливість акумулювати додаткові кошти в бюджет; чи�

сельність, віковий склад та рівень доходів населення —

впливає на можливість місцевих органів отримати до�

даткові грошові кошти від продажу основного капіта�

лу, землі та державних запасів товарів до бюджету цього

регіону (чим більше матеріальне забезпечення та соці�

альний захист населення регіону, тим більше коштів

вони готові витратити на додаткові блага, якими в цьо�

му випадку є земля та дорогоцінності); розвиток

підприємництва в регіоні — характеризує активність

процесу купівлі — продажу земельних ділянок, участі у

продовольчих, земельних та інших аукціонах, сприяти�

ме збільшенню як доходів від операцій з капіталом, так

і податкових надходжень до бюджету, сприяння роз�

витку бізнесу та захист інтересів підприємців підвищить

стабільність їх роботи та прибутковість, що збільшить

зацікавленість у додаткових трудових та матеріальних

ресурсах, нових технологіях і матеріальних благах;

природно�кліматичні та екологічні умови, наявність

шляхів сполучення, розташування населеного пункту

зумовлюють інтенсивність вкладання коштів у земельні

ресурси, що також є джерелом доходів місцевих бюд�

жетів.

ВИСНОВКИ
Враховуючи тенденційно низьку оцінкову базу

джерел формування неподаткових доходів бюджету,

складно спрогнозувати істотні динамічні структурні

зрушення у їх складі в бік збільшення. Серед неспри�

ятливих чинників розв'язання вказаної проблеми є на�

самперед складність реалізації пріоритетів фіскально�

бюджетної доктрини держави з огляду на неста�

більність економічної ситуації в країні. Пріоритетним

завданням макроекономічної фінансової тактики було

й залишається своєчасне маневрування фінансовими

ресурсами відповідно до вимог і потреб суспільного

розвитку. Отже, необхідно всебічно науково обгрун�

тувати комплекс заходів, спрямованих на активізацію

доходної та перерозподільної функції неподаткових

форм акумуляції ВВП і національного доходу у бюд�

жеті, поетапно запровадивши їх у чинну вітчизняну

практику бюджетування.
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