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"Теоретико-методичне забезпечення вдосконалення системи
податково-бюджетних відносин"
Стаття присвячена обґрунтуванню теоретико-методичного забезпечення
вдосконалення податково-бюджетних відносин. Запропоновано методичний
підхід до вдосконалення системи податково-бюджетних відносин, який
включає підготовчий, аналітичний, забезпечувальний та заключний блоки.
До підготовчого блоку належить визначення мети, критеріїв ефективності
міжбюджетних відносин. Аналітичний блок базується на проведенні діагностики чинної системи податково-бюджетних відносин, оцінювання відповідності чинної системи обраним критеріям ефективності податковобюджетних відносин. Забезпечувальний блок передбачає виявлення
напрямів удосконалення податково-бюджетних відносин з урахуванням
вітчизняного та світового досвіду регулювання цих відносин, визначення
методів, інструментів удосконалення податково-бюджетних відносин та
визначення їх ефективності тощо. Заключний блок – формування раціонального інструментарію та законодавчого забезпечення – формують
етапи моделювання результатів застосування інструментів та вибору
найбільш доцільних, розробки та обґрунтування рекомендацій щодо
вдосконалення міжбюджетних відносин, їх законодавчого забезпечення
та зворотного зв'язку. Розробка послідовних дій з виявлення переваг та
проблем у сфері податково-бюджетних відносин та реалізація заходів
відносно подолання проблем й підтримання та розвитку переваг дозволить
розробити конкретні рекомендації щодо законодавчого врегулювання
ідентифікованих проблем, а також забезпечити стійке соціально-економічне
зростання в країні в цілому та її регіонах. Визначено склад та зміст
системи критеріїв ефективності податково-бюджетних відносин, до яких
віднесено: підвищення рівня фінансової незалежності регіонів; рівень
зростання дохідної частини місцевих бюджетів; частку цільових субсидій
у структурі міжбюджетних трансфертів; частку дотацій вирівнювання у
структурі міжбюджетних трансфертів; співвідношення цільової та нецільової
складових міжбюджетних трансфертів; зниження кількості залежних від
центрального бюджету регіонів; частку податкових надходжень, неподаткових доходів і дотацій у доходах відповідних бюджетів; частку регіонівдонорів; частку регіонів-реципієнтів; рівень соціально-економічних показників регіонального розвитку; розмір та структуру втрат від міжбюджетних

потоків бюджетних коштів; рівень використання стратегічного (економічного,
податкового) потенціалу регіону; рівень зростання нових робочих місць
у регіоні; рівень зростання інноваційно-інвестиційної активності в регіоні.
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