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Мета статті полягає у виявленні структурних взаємозв’язків між поняттями «бюджетний потенціал території» та «потенціал бюдже-
ту території» на основі аналізу та дослідження фінансового потенціалу, фіскального простору та бюджетного потенціалу. На основі аналізу, 
систематизації й узагальнення наукових праць багатьох учених було розглянуто погляди щодо трактування дефініцій «фінансовий потенціал», 
«фіскальний простір» і «бюджетний потенціал» та встановлено взаємозв’язки між ними.
У результаті дослідження було виділено три вихідні позиції, які варто враховувати під час визначення потенціалу бюджету території: наявні 
фіскальні можливості, модель фіскального федералізму та ефективна діяльність урядових структур. Перша та друга позиції описуються бюд-
жетними ресурсами, які умовно можливо акумулювати для виконання повноважень територіальних органів управління. Третя ж характеризує 
наявність додаткових джерел для фінансування місцевих владних ініціатив. Визначено, що тлумачення бюджетного потенціалу відрізняється від 
потенціалу бюджету території. Останній являє собою частину бюджетного потенціалу території та її фіскального простору.
Ієрархія та взаємозв’язок даних понять надали можливість побудувати графічно залежність між цими дефініціями, ввести математичний апа-
рат їх взаємовідносин та здійснювати подальший аналіз можливостей акумулювання фінансових ресурсів території в місцевому бюджеті.
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УДК 336.26 
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Бюджетный потенциал и потенциал бюджета територии:  
методические аспекты 

Цель статьи заключается в выявлении структурных взаимосвязей 
между понятиями «бюджетный потенциал территории» и «по-
тенциал бюджета территории» на основе анализа и исследования 
финансового потенциала, фискального пространства и бюджетного 
потенциала. На основе анализа, систематизации и обобщения науч-
ных трудов многих ученых были рассмотрены взгляды относитель-
но трактовки дефиниций «финансовый потенциал», «фискальное 
пространство» и «бюджет потенциал» и установлены взаимосвязи 
между ними. В результате исследования были выделены три исхо-
дные позиции, которые следует учитывать при определении потен-
циала бюджета территории: имеющиеся фискальные возможности, 
модель фискального федерализма и эффективная деятельность пра-
вительственных структур. Первая и вторая позиции описываются 
бюджетными ресурсами, которые условно можно аккумулировать 
для выполнения полномочий территориальных органов управления. 
Третья же характеризует наличие дополнительных источников для 
финансирования местных властных инициатив. Определено, что 
толкование бюджетного потенциала отличается от потенциала 
бюджета территории. Последний представляет собой часть бюд-
жетного потенциала территории и ее фискального пространства.

UDC 336.26
Volkovskyi Ie. I., Kotina A. M., Stepyra M. M.  

The Budgetary Capacity and Capacity of the Budget  
of the Area: Methodological Aspects 

The objective of the article consists in identifying the structural interconnec-
tions between the notions of «the budgetary capacity of the area» and «the 
capacity of the budget of the area» on the basis of analysis and study of 
the financial capacity, fiscal space, and the budgetary capacity. The article 
uses analysis, systematization, and generalization of research findings of 
numerous scientists for discussion of the perspectives on the interpretation 
of the definitions of «financial capacity», «fiscal space», and «budgetary ca-
pacity» and establishment of the interconnections among them. The study 
allowed singling out three points of reference which should be taken into ac-
count while assessing the capacity of the budget of the area: the available 
fiscal possibilities, the fiscal federalism model, and effective operations of 
the governmental bodies. The first two points are described by the budget-
ary resources which can presumably be accumulated in order to exercise the 
authority of local governing bodies. The third point characterizes the avail-
ability of additional sources for funding of local government initiatives. The 
interpretation of the budgetary capacity was found to be different from that 
of the capacity of the budget of the area. The latter is essentially a part of 
the budgetary capacity of the area and its fiscal space. The hierarchy and 
interconnection between these notions allowed graphical construction of the 
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Вступ. В умовах економічного колапсу аналіз та по-
шук джерел наповнення місцевих бюджетів є визначаль-
ним. При цьому зростає роль бюджетного регулювання те-
риторій. Постає питання пошуку актуальних економічних 
понять, що максимально ефективно дозволять здійснити 
управління наявними фінансовими можливостями. До та-
ких дефініцій слід відносити фіскальний простір, фінансо-
вий та бюджетний потенціали.

Дослідженням питань фіскального простору присвя-
чені роботи P. Heller, R. Roy, A. Shick, Т. І. Єфіменко, Дьяко-
вої Е. Б., Перекрестова Л. В. Аналіз фінансового та бюджет-
ного потенціалів розглядається у роботах А. І. Даниленко, 
С. В. Зенченко, К. В. Іоненко, І. І. Кичко, Ю. В. Пасічника,  
А. Є. Буряченка, В. Г. Бороноса, Є. О. Балацького, А. Т. Вон-
зюк, В. С. Свірського, С. С. Шумської, Я. Я. Пушака та 
інших.

Мета роботи полягає у виявленні структурних 
взаємозв’язків між поняттями «бюджетний потенціал те-
риторії» та «потенціал бюджету території» на основі ана-
лізу та дослідження фінансового потенціалу, фіскального 
простору та бюджетного потенціалу.

Виклад основного матеріалу. 
Проблеми, що стоять перед державою в умовах об-

меженості фінансових ресурсів, для забезпечення своєї 
діяльності та стимулювання економічного розвитку ви-
магають пошуку резервів та можливостей вивільнення 
задіяних грошових коштів та забезпечення фінансування 
пріоритетних напрямів. Загальним поняттям, що характе-
ризує межі втручання держави у рух фінансових ресурсів, 
є поняття фіскального простору. Дане поняття є новим 
для України, втім воно широко застосовується у макро-
фінансовому аналізі Заходу [1]. Творцем теорії фіскаль-
ного простору є науковець-практик П. Хеллер. Він ви-
значає фіскальний простір як резерв бюджету уряду, що 
може бути використаний у визначених цілях без шкоди 
для фінансових позицій та стабільності економіки [2, c. 1]. 
Тобто для фінансування додаткових державних витрат 

або витрат, які не забезпечені відповідними фінансовими 
ресурсами, уряду необхідно задіяти, перегрупувати або 
створити відповідний фіскальний простір.  R. Roy, A. Heuty, 
E. Letouze визначають фіскальний простір як обсяг 
фінансування, який є доступним внаслідок конкретних 
дій з мобілізації ресурсів та реформ, що є необхідними 
для ефективного фінансування вивільнених коштів та 
досягнення визначених цілей розвитку [3, c. 2]. Allen 
Schick трактує фіскальний простір як грошові кошти, що є 
доступними для уряду для здійснення політичних ініціатив 
за рахунок бюджету [4, c. 8].

Фактично сьогодні Україна стикнулася з гострою 
нестачею фінансових ресурсів, що спричинене стрімким 
скороченням фіскального простору.

Головними джерелами розширення фіскального 
простору є:

підвищення податкових надходжень; 
скорочення обсягів фінансування менш пріори- 
тетних витрат;
підвищення ефективності державних витрат; 
отримання кредитів. 

Підвищення податків є достатньо сумнівним джере-
лом створення фіскального простору в Україні, оскільки 
підвищення податків знижує пропозицію праці та капіталу. 
Що в умовах сповільнення темпів економічного розвитку 
може мати обернений ефект. Особливо це стосується опо-
даткування доходів фізичних та юридичних осіб. В той же 
час податки зі сталим об’єктом оподаткування та додаткові 
податки на споживання можуть розглядатися, як ефектив-
не джерело розширення фіскального простору.

Скорочення фінансування менш пріоритетних на-
прямів, забезпечує фінансування більш пріоритетних. Які 
забезпечують прискорення темпів економічного росту. 
До напрямів які обмежують фіскальний простір країн за-
звичай відносять фінансування функцій уряду, видатки на 
соціальний захист та забезпечення. Тоді як збільшення ви-
датків на освіту та забезпечення інфраструктури сприяють 

Иерархия и взаимосвязь данных понятий предоставила возможность 
построить графически зависимость между этими дефинициями, вве-
сти математический аппарат их взаимоотношений и осуществлять 
дальнейший анализ возможностей аккумулирования финансовых ре-
сурсов территории в местном бюджете.
Ключевые слова: территориальное фискальное пространство, фи-
нансовый потенциал территории, налоговый потенциал террито-
рии, бюджетный потенциал территории, потенциал бюджета тер-
ритории
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dependence between the definitions, introduction of mathematical tools for 
their interrelations and further analysis of the possibilities for accumulation 
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економічному розвитку, оскільки вони підвищують ефек-
тивність факторів виробництва [5, c. 103].

Забезпечення більш високої ефективності витрат 
також збільшує фіскальний простір, оскільки дозволяє 
отримувати кращі результати за наявного ресурсу. Причому 
неефективне використання бюджетних коштів несе значно 
більший негативний ефект, порівняно з нецільовими 
видатками. Головними проявами неефективності витрат 
сьогодні в Україні є:

прийняття необґрунтованих управлінських рі- 
шень;
значні недоліки в прогнозуванні; 
завищення вартості будівельних робіт [6].  

Отримання кредитів є дуже дорогим задоволенням 
в умовах нестабільності валютного курсу і має застосовува-
тись лише крайніх випадках. Більш раціональним є отримання 
пільгових кредитів від міжнародних та регіональних фінансо-
вих організацій за найнижчими відсотковими ставками.

Поняття фіскального простору та аналіз шляхів його 
збільшення широко застосовується саме на макрорівні. 
У практичній діяльності з пошуку ефективних джерел фі-
нансування бюджетів усіх рівнів є необхідність розробки 
поняття територіального фіскального простору. 

На нашу думку,  територіальний фіскальний про-
стір (можливості) – це загальна сума фінансових ресурсів, 
наявних у розпорядженні територіальних органів влади 
та управління (та / або можуть бути залучені ними), які 
об'єктивно можуть бути використані ними для виконання 
своїх повноважень у межах існуючої моделі фіскального 
федералізму. Кількісно територіальний фіскальний про-
стір включає до себе, окрім бюджетного потенціалу тери-
торії, ще залучені, позикові кошти (у вигляді, наприклад, 
трансфертів та позичок) та вивільнені фінансові ресурси 
у результаті ефективного використання наявного бюджет-
ного потенціалу території. При цьому він складається з фі-
нансових ресурсів, при використанні яких не порушується 
бюджетна стійкість в середньостроковій та довгостроковій 
перспективі. Зважаючи на структурні складові, територі-
альний фіскальний простір може бути визначений за на-
ступною формулою:
 ТФП = БПТ + ВК + ЧТ + ЧПК           БС = const, (1)

де       ТФП – територіальний фіскальний простір, 
БПТ – бюджетний потенціал території, 
ЧТ – чисті трансферти, 
ЧПК – чисті позикові кошти, 
ВК – вивільнені фінансові ресурси у результаті ефек-

тивного використання наявного бюджетного потенціалу 
території, 

БС – бюджетна стійкість.
Таке визначення створює протиріччя, оскільки зна-

чна частина дослідників фінансового та бюджетного потен-
ціалів розглядають бюджетний потенціал лише як складову 
фінансового потенціалу, не пов’язуючи його з фіскальними 
можливостями, інколи, навіть не виділяючи його як по-
няття, а зазначаючи у вигляді частини фінансових ресур-
сів. Наприклад, С. С. Шумська вказує такі складові фінан-
сового потенціалу: фінансові ресурси органів державного 
управління, фінансові ресурси господарських підприємств, 
фінансові ресурси населення, фінансові ресурси інститу-

цій фінансового сектора економіки [7, с. 87]. Науковець  
Г. В. Возняк під складовими фінансового потенціалу розу-
міє «сукупність джерел фінансових коштів, якими володі-
ють регіональні органи влади, підприємства реального сек-
тора економіки, фінансові структури, домогосподарства та 
зовнішні джерела таких коштів» [8].

Іншим поглядом до розгляду складу фінансового по-
тенціалу є адитивний підхід, згідно з яким фінансовий по-
тенціал розглядається як сукупність відповідних потенціа-
лів. Так, наприклад, В. С. Свірський виділяє такі функціо-
нальні частини фінансового потенціалу держави: потенціал 
державних фінансів, потенціал фінансового сектора, фі-
нансовий потенціал суб’єктів господарювання, фінансовий 
потенціал домогосподарств [9, с. 137]. 

Графічно бюджетний потенціал відображається як 
складова більш широких потенціалів господарської діяль-
ності (рис. 1).

Рис. 1. Місце бюджетного потенціалу в економічному 
потенціалі країни

Джерело: складено авторами на основі [10]

Фінансовий потенціал включає до свого складу усі 
фінансові ресурси, що знаходяться на певній території. 
Так, до його складу входять прибуток підприємств, фонди 
амортизаційних відрахувань, заробітна плата, ресурси бан-
ківської системи території та інші ресурси. Проте до складу 
фінансового потенціалу можуть входити фінансові ресур-
си, що не підлягають бюджетному розподілу, або ж неадек-
ватне збільшення частки бюджетного потенціалу у межах 
фінансового потенціалу може призвести до значного ско-
рочення інших складових фінансового потенціалу. Тому, на 
нашу думку, необхідно розглядати підхід, коли бюджетний 
потенціал території діє в межах наявного фіскального про-
стору, оскільки цей фіскальний простір формується у меж-
ах створених фінансових можливостей території. Фіскаль-
ний простір є об’єктивним, оскільки визначається за умови 
загальноекономічної стабільності. 

Відповідно у межах такого підходу необхідно форма-
лізувати поняття бюджетного потенціалу території.

Бюджетний потенціал території – це частина те-
риторіального фіскального простору, яка повністю на-
лежить органам державного та територіального управ-
ління та може бути використана в межах діючої моделі 
фіскального федералізму. Іншими словами, це та частина 
виробленого на території продукту, яка централізується у 
державному та місцевому фондах грошових коштів. Вона 
відрізняється від фіскальних можливостей тим, що вра-
ховує лише наявні ресурси від продуктивної діяльності 
держави та перерозподілу доходів юридичних та фізич-

Економічний потенціал

Фінансовий потенціал

Бюджетний потенціал
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них осіб – суб’єктів даної території – у вигляді загально-
державних та місцевих податків та інших неподаткових 
надходжень. 

Розуміння сутності та поняття бюджетного потен-
ціалу території неможливе без розуміння його складу. Так,  
С. В. Зенченко, досліджуючи бюджетний потенціал, вка-
зує на його адитивність. Автор розуміє бюджетний по-
тенціал як сукупність потенціалів усіх можливих доходів 
бюджету [12, c. 17]. Даний підхід є дуже уніфікованим і не 
розкриває особливостей формування бюджетного по-
тенціалу. При цьому С. В. Зенченко математично вказує, 
що бюджетний потенціал є перевищенням між обсягом 
податкового та неподаткового потенціалу території та 
відповідними витратними зобов’язаннями території. [13, 
c. 187]. Це, на нашу думку, є некоректним, оскільки за 
умов дотаційності території величина потенціалу матиме 
від’ємне значення, в той час як потенціал може бути до-
статнім або недостатнім.

В. Г. Боронос вказує, що бюджетний потенціал скла-
дається з двох складових: податковий потенціал та непо-
датковий потенціал [14]. Е. А. Ісаєв розглядає бюджетний 
потенціал більш деталізовано і розподіляє його на наступні 
блоки [15, c. 136]:

Блок податкових доходів; 
Блок неподаткових доходів; 
Блок фінансових трансфертів; 
Блок запозичених ресурсів.  

Цікавим є погляд Айвазов А. А. Він, характеризую-
чи структуру бюджетного потенціалу регіону, розподіляє 
його на власний бюджетний потенціал та залучений. Ра-
зом власний та залучений бюджетний потенціали форму-
ють сукупний потенціал. До власного автор відносить по-
даткові надходження від місцевих податків та неподаткові 
надходження місцевого рівня. До залученого бюджетного 
потенціалу автор відносить податки загальнодержавно-
го рівня, закріплені за місцевим бюджетом та відповід-
ні міжбюджетні трансферти, що надходять до регіону  
[16, c. 10].

Я. Я. Пушак деталізує складові бюджетного потен-
ціалу. Він поділяє бюджетний потенціал на чотири скла-
дові. До першої складової автор відносить надходження 
від власних місцевих податків та інших позабюджетних 
надходжень. Ця частина повністю знаходиться у розпо-
рядженні регіональної влади. Друга складова формується 
фінансовими ресурсами суб’єктів території та вилучається 
державою до Державного бюджету відповідно до чинного 
законодавства. Третя частина існує у вигляді резерву і не 
задіяна у процесах соціально-економічного відтворення 
регіону, проте може бути використана. Четверта частина 
бюджетного потенціалу надходить до бюджету регіону за 
підсумками перерозподілу Державного бюджету у вигляді 
трансфертів [17]. В даному підході, на нашу думку, автор 
об’єднує елементи понять фіскального простору та бю-
джетного потенціалу території.

Систематизуючи наукові погляди та виходячи з фіс-
кального потенціалу території, визначимо такі складові 
бюджетного потенціалу території:

БПТ = Державна квота ВРП  
= >

Фінансові ресурси від продуктивної діяльності  
держави та місцевого господарства (в т. ч. інші не-
податкові доходи)
Фінансові ресурси від перерозподілу доходів юри- 
дичних та фізичних осіб – суб’єктів даної терито-
рії 

Враховуючи структуру побудови бюджетної системи 
із її розподілом на загальнодержавний та місцеві бюдже-
ти, необхідно ввести поняття, що відповідатиме аналізу 
бюджетних потреб території, її громади. Таким поняттям 
має стати потенціал бюджету території. Даний потенціал 
має відігравати ключову роль при забезпеченні розвитку 
територій.

На нашу думку, потенціал бюджету території – це 
та частина бюджетного потенціалу території і фіскально-
го простору, яка залишається на цьому рівні, враховуючи 
існуючи засади та інструменти фіскального регулювання. 
Математично його можна визначити таким чином:
 ПБТ = БПТ – ПП + ЧТ + ЧПК + ВК, (2)

де       БТ – потенціал бюджету території,  
БПТ – бюджетний потенціал території, 
ПП – передані податки та збори, зібрані на території, 
ЧПК – чисті позикові кошти, 
ЧТ – чисті трансферти;
ВК – вивільнені кошти.

Рис. 2. Бюджетний потенціал та потенціал бюджету 
території: структурна взаємозалежність

Джерело: складено авторами на основі власних досліджень та  
[2; 3; 18]

У підсумку потенціал бюджету території складаєть-
ся із податкового, неподаткового потенціалів території та 
частини територіального фіскального простору.  Подат-
ковий потенціал території – це та частина виробленого 
на території ВРП, яка може бути перерозподілена через по-
датки, виходячи з  існуючих нормативно-правових правил 
оподаткування. Обсяг податкового потенціалу території 
буде залежати від стандартної ставки оподаткування та 
макробази для кожного окремого податку чи збору, від 
преференцій, наданих окремим категоріям платників або 
видам діяльності, існуючої суми непогашеного податко-
вого боргу. Фізично він може бути виміряний як різниця 
між максимально можливою сумою отриманих податків, 
виходячи з макробази  і ставок оподаткування, та сумою 
наданих пільг та обсягу податкового боргу:

Математично його можна визначити таким чином:
ПП території = ΣМБ*С – Пільги – Борг

Потенціал бюджету території
Бюджетний потенціал території

Фінансовий потенціал

Фіскальний простір території
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або   (3)

ПП території =  МБ*СС – Пільги – Борг,

де      МБ – макробаза оподаткування, 
С – ставка оподаткування, 
СС – середньозважена ставка, яка розраховується як 

середньоарифметичне стандартних ставок по кожному по-
датку та збору, зважених на місце у структурі податків.

При цьому податковий потенціал території утворю-
ється потенціалами надходжень від власних та закріплених 
податків території.  

В той же час, неподатковий потенціал території – 
це можливий обсяг отриманих державою ресурсів, які 
централізуються у фондах, із неподаткових джерел фор-
мування доходів бюджету. До них відносять: прибуток 
підприємств державної та комунальної форми власності, 
доходи від продажу комунального та державного майна, 
орендна плата, штрафи та адміністративні стягнення, та 
інші джерела формування неподаткового характеру. Да-
ний потенціал території доповнює податковий потенціал, 
згладжуючи при цьому негативні ефекти оподаткування 
та диверсифікуючи надходження бюджету території, що, у 
свою чергу, забезпечує бюджет додатковими стабільними 
надходженнями.

Частина фіскального простору – це отримані за мі-
нусом переданих трансфертів місцеві запозичення та ви-
вільнені внаслідок ефективного використання бюджетних 
ресурсів кошти, які дають можливість профінансувати до-
даткові ініціативи місцевої влади. 

Висновки. Надане дослідження поглиблює теоре-
тичні положення бюджетного аналізу та регулювання те-
риторіального розвитку. За результатами дослідження 
встановлено сутність понять «територіальний фіскальний 
простір», «бюджетний потенціал території» та «потенці-
ал бюджету території». У ході дослідження було виділе-
но три вихідні позиції, які варто враховувати під час ви-
значення потенціалу бюджету території: наявні фіскальні 
можливості, модель фіскального федералізму та ефектив-
на діяльність урядових структур. Перша та друга позиції 
описуються бюджетними ресурсами, які умовно можливо 
акумулювати для виконання повноважень територіальних 
органів управління. Третя ж характеризує наявність до-
даткових джерел для фінансування місцевих владних іні-
ціатив. Визначено, що тлумачення бюджетного потенціалу 
відрізняється від потенціалу бюджету території. Останній 
являє собою частину бюджетного потенціалу території та її 
фіскального простору.

Ієрархія та взаємозв’язок даних понять надали мож-
ливість графічно побудувати залежність між цими понят-
тями, ввести математичний апарат їх взаємовідносин та 
здійснювати подальший аналіз можливостей акумулюван-
ня фінансових ресурсів території в місцевому бюджеті.
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