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"Оцінювання податкового потенціалу як елементу бюджетного
потенціалу в процесі бюджетного планування"
У соціоекономічних умовах сьогодення для планування подальшого
розвитку як окремих адміністративно-територіальних одиниць, так і держави
в цілому необхідним є оцінювання їхньої спроможності створювати бюджетні ресурси та акумулювати їх на різних рівнях бюджетної системи.
Адже саме державний та місцеві бюджети є основними фондами фінансових ресурсів, що забезпечують соціально-економічний розвиток країни
та її окремо взятих територій. Зазначене зумовлює потребу в дослідженні
бюджетного потенціалу зазначених елементів фінансової системи.
Водночас для забезпечення ефективного використання наявних можливостей потрібною є побудова дієвої системи бюджетного управління.
Важливим елементом даної системи, на думку автора, є бюджетне планування. Саме бюджетний план відображає напрями використання залучених ресурсів та джерела їх формування і, відповідно, від якості планування
бюджету значною мірою залежить ефективність системи бюджетного
управління.
Метою статті є дослідження суті бюджетного потенціалу, визначення
його складових елементів і розробка методики їх оцінювання та інтеграції
в систему бюджетного планування.
Об'єктом дослідження виступив бюджетний потенціал території
(країни, області, району, міста тощо) у взаємозв'язку із системою бюджетного планування.
Предметом дослідження є податковий потенціал як важлива складова
бюджетного потенціалу, що взаємодіє із системою бюджетного планування.
Методологічну базу дослідження склали економіко-математичні методи, методи аналізу та синтезу. Інформаційною основою дослідження
стали теоретичні напрацювання вітчизняних і зарубіжних вчених, які корелюють із темою дослідження.
У підсумку автором визначено бюджетний потенціал як частину
фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці (країни,
області, району, міста, селища, села). Обґрунтовано необхідність імплементації
оцінювання бюджетного потенціалу в процес бюджетного планування.
Ідентифіковано види бюджетного потенціалу залежно від рівня бюджетної

системи та виду бюджету. Визначено податковий та неподатковий потенціали як складові бюджетного потенціалу. Розглянуто елементи податкового
потенціалу як частини бюджетного потенціалу. Обґрунтовано необхідність
оцінювання податкового потенціалу як інструменту підвищення якості
бюджетного планування. Запропоновано методику оцінювання податкового
потенціалу. Розроблено методику розрахунку планових податкових надходжень та основі показника податкового потенціалу.
Автор вважає, що запровадження запропонованого підходу в практику
діяльності відповідних фінансових органів на загальнодержавному та
місцевому рівнях буде сприяти підвищенню якості бюджетного планування.
Водночас для відображення повною мірою взаємозв'язку між бюджетним
плануванням та бюджетним потенціалом необхідними є подальші дослідження категорії "неподатковий потенціал" і розробка методики його
оцінювання.
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