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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Постійні зміни бюджетного законодавства України

свідчать про недостатньо якісне наукове забезпечення
управлінського впливу держави на соціально�економічні
процеси через інструментарій бюджетного менеджмен�
ту. З метою формування технології оцінки ефективності
вітчизняної практики реалізації бюджетної доктрини
України як базису для визначення напрямів удосконален�
ня бюджетного механізму державного управління акту�
альним постає завдання осмислення сутності фіскально�
регуляторного потенціалу бюджетної політики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Різні аспекти бюджетної політики досліджували

провідні вітчизняні та зарубіжні вчені�економіки. Серед
них: Дем'янишина В.Г., який обгрунтував бюджетну док�
трину України [1], Коляди Т.А., яка дослідила теорети�
ко�методологічні основи формування бюджетної стра�
тегії держави [2], Лисяк Л.В., яка охарактеризувала
теоретико�методологічні засади бюджетної політики у
системі державного регулювання економіки [3] та Тро�
піної В.Б., яка зосередила увагу на фіскальному забез�
печені реалізації соціальної функції держави [4]. Осмис�
ленням сутності потенціалу бюджетної політики зай�
малися Боровикова Е.В. [5], Боронос В.Г. [6; 7], Жеб�
чук Р.Л. [8], Зенченко С.В. [9], Педченко Н.С. [10],
Стрілець В.Ю. [10] та інші науковці.

Результати їх досліджень є науково цінними та прак�
тично значимими. Проте, тенденції до диференціації та
інтеграції економічних наук, динамічний розвиток соці�
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ально�економічних відносин ставлять перед науковця�
ми нові завдання, у тому числі і щодо переосмислення
теоретико�методологічних засад державного бюджет�
ного менеджменту вцілому та сутності фіскально�регу�
ляторного потенціалу бюджетної політики зокрема.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є з'ясування сутності фіскально�ре�

гуляторного потенціалу бюджетної політики.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Сам термін "потенціал" походить від латинського

"potentia" і дослівно означає приховані можливості (по�
тужність). Проте його використання у різних галузях
наукових знань на сьогоднішній день дещо розширило
семантику даного терміну.

Так енциклопедичні видання акцентують увагу на
можливості трактування потенціалу як наявних [11, с.
775; 12, с. 13] та прихованих можливостей [13, с. 341]. У
наукових колах термін потенціал вченими також ви�
значається по�різному (табл. 1).

Аналіз даних таблиці 1 дозволяє ідентифікувати три
можливі форми прояву потенціалу: як можливостей, як
ресурсу та як здатності.

З метою більш детального осмислення сутності по�
няття "потенціал", розглянемо як трактуються терміни
"ресурс", "можливості" та "здатність".

Так, ресурс — "це: 1) запаси чого�небудь, які можна
використати в разі потреби; 2) засіб, можливість, якими
можна скористатися в разі необхідності" [21]. "Мож�
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ливість — це: 1) здійсненність, допустимість чого�небудь
(звичайно за певних умов); 2) наявність умов, сприятли�
вих для чого�небудь, обставин, які допомагають чомусь;
3) внутрішні сили, ресурси, здатності" [22]. Здатність — це
"властивість індивіда здійснювати, виконувати, робити що�
небудь, поводити себе певним чином; в тому числі психіч�
ний та фізичний стан індивіда, в якому він спроможний
виконувати певний вид продуктивної діяльності" [23].

З наведених визначень можемо побачити, до ре�
сурсів у одному з контекстів їх трактування відносять�
ся і можливості. Водночас і можливості можуть прояв�
лятися як ресурси та здібності. Здібності, у свою чергу,
пов'язані із суб'єктами управління, які здійснюють реа�
лізацію управлінської діяльності.

Відтак бачимо, що поняття "ресурс", "можливості"
та "здатність" тісно пов'язані між собою і з метою їх
чіткого структурування у контексті трактування сут�
ності терміну "потенціал" потребують систематизації.

Щодо пояснення взаємодії окреслених вище понять
у науці існують різні думки. Так, Боронікова Є.В. вза�
галі зазначає, "що слід розмежовувати поняття "ресур�
си" та "потенціал". Принциповою відмінністю між цими
термінами є те, що ресурси існують незалежно від
суб'єктів економічної діяльності, а потенціал окремого
підприємства, суспільства в цілому невіддільний від
суб'єктів діяльності" [5]. Така позиція нами вважається
не достатньо обгрунтованою, адже кожен суб'єкт еко�
номічної діяльності володіє своїми ресурсами, які по�
суті і є однією із форм прояву його потенціалу.

Боронос В.Г., акцентує увагу на тому, що ресурси не
можуть повністю характеризувати потенціал, так як ос�
танній проявляється і як можливість щодо збільшення ре�
сурсів [6]. Підтримуючи дану точку зору, Педченко Н.С. та
Стрілець В.Ю. ідуть далі, зазначаючи, що "наявність мож�
ливостей до формування ресурсів необов'язково передба�
чає їх реалізацію. І в цьому контексті вже необхідно акцен�
тувати увагу на ще одній потенціалоутворюючій складовій
— здатності, що характеризує наявність у суб'єкта певних
здібностей, компетенцій, якостей, навичок до використан�
ня створених умов. Здатність показує, на скільки суб'єкт
може використати існуючі ресурси і можливості для фор�
мування максимального потенціалу" [10, с. 9].

Педченко Н. С. та Стрілець В. Ю., досліджуючи бю�
джетний потенціал, найбільш комплексно підійшли по
осмислення сутності терміну "потенціал" у трьох фор�
мах прояву: як можливостей, як ресурсу та як здатності.
При цьому проблему структуризації потенціалоутворю�
ючих складових "ресурси�можливості�здатності", нау�
ковці пропонують вирішити "за рахунок виокремлення
поняття "властивість". Так, важливість ресурсної скла�
дової полягає у властивості бюджету акумулювати та
оптимізувати максимальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для забезпечення потреб регіону; мож�
ливість визначає властивість бюджету адаптувати дію�
чий механізм формування доходів до наявних зовнішніх
та внутрішніх сприятливих умов; здатність є властиві�

стю реалізовувати якості бюджетних інститутів (уста�
нов) до формування бюджету" [10, с. 16].

Нами вважається, що у співвідношенні "властивість
— форми прояву" першопричинами є форми прояву по�
тенціалу. Адже, властивість — це "якість, ознака, харак�
терні для кого�, чого�небудь" [24]. А якість та ознаки
потенціалу є похідними від його сутності та природи.

На поняття "властивість" у контексті дослідження
потенціалу звертає увагу і Ватченко О.Б., який зазначає,
що "потенціал використовують не тільки для оцінювання
окремих властивостей об'єкта дослідження, а й для оці�
нювання сукупності його властивостей. Особливістю по�
няття "потенціал" є те, що його вимір складається з ряду
як чисельних (доволі точних), так і порівняльних (прогноз�
них) вербальних оцінок. Потенціал поєднує в собі як про�
сторові, так і часові характеристики" [25, с. 28—29].
Цінність висновків Ватченка О.Б. у тому, що він звертає
увагу на доцільності осмислення потенціалу як з статико�
структурного контексті, так і з процесно�динамічного.

Узагальнюючи напрацювання науковців з проблеми
пояснення сутності поняття "потенціал" та підтримую�
чи точку зору щодо доцільності його осмислення у кон�
тексті форм прояву, запропонуємо власний підхід до
вирішення проблеми систематизації останніх.

Нами вважається, що обгрунтування форм прояву
потенціалу доцільно наглядно відобразити через при�
зму управлінського підходу (дослідження об'єкту у кон�
тексті управлінської діяльності).

Відтак будь�який управлінський процес характери�
зується наявністю об'єкта управління, який має свою
внутрішню структуру і існує в конкретних умовах зов�
нішнього середовища, суб'єкта управління та безпосеред�
ньо управлінського впливу, який проявляється в динаміці.

Так з позиції внутрішнього статико�структурного
підходу потенціал проявляється як сукупність ресурсів.
У контексті впливу зовнішнього середовища на об'єкт
управління, потенціал проявляється як умови ("обста�
вини, особливості реальної дійсності, при яких відбу�
вається чи здійснюється що�небудь" [26]). З позиції про�
цесно�динамічного підходу, який характеризує приро�
ду дії управлінського впливу на об'єкт управління, по�
тенціал проявляється як можливість. Як здатність по�
тенціал розглядається через призму його осмислення як
однієї з ключових характеристик суб'єктів управління.

Таким чином, потенціал має чотири форми прояву:
як сукупності ресурсів, як зовнішніх умов, як можли�
востей та як здатності. А саме поняття "потенціал" вар�
то трактувати як гносеологічну характеристику об'єкта,
процесу чи явища, яка проявляється через конгломерат
ресурсів, умов, можливостей та здатності.

Вивчення наукових напрацювання з бюджетної про�
блематики засвідчило, що більшість вчених для харак�
теристики потенціалу у бюджетній сфері використовує
поняття "бюджетний потенціал". При цьому серед по�
глядів науковців можливо чітко виокремити два векто�
ри у трактуванні сутності бюджетного потенціалу:

Трактування поняття «потенціал» Автор і джерело 
Потенціал – це узагальнена збірна характеристика ресурсів, прив’язана до місця й 
часу  

Абалкін Л.М. [14, с. 214] 

Потенціал – це ступінь потужності, прихованих можливостей у якому-небудь 
відношенні, сукупність засобів, необхідних для чого-небудь  

Артем’єв Б.В. [15] 

Потенціал виробничих сил – це потенційна можливість країни виробляти 
матеріальні блага для задоволення потреб населення 

Воблий В.Г. [16] 

Потенціал – це можливості, наявні продуктивні сили, що можуть бути реалізовані в 
перспективі  

Джаін І.О. [17, с. 8] 

Потенціал – це сукупність наявних засобів, можливостей в будь-якій сфері Клімова Н.І. [18, с. 55] 
Потенціал – це складна структурована система, яка характеризується наявністю 
ресурсів, можливостей та здатностей 

Педченко Н.С.,  
Стрілець В.Ю. [10, с. 10] 

Потенціал – це сукупність необхідних для функціонування або розвитку системи 
різних видів ресурсів 

Федонін О. С. [19] 

Потенціал – джерела, можливості, засоби, запаси, які можуть бути приведеними в 
дію, використанні для вирішення якоїсь задачі, досягнення певної цілі, можливості 
окремої особи, суспільства, держави, підприємства в певній галузі  

Хомяков В.І.,  
Бакулін І. В. [20, с. 11] 

Таблиця 1. Визначення дефініції "потенціал"
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осмислення останнього
через призму функцій
бюджету та форм про�
яву потенціалу (табл. 2).

Цілком логічно, що
потенціал, будучи гносе�
ологічною характерис�
тикою об'єкта, процесу
чи явища, яка прояв�
ляється через конгломе�
рат ресурсів, умов, мож�
ливостей та здатності, і
повинен уособлювати
дві домінанти: характе�
ристику функціонально�
го наповнення об'єкта, процесу чи явища та єдність
різноякісних форм прояву.

Говорячи про потенціал бюджетної політики, вважає�
мо за доцільне: по�перше, акцентування уваги а її фіскаль�
но�регуляторній функції, а по�друге, осмислення його
природи через форми прояву потенціалу як такого.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи результати дослідження зазначимо,

що з метою осмислення бюджетної політики, вважає�
мо за необхідне використання терміну "фіскально�ре�
гуляторий потенціал бюджетної політики", під яким ро�
зуміється гносеологічно�функціональна характеристи�
ка бюджетної політики, яка проявляється через конг�
ломерат: ресурсів бюджетного механізму; умов, в яких
формується та реалізується бюджетна політика; мож�
ливостей у контексті реальності досягнення поставле�
ної мети через дію управлінського впливу; а також здат�
ності суб'єктів формування та реалізації бюджетної
політики до ефективної управлінської діяльності.

Подальші наукові дослідження у межах окресленої
проблематики варто зосередити на ідентифікації прин�
ципів формування фіскально�регуляторного потенціа�
лу бюджетної політики.
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Науковці 
Форма прояву потенціалу як Функції бюджету

ресурсів умов можливостей здатності формування 
доходів 

використання 
доходів 

Боронос В.Г. [6] + +  
Григоренко В.О. [28] + +  
Жебчук Р.Л. [8] + + +  
Зенченко С.В. [9] + + + 
Кичко І.І. [29] +    + + 
Пасічник Ю.В. [30, с 149] + +   
Педченко Н.С.,  
Стрілець В.Ю. [10, с. 16] +  + +   

Пушак Я.Я. [31] + +   
Фролов С.М. [32, с. 218] + + +  
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