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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Бюджетне планування є важливою складовою сис!

теми фінансового планування та прогнозування, що
підпорядкована вимогам фінансової політики держави.
Воно відіграє значну роль у бюджетному процесі, адже
якість виконання бюджету не в останню чергу залежить
від правильного визначення бюджетних показників.

Під час бюджетного планування забезпечується уз!
годження обсягів фінансування з загальнодержавними
і регіональними планами економічного та соціального
розвитку, визначаються обсяги доходів бюджетів та
можливості їх зростання, обсяги та резерви скорочен!
ня видатків бюджетів, створюється фінансова база для
виконання соціальних програм, здійснюється розподіл
доходів і видатків між окремими ланками бюджетної
системи, вживаються заходи щодо створення матеріаль!
них та фінансових резервів.

Отже, визначення сутності самого поняття "бюд!
жетне планування" є надзвичайно важливим на шляху
до оптимізації процесу планування бюджетів усіх рівнів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Різні підходи до розгляду бюджетного планування

перебувають в центрі уваги багатьох вітчизняних вче!
них і фахівців, таких як В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик,
О.Д. Василик, Л.Є. Клець, В.М. Опарін, К.В. Павлюк,
Л.В. Панкевич, Ю. В. Пасічник, Л. В. Фещенко, С.І. Юрій,
однак комплексний аналіз цього питання вимагає окре!
мого дослідження.

Метою даної статті є систематизація теоретичних
підходів до дефініції "бюджетне планування", визначен!
ня його принципів, особливостей, функцій та завдань,
характеристика співвідношення понять "бюджетне пла!
нування" та "бюджетне прогнозування", що, в свою чер!
гу, є необхідною передумовою для розробки ефектив!
них механізмів регулювання бюджетного планування в
процесі складання, розгляду та затвердження як дер!
жавного, так і місцевих бюджетів.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Планування належить до сфери людської діяль!
ності, котру можна визначити як сукупність методів і
прийомів, що дозволяють створити систему показників
або послідовність дій до початку використовування цих
показників або до початку дій.

Аналогічний підхід використовують і для визначен!
ня бюджетного планування. Так, Л.Д. Сафонова і М.В. Че!
четов характеризують його як комплекс організаційно!
технічних, методичних і методологічних заходів із виз!
начення доходів та видатків бюджетів у процесі їх скла!
дання, розгляду та затвердження [10, с. 35; 12, с. 32].

Л.Є. Клець у своєму визначенні додає мету зазначе!
них заходів: "бюджетне планування — це комплекс
організаційно!технічних, методичних заходів із визна!
чення доходів та видатків бюджетів у ході їх складання
та затвердження, що здійснюється з метою забезпечен!
ня сталого економічного зростання та проведення ціле!
спрямованої політики держави" [6, с. 32].

Є.О. Галушка уточнює перелік основних бюджетних
показників: доходи, видатки, міжбюджетні трансфер!
ти [5, с. 79].

Л.В. Панкевич, М.А. Зварич та П.Я. Могиляк уза!
гальнюють вищенаведені визначення: "бюджетне плану!
вання — комплекс організаційно!технічних, методоло!
гічних та методичних заходів на таких стадіях бюджет!
ного процесу як складання, розгляд і затвердження
бюджетів для визначення обсягів і джерел формування
та напрямів використання бюджетних ресурсів держа!
ви з метою забезпечення стабільного соціально!еконо!
мічного розвитку суспільства" [3, с. 54].

Як бачимо, зазначений підхід містить посилання на
бюджетний процес, а точніше на перші три його стадії:
складання, розгляд та затвердження проекту бюдже!
ту. Таким чином, на думку В. М. Опаріна, можна виді!
лити дві частини бюджетного процесу: бюджетне пла!
нування та виконання бюджету [7, с. 132].
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Т.П. Прохорова дотримується іншої думки і трак!
тує бюджетне планування як "регламентований законо!
давством порядок складання, розгляду, затвердження
бюджетів, їх виконання і контролю за їх виконанням,
затвердження звітів про виконання бюджетів, що вхо!
дять в бюджетну систему України" [9, с. 47].

На нашу думку, обидва твердження мають право на
існування адже, з одного боку, виконується той бюджет,
який був запланований, а з іншого — процес планування
триває протягом всього бюджетного року, коли в процесі
виконання бюджету коригуються планові показники.

Велика кількість науковців визначають бюджетне
планування як процес. Зокрема, І.Г. Благун, Р.М. Во!
ронько, М.Л. Бучкович під бюджетним плануванням
розуміють "науково обгрунтований процес визначення
джерел формування і напрямів використання бюджет!
них коштів" [2, с. 72], який, на думку О.Д. Василика, К.В.
Павлюка, Л.В. Фещенко, П.В. Прогноза, Н.В. Кузьмин!
чук, здійснюється "з метою забезпечення стабільного
економічного й соціального розвитку"[4, с. 60; , с. 48].

Ю.В. Пасічник звертає увагу на інституційну скла!
дову: "бюджетне планування — процес формування по!
казників бюджетного змісту державними законодавчи!
ми та виконавчими органами певного рівня на конкрет!
ний період часу" [11, с. 319].

В.Д. Базилевич та Л.О. Баластрик розглядають бю!
джетне планування в контексті державних фінансів і виз!
начають останнє як "централізований розподіл і перероз!
поділ вартості валового внутрішнього продукту і націо!
нального доходу між ланками бюджетної системи на ос!
нові національної соціально!економічної програми роз!
витку країни в процесі складання і виконання бюджетів
та позабюджетних фондів усіх рівнів" [1, с. 252]. Цієї точ!
ки зору дотримується також С.І. Юрій: "бюджетне пла!
нування — це централізований розподіл і перерозподіл
вартості валового внутрішнього продукту і національного
доходу по всіх ланках бюджетної системи та видах фінан!
сових планів на підставі Державної програми економіч!
ного і соціального розвитку держави" [13, с. 66].

Однак, останнє твердження є дискусійним, оскіль!
ки перерозподіл фінансових ресурсів держави через
бюджетну систему повинен здійснюватися шляхом уз!
годження бюджетних планів з системою прогнозних і
програмних документів економічного і соціального роз!
витку, передбаченою чинним законодавством.

Проведене дослідження зумовило необхідність си!
стематизації підходів до визначення поняття "бюджет!
не планування". Загалом можна виділити три основні
аспекти — бюджетне планування трактують:

— як комплекс організаційно!технічних, методоло!
гічних та методичних заходів на перших трьох стадіях
бюджетного процесу;

— як процес визначення показників бюджету;
— як централізований розподіл та перерозподіл вар!

тості валового внутрішнього продукту і національного
доходу.

Аналіз теоретичних підходів до бюджетного плану!
вання потребує визначення його особливостей, прин!
ципів, функцій та завдань.

До головних особливостей бюджетного плануван!
ня, на нашу думку, варто віднести наступні:

— сферою його застосування є бюджетні відноси!
ни, що виникають в процесі розподілу та перерозподі!
лу валового внутрішнього продукту і національного
доходу та пов'язані з формуванням і використанням
фінансових ресурсів держави;

— в процесі бюджетного планування забезпечується
дотримання необхідних фінансових пропорцій відповід!
но до прогнозів економічного і соціального розвитку;

— бюджетне планування створює фінансову базу,
визначає параметри та конкретні механізми реалізації
бюджетних програм;

— бюджетне планування є дієвим інструментом
бюджетної політики держави.

Як свідчить практика, ефективність організації бю!
джетного планування забезпечується за умови засто!
сування науково обгрунтованих принципів. До основ!
них принципів бюджетного планування відносять:

— комплексний підхід до основних параметрів еко!
номічного і соціального розвитку у відповідності з на!
явними бюджетними можливостями;

— органічний зв'язок бюджетного планування з си!
стемою державних та регіональних програмних доку!
ментів економічного і соціального розвитку;

— демократизація бюджетних відносин — створен!
ня оптимальних зв'язків між державним та місцевими
бюджетами;

— пріоритетність бюджетного планування над інши!
ми фінансовими планами;

— наукове обгрунтування планів з метою забезпе!
чення економічної обгрунтованості та реальності про!
гнозних розрахунків;

— застосування єдиної методології здійснення бю!
джетних розрахунків;

— раціональне визначення джерел ресурсів бю!
джетів;

— створення резервів для забезпечення безперерв!
ності бюджетного процесу;

— директивність та обов'язковість виконання бю!
джету всіма суб'єктами бюджетних відносин.

Дотримання зазначених принципів є необхідною пе!
редумовою проведення дієвої бюджетної політики, що
відповідає конкретній економічній ситуації.

Зміст бюджетного планування розкривають його
функції:

— інформаційна — відображення бюджетної по!
літики держави;

— розподільча — проявляється в процесі вибору на!
прямів бюджетного фінансування, виходячи з раціо!
нальності фінансування економічних і соціальних сус!
пільних програм;

— стимулююча — досягнення зростання суспільно!
го добробуту шляхом забезпечення зростання темпів і
пропорцій розвитку економіки завдяки визначенню не!
обхідного рівня перерозподілу бюджетних ресурсів;

— регулююча — встановлення раціональних форм
мобілізації ресурсів.

Ефективність бюджетного планування визначаєть!
ся якістю виконання його основних завдань, серед яких
виділяють:

— забезпечення необхідних макроекономічних про!
порцій розвитку держави шляхом формування найваж!
ливіших народногосподарських пропорцій розвитку
економіки на плановий період;

— встановлення параметрів розподілу і перерозпо!
ділу ВВП між суб'єктами економічних інтересів на пла!
новий період з метою збалансування суспільних потреб
і фінансових можливостей держави щодо виконання
конституційних зобов'язань;

— визначення шляхів бюджетного забезпечення пе!
редбачуваного рівня соціально!економічного розвитку
на основі ефективного використання наявних ресурсів
та виявлення резервів;

— регулювання рівня перерозподілу фінансових ре!
сурсів для досягнення визначених темпів розвитку на!
ціональної економіки;

— виявлення реальних джерел надходжень за всіма на!
прямами на всіх бюджетних рівнях та визначення обсягів
доходів бюджету, виходячи з фіскальних цілей уряду;

— раціональний розподіл видатків між окремими на!
прямами, регіонами та ланками бюджетної системи;

— забезпечення ефективного управління держав!
ним боргом;

— узгодження бюджетних завдань на державному
та місцевому рівнях, уніфікація форм та методів бю!
джетної роботи;

— передбачення можливості здійснення прозорого
бюджетного контролю.
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Кінцевим результатом бюджетного планування є су!
купність бюджетних показників у вигляді державного
та місцевих бюджетів, які враховують тенденції розвит!
ку бюджетної сфери.

Важливою передумовою для формування бюджетів
всіх рівнів є прогнозування як елемент макроекономічної
політики держави. Призначення бюджетного прогнозу!
вання полягає в оцінці різних найвірогідніших варіантів
формування бюджетних ресурсів і напрямів їх викорис!
тання. Аналіз таких варіантів створює основу для вибору
цілей, які є орієнтиром при розробці бюджету [11, с. 51].

Таким чином, з одного боку, прогнозування передує
процесу планування, а з іншого — є його необхідною
складовою. Так, Л. Є. Клець зазначає, що прогнозування
можна розглядати як певний етап загального процесу
планування, який спрямований на розробку не конкрет!
них заходів, а на обгрунтування тенденцій розвитку того
чи іншого процесу, рішення проблем [6, с. 154].

На нашу думку, бюджетне прогнозування найбільш
доцільно розглядати як початковий етап бюджетного
планування, адже визначення майбутніх доходів і вит!
рат потребує оцінки майбутнього обсягу національно!
го доходу, державного боргу, рівня безробіття,
інфляції, відсоткової ставки, обмінного курсу націо!
нальної валюти та інших показників.

У цілому, бюджетне прогнозування можна визна!
чити як оцінку вірогідних показників бюджету на перс!
пективу, яка є науково!аналітичною стадією розробки
проекту бюджету.

Отже, на підставі проведеного дослідження можна
зробити такі висновки.

1. У науковій літературі існують різні підходи до тлу!
мачення поняття "бюджетне планування", що свідчить про
складність явища та неоднозначність його розуміння. Ми
виділили основні аспекти трактування бюджетного пла!
нування, однак подальші дослідження повинні спрямову!
ватися на визначення оптимального підходу, який знайде
своє відображення у законодавчому визначенні.

2. Аналіз особливостей, принципів, функцій та зав!
дань бюджетного планування дозволив глибше розкри!
ти його зміст, особливості організації та визначити шля!
хи забезпечення ефективності бюджетного планування.

3. Бюджетне прогнозування є необхідною складо!
вою процесу бюджетного планування, як наукове пе!
редбачення, яке дає змогу отримати уявлення про май!
бутні обсяги бюджетних ресурсів та шляхи забезпечен!
ня їх оптимального рівня.
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