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Для оцінки бюджетного потенціалу регіону можна використовувати 

різні методи. Корегування оцінку бюджетного потенціалу залежить від 

планування місцевих бюджетів. В свою чергу, планування місцевих бюджетів 

може здійснюється за допомогою таких методів: 1) нормативного; 2) 

розрахунково-аналітичного; 3) балансового; 4) оптимізації планових рішень; 5) 

економіко-математичного моделювання. 

У деяких зарубіжних країнах, наприклад у США, оцінка бюджетного 

потенціалу проводиться на основі показника сукупних податкових ресурсів, 

які розраховують шляхом коректування виробленого доходу на ряд 

компонентів отриманих доходів: додавання трансфертів, отриманих 

резидентами з державного бюджету, доходів фізичних осіб – резидентів від 

роботи за межами регіону, доходів від підприємницької діяльності, отриманих 

за межами регіону 

Головним недоліком цієї групи методів є те, що показники, які 

ґрунтуються на використанні макроекономічних показників, можуть дати 

тільки приблизну оцінку бюджетного потенціалу регіону.  

Наступна група методів припускає розрахунок бюджетного потенціалу 

з використанням даних офіційних форм податкової звітності. Передбачається, 

що ці дані враховують усіх платників податків. Такий метод в економічній 

літературі називають «фактичним методом». У його основі лежить 

використання податкових платежів, що фактично надійшли за базовий період, 

і, враховуючи, що повному використанню потенціалу перешкоджають 

неплатежі та пільги, проводиться корегування на ці суми (неплатежі – зі 

знаком «плюс», пільги – зі знаком «мінус»).  

Ще одним методом оцінки бюджетного потенціалу регіонів України є 

метод репрезентативної податкової системи. Суть цього методу полягає у 

визначенні дохідних можливостей регіону, які можуть бути акумульовані в 

бюджет за умови середнього рівня податкових зусиль й однакового складу 

податків і ставок оподатковування в усіх регіонах. При цьому враховується 

склад доходів місцевих бюджетів 

Підхід, що припускає використання регресійного аналізу, ґрунтується 

на використанні інформації про сукупні регіональні доходи та набору змінних, 

які впливають на формування бюджетного потенціалу (обсяг промислового 

виробництва, продаж населенню товарів і послуг, вартість основних 

виробничих фондів тощо). Недоліком застосування регресійного методу є його 

складність, а також те, що отримані показники бюджетного потенціалу 

регіонів можуть значно різнитися залежно від набору економічних 

характеристик, що використовуються. Крім того, результати регресійної 

оцінки тим точніші, чим більше точок спостереження, що потребує 

проведення додаткового аналізу. Тому для одержання об’єктивних оцінок 

прогнозованого бюджетного потенціалу регіону найбільш доцільним є 

використання цього методу в сполученні із репрезентативною податковою 

системою.  



Пропонується підхід розрахунку бюджетного потенціалу прикордонної 

території в основу якого покладено багатофакторну лінійну регресійну модель. 

Лінійна багатофакторна модель цікава з точки зору оцінки бюджетного 

потенціалу, оскільки дозволяє не лише спрогнозувати майбутнє значення 

фактичного потенціалу, а й, що головне, дає змогу оцінити номінальний 

потенціал, тобто максимальну спроможність щодо формування фінансових 

ресурсів.  

Лінійна багатофакторна регресія має такий загальновідомий вигляд: 
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Коефіцієнти при відповідних змінних моделі нормують розмірність 

змінних, приводячи її до одного знаменника, а також характеризують ступінь 

впливу кожної зі змінних на підсумковий результат. Для нас, із точки зору 

оцінки номінального потенціалу, цікавим є знак коефіцієнта. Якщо він не 

від’ємний, то існує пряма залежність між залежним і незалежним факторами. 

Якщо він від’ємний, то такий зв’язок є оберненим. І в такому разі фактично 

вказує на розмір недовикористання потенціалу. Тобто з’являється можливість 

оцінити номінальний (максимально можливий) потенціал при заданих умовах. 

Для цього змінні, що здійснюють негативний вплив, прирівнюються до нуля. 

Одержане значення залежної змінної і буде максимально можливим 

бюджетним потенціалом за даних умов. 

Таким чином, для оцінки бюджетного потенціалу прикордонної 

території необхідно враховувати принципи планування місцевих бюджетів. 

Серед різноманітних методів планування пропонується застосовувати метод 

багатофакторного регресійного аналізу. Як ілюстрація розглянутих підходів до 

оцінки бюджетного потенціалу, поетапно розглянуто процес побудови моделі 

оцінки бюджетного потенціалу і розроблено модель для оцінки бюджетного 

потенціалу Сумської області на базі регресійного аналізу. 
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