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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Ринкові відносини вимагають постійного удосконалення процесу планування
акумулювання та використання бюджетних коштів як однієї із функцій управління
ними, адже від якісного передбачення обсягів необхідних ресурсів залежить
оптимальне задоволення потреб суспільства. Особливо це завдання посилюється при
плануванні місцевих бюджетів, оскільки від цього залежить розвиток адміністративно-
територіальних одиниць зокрема та держави в цілому. Нині для України актуальним є
врахування світового досвіду у вирішенні цього завдання.

При планування місцевих бюджетів у зарубіжній практиці часто використовують
якісні методи такі, як «коріння трави», «дослідження об’єкту», «групова згода»,
аналогій та Метод «Дельфі» та методи бюджетування, до яких належать
«бюджетування з нуля», «базисне бюджетування», «програмне бюджетування» і
«програмно-цільове бюджетування».

Метод «Коріння трави» використовується при плануванні місцевих бюджетів
шляхом збору необхідних даних від осіб, які безпосередньо пов’язані з об’єктом
планування. Даний метод походить від діяльності лобістів і полягає у впливі
громадськості на процес планування доходів та видатків бюджету через діяльність її
представників у владі та засоби масової інформації.

Метод «Коріння трави» найбільш ефективний в країнах з розвиненою культурою
громадянського суспільства. Публічний політик, який несе пряму відповідальність
перед свої виборцями, ризикує бути не обраним на наступних термін, в разі протидії
масовим групам підтримки [1, с. 23].

Метод «Дослідження об’єкту» полягає у застосуванні різноманітних методів,
зокрема опитування, інтерв’ю, для визначення величини надходжень та планування
ефективного фінансування відповідних видатків із місцевих бюджетів. Даний метод
використовуються при довгостроковому плануванні місцевих бюджетів. Тобто це
метод, що ґрунтується на емпіричних (описових) передбаченнях із врахуванням
попереднього досвіду.

Метод «групова згода» передбачає планування під час відкритого та прямого
обміну думками на загальних зборах. Основою цього методу є те, що загальне
обговорення планових показників місцевих бюджетів призводить до вибору
оптимального варіанту із багатьох можливих, які обчислені із застосуванням
різноманітних методик та методів.

Метод аналогій спрямований на встановленні подібності в закономірностях
розвитку різних процесів. Даний метод планування базується на встановленні й
використанні аналогії об’єкта планування з однаковим за природою об’єктом, що
випереджає перший у своєму розвитку. Умовою успішного використання цього методу
є правильний вибір об’єктів аналогії, а також урахування поправки на історичну
зумовленість свідомості [2, с. 146].

Метод «Дельфі» передбачає роботу групи незалежних експертів, яка розробляє
плани щодо форм та меж фінансування окремих видів видатків місцевих бюджетів.
Згідно цього методу керівник планової групи здійснює анонімне опитування, після
порівняння результатів роботи групи, опитування проводиться ще раз із застосуванням
додаткових питань. Після кількох етапів експерти, переважно, роблять майже однакові
висновки щодо планових показників. Перевагою даного методу є нівелювання
особистісного впливу на визначення обсягу видатків місцевого бюджету.

Метод «бюджетування з нуля» полягає у плануванні видатків місцевих бюджетів



із обґрунтуванням кожного виду видатків незалежно від того, чи передбачались такі
видатки чи ні. Найчастіше цей метод застосовують при однорічному плануванні
бюджетів, оскільки він характеризується точністю розрахунків, обґрунтованістю і
чітким розрахунком конкретних показників на короткостроковий період.

Метод базисного бюджетування передбачає розрахунок величини бюджетних
коштів на основі базового прогнозу соціально-економічного розвитку територій без
врахування певних змін у фіскально-бюджетній політиці. Планову величину доходів
місцевих бюджетів розподіляють відповідно до пріоритетних видатків із врахуванням
діючих програм середньострокової політики розвитку територій.

Якщо після завершення програм утворився додатковий ресурс, а також зросли
доходи, то їх значення стає основою розрахунку граничних обсягів видатків для нових
програм, які не враховують резерв коштів для здійснення видатків місцевих бюджетів,
що не були заплановані. Сукупна величина видатків за базовий рік і наступні роки
визначає середньострокове планування обсягу видатків.

Метод програмного бюджетування передбачає формування бюджетів у розрізі
програм, при чому значна увага приділяється саме їх виконанню. За такого методу не
проводиться оцінка впливу одних програм на інші та не аналізується комплексний
результат їх реалізації, що негативно впливає на ефективність використання
бюджетних коштів. Даний метод використовувався у США, Австралії та країнах
Європи як перехідний до програмно-цільового бюджетування.

Програмно-цільове бюджетування має на меті підвищення якості благ і послуг,
що надаються за рахунок бюджету, через посилення відповідальності виконавців
програм (надавачів благ і послуг) та зіставлення витрат і результатів від надання таких
благ і послуг для суспільства [3, с. 231].

Нині для України, програмно-цільові методи державного управління соціально-
економічними процесами не лише не втратили своєї актуальності, а й потребують
гнучких і виважених підходів з огляду на зростаючу складність регулювання ними в
умовах децентралізації управління в усіх сферах суспільного життя. Більше того, в
умовах обмеженості фінансово-матеріальних можливостей держави і суб’єктів
підприємництва, структурних диспропорцій у виробництві, лише акумулювання
ресурсів на вирішення ключових суспільно значущих проблем та використання
ефективних методик управління бюджетними ресурсами здатне забезпечити дієвість і
практичну реалізацію стратегії економічного розвитку України.
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