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П остановка проблеми. Прогнозування розвитку природно-ресурсного господарства
(ПРГ) необхідно розглядати як передбачення результативності господарських процесів і од
ночасно їх фіскального відображення у формі показників державного бюджетування фінан
сових ресурсів суб’єктів господарювання, тобто передбачення і надходження коштів до бю
джету. Оскільки результати господарської діяльності являють собою, по суті, базу нараху
вання фіскальних платежів.
На макрорівні у процесах аналізованого прогнозування беруть участь суб’єкти державно
го прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України. До
них належать органи державної влади, які розробляють, затверджують прогнозні показники
та програмні документи економічного і соціального розвитку, а саме: Кабінет Міністрів
України, уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань економічної політи
ки, інші центральні органи виконавчої влади, Рада Міністрів АР Крим.
На мікрорівні у прогнозуванні беруть участь місцеві державні адміністрації та органи міс
цевого самоврядування, природо-ресурсні суб’єкти господарювання.
Тому для макро- і мікрорівнів необхідна обґрунтована система принципів, а також і мето
дів прогнозування розвитку показників природно-ресурсного господарства і фіскальних пла
тежів його суб’єктів господарювання.
А наліз останніх дослідж ень і публікацій. Теоретичним і прикладним проблемам про
гнозування економічних процесів присвячені публікації широкого кола науковців і практи
ків України та зарубіжних держав. До вітчизняних, зокрема, належать В.В. Вітлінський,
Ю.М. Воробйов, В.М. Геєць, С.В. Глівенко, Б.Є. Грабовецький, О.І. Кабанець, Л.З. Сітшає106
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ва, М.О. Соколов, О.М. Теліженко, Б.П. Чиркін та ін., до іноземних - І.Т. Балабанов, Л.Є.
Босовський, Л.П. Владимирова, П.Н. Городнічев, К.П. Городнічева, В.В. Ковальов, Є.О.
Олейніков та ін. [5; 6]. Але на наш погляд, обґрунтованої системи принципів фіскальної
орієнтації ними не розроблено.
Зауважимо, що Б. Є. Грабовецький, навіть принципів прогнозування не розглядає [4].
М етою н ап и сан н я статті є обґрунтування системи принципів прогнозування процесів і
показників фіскального розвитку природно-ресурсного господарства, його комплексів, тоб
то чинного оподаткування.
В иклад основного м атеріалу. Під фіскальним прогнозуванням потрібно розуміти нау
ково обґрунтований висновок щодо обсягів, структури надходження на казенні рахунки
грошових коштів від підприємств (фінансотримачів) природно-ресурсних, ресурсопереробних господарських комплексів, згідно з їхніми грошовими зобов’язаннями перед
державою, визначеними нормативно-правовим актами, а також щодо джерел покриття та
ких зобов’язань.
Одним із важливих питань теорії й практики прогнозування показників фіскальних ресур
сів та їх використання є обґрунтування його принципів.
Офіційно визначені такі основні принципи: цілісності, об'єктивності, науковості, гласнос
ті, самостійності, рівності, дотримання загальнодержавних інтересів [1, ст. 2]. На них базу
ється державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку
України. Хоча зміст цих принципів не має ресурсної орієнтації. Проте, ми вважаємо, що їх
можна адаптувати до потреб прогнозування розвитку процесів і показників природно
ресурсного господарства.
Такі принципи можуть бути застосовані, зокрема, при розробці прогнозних показників ві
дтворення й використання природних ресурсів, відповідно скарбницьких зобов’язань перед
бюджетом суб’єктів господарювання, оскільки господарське використання природних ресур
сів здійснюється з одночасним внесенням фіскальних платежів до бюджету. Однак прогно
зування фіскальних платежів повинне здійснюватися ще й з урахуванням прикладних прин
ципів, що властиві лише системі цих платежів, їх передбаченню.
Крім того, важливо врахувати, що фіскальні процеси тісно пов’язані з економічними про
цесами. Зростання надходжень до бюджету обов’язково повинне забезпечуватися економіч
ним зростанням країни. Оскільки бюджетний процес має віддзеркалювати економічні проце
си. Тому принципи державного прогнозування фіскальних процесів повинні поєднуватися з
принципами бюджетної системи, розробки програм відтворення природних ресурсів, фінан
сово-економічного розвитку ресурсних комплексів України.
Отже, принципи прогнозування фіскальних платежів за господарське використання при
родних ресурсів нами поділені на три види: загальнонаукові принципи системи прогнозуван
ня; бюджетні принципи прогнозування; прикладні принципи системи фіскального прогнозу
вання.
Отже, за перший необхідно прийняти принцип системності, тобто природно-ресурсні
комплекси й виробництва необхідно оцінювати як систему: розглядати варіанти надходжен
ня коштів від первинних частин ПРГ (лісова ділянка, лісгосп, кар’єр, підприємство,
об’єднання підприємств, регіон і т.д.).
За другий необхідно прийняти принцип наукової обґрунтованості й прогнозів та базової
інформації для їх обчислення. Цей принцип реалізується, наприклад, шляхом застосування
прикладних, науково обґрунтованих для конкретного виробництва методів прогнозування.
Його застосування передбачає, що прогнозування розвитку ПРГ базується на системних
знаннях про закономірності розвитку економіки, її потреб у природних ресурсах; ураховує
реалії економічного, політичного і соціального життя країни, вітчизняний та світовий досвід,
а також використовує систему наукових методик і методів. За принципом системності ПРГ
розглядається як складова національної економіки, з одного боку, як єдиний об'єкт, а з іншо
го - як сукупність самостійних напрямків (блоків) прогнозування. Складовими макроеконоЗ о в н і ш н я торгівля: еко номіка, ф ін а н с и , пра в о № 4 ( 6 9 ) 2 0 1 3
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мічного прогнозу розвитку ПРГ є прогнози розвитку: окремих великих сфер і підсистем еко
номіки (фінансів, грошового обігу, цін, тарифів тощо); галузей і підгалузей ПРГ; видів виро
бництва; ресурсів та ін.
Принцип адекватності означає, що прогноз фіскальних платежів як теоретична модель
(узагальнення) надходження коштів до бюджету має достатньо повно і точно базуватися на
об’єктивних факторних оцінках, відображати реальні процеси у натуральних і вартісних по
казниках і узагальнювати результати розвитку природно-ресурсного господарства в конкрет
них сумах державних коштів.
За принципом багатоваріантності (альтернативності) здійснюється розробка не одного, а
кількох (мінімум трьох) варіантів майбутнього розвитку ПРГ відповідно до розвитку націо
нальної економіки. Оскільки їх розвиток хоч і регламентований конкретними урядовими рі
шеннями, природним умовами чи певними закономірностями, але відбувається за різними
траєкторіями зміни показників. Останнє зумовлено дією внутрішніх і зовнішніх факторів, які
впливають на функціонування народного господарства країни, у його складі ПРГ, їх інтенси
вністю, ймовірністю виникнення інших чинників та умов у майбутньому.
Принцип цілеспрямованості прогнозування слід розглядати як орієнтацію на передбачен
ня розвитку конкретних природно-ресурсних об'єктів (виходячи з офіційних регламентацій,
наприклад, Кабінету Міністрів України, тенденцій національної економіки в цілому чи окре
мих її галузей, комплексів і т.д.), визначення тенденцій та закономірностей розвитку ПРГ для
отримання інформації, необхідної у вирішенні конкретних народногосподарських завдань.
Тобто прогнозування розвитку ПРГ має здійснюватися за метою визначення орієнтирів у за
доволенні суспільних потреб у природних ресурсах, зумовлених певними впливовими соціа
льно-економічними, політичними, демографічними, науково-технічними та іншими факто
рами.
Принцип рентабельності (ефективності) прогнозування слід розглядати як потреби визна
чення вартості аналітичної підготовки й виконання прогнозу та його фіскальної результатив
ності з метою їх порівняння, досягнення економії та ефективності прогнозувальниками, за
безпечення якості та своєчасності виконання ними прогнозів.
Принцип ефективності прогнозування потрібно розуміти й так: при складанні дохідної части
ни бюджетів усі учасники бюджетного процесу відповідно до повноважень у прогнозуванні по
винні забезпечити мінімальні відхилення між фактичними надходженнями і прогнозованими.
Одночасно прогнозування повинне дати об’єктивні орієнтири досягнення запланованих цілей
при залученні мінімального обсягу витратних бюджетних коштів на досягнення максимального
результату при мобілізації до бюджету визначених обсягів коштів.
Прогноз має бути максимально точним, повним за базою нарахування, реальним для ви
конання, адресним для користування. Дані вимоги до прогнозів мають забезпечуватися з до
триманням такого важливого принципу прогнозування, як мінімізація вхідних даних за їх
аналітичної значимості та максимізація вихідних даних для забезпечення виконання прогно
зів. За таких умов прогнозування має сприяти максимізації надходження коштів від природокористувачів до бюджету.
Бюджетні принципи прогнозування повинні застосовуватися, виходячи з потреб забезпе
чення збалансованості державного й місцевого бюджетів за доходами, що надходять від природокористувачів, з видатками на їхні потреби. Оскільки дохідна частина Зведеного бюдже
ту України значною мірою покривається за рахунок ресурсних платежів, зокрема рентних.
Тому прогнозування повинне ґрунтуватися на бюджетних принципах передбачення обся
гів виконання фінансотримачами скарбницьких зобов’язань у поєднанні з іншими.
З урахуванням визначень бюджетних принципів, що подані в Бюджетному кодексі Украї
ни, нами визначені для макрорівня назви і зміст таких бюджетних принципів прогнозування:
- єдності фіскальної і бюджетно-видаткової систем України;
- збалансованості бюджету (надходжень від ПРК і видатків для них);
- автономності прогнозів бюджетних надходжень;
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- повноти прогнозування надходжень до бюджету;
- обґрунтованості прогнозів бюджетних надходжень;
- ефективності прогнозування;
- вертикальної субординації;
- цільового використання бюджетних коштів;
- публічності та прозорості прогнозування і прогнозів;
- відповідальності учасників бюджетного процесу.
Потрібно розуміти, що принцип єдності фіскальної і бюджетно-видаткової систем Украї
ни при прогнозуванні дохідної і видаткової системи Зведеного бюджету України забезпечу
ється єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджет
них відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та
ведення бухгалтерського обліку і звітності.
За принципом збалансованості бюджету прогнозні показники фіскальних надходжень по
винні врівноважуватися з законодавчо визначеними витратами з бюджету для того, щоб
здійснення видатків із бюджету, у тому числі на потреби ресурсокористувачів, надійно пок
ривалося обсягами своєчасних надходжень коштів до скарбниці за відповідний бюджетний
період.
За принципом автономності прогнозів бюджетних надходжень передбачається дотриман
ня норми, що надходження до скарбниці визначаються для кожного з бюджетів конкретно,
незалежно від рівня й регіону. Цей принцип забезпечується нормою, що Державний бюджет
України та місцеві бюджети є самостійними. Самостійність бюджетів гарантується законода
вчим закріпленням за ними відповідних джерел доходів, у тому числі від ресурсокористува
чів, з одного боку, а з іншого - правом Верховної Ради АР Крим та відповідних рад самос
тійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати відповідні бюджети, що
включають надходження і ресурсних платежів, правом відповідних органів державної влади,
органів влади Автономної РК та органів місцевого самоврядування на визначення напрямів
використання коштів відповідно до законодавства України.
За принципом повноти прогнозування надходжень до бюджету прогнозуванням необхідно
охопити всі складові надходжень до скарбниці, у тому числі ресурсних платежів, що відпові
дно передбачені нормативно-правовими актами органів державної влади, органів влади Ав
тономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.
Принцип обґрунтованості прогнозів бюджетних надходжень тлумачиться так: дохідна ча
стина державного бюджету прогнозується на реалістичних макропоказниках економічного і
соціального розвитку держави, зокрема розвитку її природно-ресурсних комплексів, на роз
рахунках реальних надходжень до бюджету і витрат бюджету в результаті ненадходжень (за
боргованості). Тому прогнозування має здійснюватися відповідно за єдиними, затверджени
ми методиками та правилами виконання процедур передбачення.
За принципом вертикальної субординації прогнозування надходжень до бюджетів за обся
гами і структурою потрібно здійснювати, починаючи з місцевих рад, по всій вертикалі адмі
ністративно-територіального управління, до Верховної Ради України.
Тому так само повинні паралельно прогнозуватися й видатки з бюджетів усіх рівнів, у то
му числі на розвиток природно-ресурсної бази країни.
Базовими складовими бюджетно-фіскального механізму України є бюджетне планування
та прогнозування надходжень коштів від природокористувачів до Зведеного бюджету Украї
ни. Завдяки цим двом елементам механізму визначаються обсяги фінансових ресурсів, які
утворюються в державі та ресурсів, які зосереджуються і розподіляються через бюджетну
систему для потреб фіскального розвитку природно-ресурсних комплексів, формуються пла
нові показники обсягів надходжень та витрат державного бюджету. Такі показники затвер
джуються щорічно під час прийняття Закону України «Про Державний бюджет України» на
наступний рік.
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Ці положення виокремлюють і такий принцип прогнозування, як придатності прогнозів
для фіскального планування.
В исновки і пропозиції. Таким чином, фіскальне прогнозування має здійснюватися за сис
темою принципів. До прикладних, зокрема, належать запропоновані нами принципи:
- придатності фіскальних прогнозів до поєднання з бюджетним прогнозуванням;
- придатності прогнозів для фіскального планування;
- варіантності та цільової орієнтації фіскальних прогнозів.
Особливу значимість має принцип єдності фіскальної і бюджетно-видаткової систем
України при прогнозуванні дохідної і видаткової системи Зведеного бюджету України в час
тині сфери природно-ресурсних господарств.
Дотримання проаналізованого комплексу принципів повинне забезпечити:
- об’єктивні оцінки потреб бюджету в коштах;
- об’єктивність прогнозування коштів, що мають надійти до бюджету від суб’єктів госпо
дарювання;
- установлення відповідності нормативно визначених обсягів скарбницьких зобов’язань
фінансотримачів природно-ресурсних комплексів перед державою фактично внесеним від
них грошовим коштам до бюджету.
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