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У статті здійснюється розкриття ключових переваг механізму середньострокового бюджетного плаW

нування в рамках вдосконалення бюджетного процесу. Оцінюється перспективність введення даної сисW

теми в українських реаліях формування, прогнозування та виконання бюджетів всіх рівнів. АналізуєтьW

ся теоретична й методологічна база досліджень вітчизняних науковців у сфері середньострокового бюдW

жетного планування.

Визначається ключова проблематика реалізації цього механізму бюджетного планування на сучасW

ному етапі розвитку національної економіки та бюджетних відносин в Україні. Аналізується ефективність

короткострокового бюджетного планування в Україні на прикладі виконання державного бюджету за

період із 2014 року по другий квартал 2020 року включно. У загальних висновках по роботі здійснюється

структуризація перспектив запровадження середньострокового бюджетного планування на сучасному

етапі розвитку економіки України.

This article reveals the key advantages of the mechanism of mediumWterm budget planning as part of

improving the budget process. The prospects of introduction of this system in the Ukrainian realities of budgeting,

forecasting and execution of budgets of all levels are estimated. The theoretical and methodological background

of researches of domestic scholars in the field of mediumWterm budget planning is analysed.

The key issues of implementation of this mechanism of budget planning at the present stage of development

of the national economy and budget relations in Ukraine are determined. The efficiency of shortWterm budget

planning in Ukraine is analysed on the example of state budget execution for the period from 2014 to Q2 2020

inclusive. The general conclusions of the article provide structuring of prospects of introduction of averageWterm

budgetary planning at the present stage of development of economy of Ukraine.

The principal issues of implementing this mechanism of budget planning in the presentWday national economy

and budget relations in Ukraine are determined. The efficiency of shortWterm budget planning in Ukraine is

analyzed on the example of state budget implementation for the period from 2014 to 2019 inclusive.

In the general conclusions of the research the structuring of prospects of introducing the mediumWterm

budgetary planning at the present stage of Ukraine's economic development is carried out.

The article determines that the key problem in the implementation of the mediumWterm budget planning

system in Ukraine is not administrative and regulatory constraints but the inability to ensure sustainable economic

development. Currently, there exist significant problems in the context of shortWterm budget planning — the

majority of budgets in recent years largely do not meet the indicators set forth in the drafts of state budgets. This

makes it possible to understand that in fact currently it is possible to introduce a system of mediumWterm budget
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стрімкий розвиток економічних процесів у системі

світового господарства формує необхідність вдоскона$
лення механізмів фінансового планування в рамках дер$
жавних фінансів з метою підвищення ефективності зби$
рання доходів та використання видатків Державного
бюджету [5; 7]. В умовах обмеженості фінансових ре$
сурсів виникає необхідність підвищення ефективності
здійснення бюджетних видатків [6]. Одним із ключових
елементів стабільного функціонування фінансової сис$
теми держави є механізм середньострокового бюджет$
ного планування на 3—5 років [1; 9; 11]. Така система
реалізована в більшості країн з розвиненою економікою,
що дозволяє забезпечувати відповідний рівень сталого
розвитку фінансової системи зокрема та економіки дер$
жави загалом в середньостроковому періоді [2; 8]. Вра$
ховуючи інтеграційну спрямованість України в рамках
приєднання до європейського економічного простору
запровадження цієї системи є необхідним елементом
розвитку нашої держави, що і обумовлює актуальність
теми наукового дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання середньострокового бюджетного плану$

вання вже довгий проміжок часу є активним об'єктом
дискусій вітчизняних вчених$економістів.

Питання сучасного стану реалізації механізму се$
редньострокового планування присвячені праці таких
вчених: О.І. Дем'янчук, А.Ю. Довгополова, Н.Ю. Мель$
ничук, К.В. Павлюк, О.О. Шапоренко, І.Є. Чуркіна,
В.С. Коваль.

Середньострокове бюджетне планування як не$
від'ємний атрибут стратегічного управління економікою
розглядають такі науковці: С.С. Гасанов, В.П. Кудряшов,
Р.Л. Балакін, Н.М. Давиденко, М.В. Горобчук, А.Ю. Дов$
гополова.

planning in Ukraine. However, the effectiveness of this budget process mechanism will be low, and in fact it will

be implemented at the level of shortWterm planning with continuous adjustment of the project and planning

indicators of the state and local budgets.

Ключові слова: бюджетне планування, державний бюджет, бюджетування, середньострокове бюджетне
планування.

Key words: budget planning, state budget, budgeting, medium�term budget planning.

Перспективи впровадження механізму середньо$
строкового бюджетного планування в своїх наукових
працях досліджували такі вчені: Нечипоренко А.В., Они$
щенко І.А.

Іноземний досвід середньострокового бюджетного
планування та можливість його впровадження в украї$
нських реаліях розглядали, такі науковці: І.В. Бари$
шевська, Т.А. Костенко, Н.В. Врабіє, О.О. Ляхович, Дзю$
ба В.І.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття ключових перспектив

впровадження зазначеного механізму бюджетного пла$
нування, та аналіз існуючих ризиків щодо реалізації
стратегії середньострокового бюджетного планування
на сучасному етапі розвитку національної економіки Ук$
раїни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В Україні відбувається чергова спроба впроваджен$
ня середньострокового бюджетного планування. Серед$
ньострокове бюджетне планування — це підхід до пла$
нування й управління державними фінансами, який роз$
ширяє горизонт для формування бюджетної політики
на три — п'ять років і дозволяє планувати та прогнозу$
вати бюджетні доходи та видатки, необхідні для реалі$
зації стратегічних цілей бюджетної політики держави в
середньостроковій перспектив [4]. На сучасному етапі
розвитку України виникає низка невирішених проблем
у бюджетному процесі. Щороку український уряд вно$
сить нові корективи в етапи формування та затверджен$
ня бюджету для поліпшення ефективності його реалі$
зації. Рішучим упровадженням є зміни в Бюджетному
кодексі, а саме перехід на середньострокове бюджетне
планування терміном у три роки. 31 січня 2017 р. Вер$

 

Переваги механізму середньострокового бюджетного 
планування 

Підвищення рівня відкритості та прозорості середньострокових 
бюджетних цілей країни 

Повне та своєчасне інформування економічних агентів щодо 
поточних тенденції у сфері державних фінансів 

Збільшення рівня стабільності та своєчасності процесу прийняття 
рішень 

Утілення чіткості та послідовності дій у проведенні бюджетної 
політики 

Джерело: [3].

Рис. 1. Ключові переваги механізму середньострокового
бюджетного планування
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ховна Рада України ухвалила розроблений Міністер$
ством фінансів так званий "пілотний" проєкт змін до
Бюджетного кодексу "Про внесення змін до Бюджет$
ного кодексу України", що передбачає перехід на серед$
ньострокове бюджетне планування, визначене на дер$
жавному та місцевому рівнях [3].

Основні засади середньострокового бюджетного
планування в Україні регулюються ст. 21 Бюджетного
кодексу України, Законом України "Про державне про$
гнозування та розроблення програм економічного і соц$
іального розвитку України", Законом України "Про дер$
жавні цільові програми" та іншими нормативними акта$
ми. Періодом планування визначено плановий та на$
ступні за плановим два бюджетних періоди, тобто при
формуванні проєкту бюджету показники розрахову$
ються на три роки. Однак до останнього часу такі про$
гнози були неефективними, тож щороку складалися
нові, не пов'язані з попередніми. Наразі Кабінет
Міністрів України ініціює зміни до законодавства в час$
тині запровадження середньострокового бюджетного
планування, що актуалізує питання визначення його
переваг, аналізу необхідних змін до законодавства, оц$
інки впливів на всіх зацікавлених сторін із урахуванням
найкращого зарубіжного досвіду [10]. В контексті пред$

метного розкриття сутності механізму середньостроко$
вого бюджетного планування, здійснимо розкриття та
аналіз ключових переваг даної системності, задля чого
скористаємося нижченаведеною схемою (рис. 1).

Фактично запровадження середньострокового пла$
нування в сфері бюджетних відносин дає змогу суб$
'єктам економічних відносин здійснювати середньост$
рокове планування з урахування тенденцій в податко$
вому та фінансовому законодавстві на 3—5 років впе$
ред, що в свою чергу формує фундамент для стабільно$
го зростання валового внутрішнього продукту країни.
До того ж середньострокове планування в значній мірі
покращує процес адміністрування процесу сплати по$
датків і зборів, як фіскальними органами так і економі$
чними суб'єктами.

Задля розуміння масштабів проблематики у сфері
невідповідності проєктних і фактичних показників у
сфері середньострокового бюджетного планування у
реаліях сучасного розвитку економіки України проана$
лізуємо показники виконання дохідної частини Держав$
ного бюджету в 2014—2019 рр. (рис. 2).

Як можна побачити із вищенаведеної діаграми, весь
період дослідження фактичні доходи перевищували пла$
нові, окрім 2014 року (що було зумовлено початком ро$
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Рис. 2. Показники виконання дохідної частини Державного бюджету в 2014—2019 рр.
(проект бюджету та фактичне виконання)
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Рис. 3. Показники виконання видаткової частини Державного бюджету в 2014—2019 рр.
(проєкт бюджету та фактичне виконання)
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сійсько$української війни та частковою дестабілізацією
економіки держави), та 2019 року (що було зумовлено
передусім, значним дорожчанням національної валюти
відповідно до долару США).

У середньому за зазначений період фактичні дохо$
ди бюджету були відмінні на 6—7% від доходів вказа$
них у проєкті бюджету. В 2014 році ($10%), у 2015 році
(+12%), у 2017 році (+9%).

Аналогічним чином проаналізуємо показники вико$
нання видаткової частини Державного бюджету Украї$
ни за період із 2014 року по 2019 рік відповідно (рис. 3).

Відповідно до вищенаведеної діаграми фактичні ви$
датки бюджету були нижчими за проектні показники у
2014 та 2018—2019 роках. Насамперед це було пов'яза$
но із невиконанням дохідної частини Державного бюд$
жету України у 2014 та 2019 роках (причини чого наве$
дені вище при аналізі дохідної частини бюджету).

В середньому за даний період фактичні видатки Дер$
жавного бюджету України були відмінні на 7$8% від ви$
датків вказаних у проєкті бюджету. В 2014 році ($7%), у
2015 році (+9%), у 2017 році (+23%).

Розглянемо ефективність виконання державного
бюджету України за період із 2014 року по 2019 рік у
контексті відповідності фактичних доходів і видатків до$
ходам і видаткам вказаним у проєкті Державного бюд$
жету (табл. 1).

Як можна побачити із вищенаведеної таблиці 1 ли$
ше у 2018 році спостерігається відповідність проєктних
показників показникам фактичного виконання. В інші
періоди спостерігається значне перевиконання/недови$
конання планових показників як за доходами, так і за
видатками державного бюджету України.

Фактично аналіз ефективності виконання бюджетів
відповідно до проєктів Державного бюджету України в
короткостроковому періоді свідчить про існуючу про$
блематику в сфері запровадження механізму середньо$
строкового планування в контексті осучаснення бюд$
жетного процесу.

Невідповідність фактичних показників проєктним на
10—20% у короткостроковому періоді формує значну
загрозу в сфері впровадження середньострокового бюд$
жетного планування. Серед ключових чинників негатив$
ного впливу, що здійснюють стримують повноцінне за$
провадження цього механізму, слід відмітити такі фак$
тори:

1. Зовнішні загрози:
— впровадження нових карантинних обмежень (як

у світі, так і в Україні) в контексті потенційного по$
гіршення ситуації із захворюваністю на COVID$19, що
призведе до скорочення економічної активності і як
наслідок скорочення доходів бюджету;

— потенційна загроза загострення військового кон$
флікту на сході України, що призведе до скорочення
доходів державного бюджету та зростання видатків на
оборонний сектор та сектор соціальної компенсації;

— погіршення ситуації у сфері управління держав$
ним боргом України з урахуванням ймовірності частко$
вого (чи повного) згортання міжнародного кредитуван$
ня (та фінансової допомоги).

2. Внутрішні загрози:
— неефективна грошово$кредитна політика, що може

призвести до знецінення національної валюти відносно
долара США й активізації інфляційних процесів;

— потенційне зростання корупційної складової в
системі фінансово$економічних відносин, що знизить

надходження до Державного бюджету України та
збільшить обсяги тіньової економіки;

— формування додаткового бюрократичного та
фінансового навантаження на малий та середній бізнес,
за рахунок запровадження обов'язкового використан$
ня РРО з 2021 року для більшості підприємців на спро$
щеній системі оподаткування, що в значній мірі може
знизити надходження до місцевих бюджетів;

— недостатня кількість спеціалістів у сфері фінан$
сового планування та прогнозування на містах, що не
дозволить здійснювати якісний процес бюджетного пла$
нування в контексті формування проєктів місцевих бюд$
жетів;

— сировинна спрямованість експорту. Значною
мірою Україна експортує товари із низькою доданою
вартістю, у той час як імпортує технологічні групи то$
варів, що знижує рівень податкових надходжень до бюд$
жету та створює загрози у сфері дефіциту зовнішньої
торгівлі;

— значні обсяги зовнішнього боргу. Необхідність
щорічного обов'язкового фінансування державного
боргу за рахунок бюджету (на рівні 10—20% від дох$
ідної частини), створює значні загрози в системі зап$
ровадження середньострокового бюджетного плану$
вання, через зростання видаткової частини на фінан$
сування зовнішніх і внутрішніх боргів минулих пе$
ріодів.

Фактично можна визначити, що ключовою пробле$
мою в сфері запровадження системи середньостроко$
вого бюджетного планування в Україні є не адміністра$
тивно$нормативні обмеження а неспроможність забез$
печення сталого економічного розвитку.

Проте запровадження системи середньостроково$
го бюджетного планування насамперед має бути зоріє$
нтоване на досягнення позитивного соціально$еконо$
мічний результату, зокрема формування економічного
зростання [18] (саме в цьому полягає узагальнена ре$
зультативність середньострокового планування).

Адекватна фіскальна консолідація з дотриманням
фіскальної стійкості, яка є підгрунтям економічного
зростання, має здійснюватися в рамках стратегічного се$
редньострокового планування (з опрацюванням стра$
тегії в середньостроковому часовому інтервалі).

Система середньострокового планування мусить
актуалізуватися за перманентного моніторингу кри$
теріїв фіскальної стійкості [19].

У такий спосіб має здійснюватися реальна імплемен$
тація системи середньострокового планування через
організацію циклічного ітераційного процесу — вдос$
коналення системи середньострокового планування —
проведення оптимальної фіскальна консолідації —
підвищення фіскальної стійкості. Таким чином повинне
відбуватися становлення соціальної держави.

 На сьогодні існує значна проблематика в контексті
реалізації короткострокового бюджетного планування —
більшість бюджетів останніх років значною мірою не
відповідають показникам, що були закладені в проєкти
Державних бюджетів. Це дає змогу зрозуміти, що фак$
тично запровадити систему середньострокового бюд$
жетного планування в Україні на сьогодні можливо,
проте ефективність цього механізму бюджетного про$
цесу буде низькою, та фактично буде реалізовуватися
на рівні короткострокового планування із постійним
коригуванням проєктних та планових показників Дер$
жавного та місцевих бюджетів.

Джерело: [12—17].

Таблиця 1. Ефективність виконання державного бюджету України в 2014—2019 рр.

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Доходи (% 
від проєкту) 90,34 112,36 103,55 108,54 101,11 97,29

Видатки (% 
від проєкту) 93,08 109,28 102,56 122,57 99,42 96,67
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ВИСНОВКИ
Як підсумок цієї наукової статті можна зробити такі

висновки:
1. Середньострокове бюджетне планування є дієвим

механізмом управління фінансовою системою держави
у країнах із розвиненою економікою. Планування бюд$
жету на 3—5 років вперед дає змогу забезпечити ста$
лий розвиток економіки держави та сформувати важелі
впливу на активізацію процесів у сфері ділової актив$
ності та споживчого попиту.

2. На сьогодні впровадження системи середньост$
рокового планування в Україні стикається із системни$
ми факторами обмежувального впливу. Серед таких
факторів необхідно виділити зовнішні (загроза загост$
рення бойових дій, погіршення ситуації із захворюва$
ністю на COVID$19) та внутрішні (корупційно$бюрок$
ратичний вплив, падіння темпів економічного зростан$
ня та ділової активності, недостатність кваліфікованих
кадрів у сфері державних і місцевих фінансів).

3. Фактично можна визначити, що впровадження
системи середньострокового планування в Україні на
сьогодні не зможе стабілізувати ситуацію у сфері дер$
жавних фінансів, через різні фактори впливу, навіть за
короткострокового планування керуючі органи не
здатні забезпечити відповідності проєктних та плано$
вих показників дохідної і видаткової частини бюджету.
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