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Нечипоренко А. В., Дудченко В. М. Середньострокове бюджетне планування в Україні:  
проблеми та перспективи реалізації

Метою статті є розкриття та обґрунтування особливостей запровадження та реалізації середньострокового бюджетного планування в 
Україні. Середньострокове бюджетне планування визначається як підхід до планування й управління державними фінансами, який розширює 
горизонт для формування бюджетної політики на три–п’ять років і дозволяє планувати та прогнозувати бюджетні доходи та видатки, необ-
хідні для реалізації стратегічних цілей бюджетної політики держави в середньостроковій перспективі. У статті розглянуто основні функції 
системи середньострокового бюджетного планування. Зазначено, що в Європейському Союзі здійснюють оцінку розвитку середньострокового 
планування, а саме: «Індекс якості», що передбачає найвищу оцінку за п’ятьма критеріями. В Україні на середньострокове планування припадає 
близько 65% видатків сектора загальнодержавного управління. Середньострокове бюджетне планування має стати важливим інструментом 
управління державними фінансами, який не лише даватиме змогу мати якісний та обґрунтований фінансовий план на середньострокову перспек-
тиву, але й буде основою для вироблення державної соціальної та економічної політики. Розглянуто переваги та недоліки середньострокового 
бюджетного планування, а також приділено увагу розкриттю факторів, які наразі стримують розвиток як самої держави, так і механізму 
реалізації середньострокового бюджетного планування в Україні. Обґрунтовано напрями та заходи, які варто вжити для забезпечення розвитку 
середньострокового бюджетного планування в Україні, а також визначено позитивні наслідки від ефективного запровадження та реалізації 
середньострокового бюджетного планування в країні.
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Складовою бюджетної політики виступає бю-
джетне планування, що дозволяє визначити 
джерела формування, напрями використання 

бюджетних коштів і досягнення тактичних, страте-
гічних і оперативних цілей. Своєю чергою, формуван-
ня системи бюджетного планування є передумовою 
створення ефективної роботи державного управлін-
ня, що сприяє нормалізації показників і приводить до 
стійкого економічного розвитку. 

В Україні у грудні 2018 р. було внесено зміни до 
Бюджетного кодексу, що вплинуло на подальше фор-
мування бюджетного процесу. Однією зі змін стало 
запровадження середньострокового бюджетного 
планування (далі – СБП) задля прозорості публічно-
го управління бюджетними ресурсами та забезпечен-
ня збалансування державного бюджету. 

Модель середньострокового бюджетного пла-
нування передбачає більш тісний взаємозв’язок між 
стратегічним і бюджетним плануванням, між пріори-
тетними завданнями країни та її фінансовими мож-
ливостями, підвищення ефективності бюджетних ви-
трат тощо.

Значний внесок у дослідження проблематики 
бюджетного планування та його впливу на розвиток 
країни зробили такі вітчизняні вчені, як: Т. Богдан,  
Т. Боголіб, М. Горобчук, Н. Давиденко, О. Дем’янчук, 
М. Кужелєв, О. Савчук, М. Тимошенко та ін. Однак, 
зважаючи на потреби сьогодення, актуальними зали-
шаються питання щодо запровадження та реалізації 
середньострокового бюджетного планування в Україні.

Метою статті є розкриття та обґрунтування 
особливостей запровадження та реалізації середньо-
строкового бюджетного планування в Україні.

У сучасних умовах розвитку України є ряд не-
вирішених проблемних питань стосовно організації 
та реалізації бюджетного процесу. Для поліпшення 
стану та досягнення ефективності здійснення бю-
джетного процесу уряд країни щороку вносить певні 
корективи в етапи формування, а також затверджен-
ня бюджету. Однією із суттєвих змін стало запрова-
дження середньострокового бюджетного планування 
на 3 роки.

Середньострокове бюджетне планування – це 
підхід до планування й управління державними фі-
нансами, який розширює горизонт для формування 
бюджетної політики на три – п’ять років і дозволяє 
планувати та прогнозувати бюджетні доходи та ви-
датки, необхідні для реалізації стратегічних цілей 
бюджетної політики держави в середньостроковій 
перспективі [1, с. 53].

Т. Боголіб середньострокове бюджетне плану-
вання розкриває як дієвий механізм удосконалення 
бюджетного процесу; процес модернізації бюджетно-
го механізму стимулювання економічної активності в 
Україні, наголошуючи на значенні середньостроково-
го бюджетного планування для успішного соціально-
економічного розвитку України [2, с. 189].

Середньострокове бюджетне планування є ін-
струментом для розв’язання важливих проблем, зо-
крема: 
 покращення фінансової дисципліни та бю-

джетного процесу;
 посилення ефективності та прозорості вико-

ристання бюджетних коштів;
 стимулювання інноваційно-інвестиційної при-

вабливості країни тощо.
Середньострокове бюджетне планування як 

складова фінансового стратегічного управління в 
Україні має на меті підвищення контролю над дер-
жавними видатками та чіткий процес аналізу щодо 
використання коштів для стимулювання прийняття 
більш ефективних рішень для використання бюджет-
них коштів на всіх рівнях управління та планування 
коштів своєї поточної діяльності головних розпоряд-
ників [3, с. 116]. 

Основними функціями системи середньостро-
кового бюджетного планування є такі: 
 орієнтація фінансових ресурсів держави від-

повідно до стратегічних пріоритетів розвитку;
 зміцнення стійкості публічних фінансів і по-

силення фіскальної дисципліни;
 формування активної системи міжчасового 

бюджетного планування.
Кожна функція є важливою та несе за собою 

змістовність. Система планування має фіксовані ме-
ханізми захисту від тиску, а також адміністративні та 
нормативні рамки, які регулюють процес складання 
бюджету. Стійкість публічних фінансів досягається 
шляхом обмеження бюджетних асигнувань, фактич-
них видатків у майбутньому до фіскальних цілей уря-
ду, а дієва система міжчасового планування підвищує 
прозорість фінансових потоків [4, с. 11].

Визначальним кроком у розвитку СБП в Украї ні 
є застосування європейської практики, що за-
снована на виконанні вимог Директиви Ради 

2011/85/EU до бюджетних рамок держав – членів 
Європейського Союзу для забезпечення дотриман-
ня зобов’язань з уникнення надмірного бюджетного 
дефіциту. Однак, нині Україна все ще знаходиться на 
початковій стадії запровадження середньостроково-
го бюджетного планування порівняно з країнами Єв-
ропейського Союзу. 

У Європейському Союзі оцінюють розвиток 
середньострокового планування у країнах-членах,  
а саме, «Індексу якості», що передбачає найвищу 
оцінку за п’ятьма критеріями. До них входять: 
 охоплення середньостроковим плануванням 

понад 90% державного сектора управління 
(під час визначення стратегічних цілей і гра-
ничних розмірів видатків); 

 взаємозв’язок між цілями та граничними по-
казниками, включеними в середньострокові 
фіскальні плани, та річні бюджети; 



192

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	Ф
ІН

АН
СИ

, Г
РО

Ш
О

ВИ
Й

 О
БІ

Г 
І К

РЕ
Д

И
Т

БІЗНЕСІНФОРМ № 4 ’2021
www.business-inform.net

 голосування парламентом національних фіс-
кальних планів на середньостроковій основі; 

 залучення незалежних фіскальних інститу-
цій для розроблення макроекономічних і бю-
джетних багаторічних прогнозів і детальний 
рівень деталізації національних середньо-
строкових фіскальних планів [5, с. 56].

В Україні на середньострокове планування при-
падає близько 65% видатків сектора загальнодержав-
ного управління. Діюча бюджетна стратегія передба-
чає значну кількість пріоритетних завдань бюджетної 
політики, однак лише деякі з них детально прорахо-
вані [6, с. 11].

Розглянемо ефективність виконання Державно-
го бюджету України за 2015–2020 рр. у контек-
сті відповідності фактичних доходів і видатків 

доходам і видаткам, указаним у проєкті державного 
бюджету (табл. 1).

Варто також зазначити, що середньострокове 
бюджетне планування має як переваги, так і недоліки, 
які наведено в табл. 2.

Для зменшення впливу негативних факторів у 
СБП використовуються основні підходи до прогно-
зування показників бюджетного планування: 
 експертне прогнозування бюджетного плану-

вання здійснюється спеціалістами, добре обі-
знаними із особливостями бюджетного пла-
нування, формуванням дохідної та видаткової 
частин;

 економічне прогнозування використовує ста-
тистичні та математичні методи, водночас його 
основними недоліками є невисока точність ре-
зультатів прогнозування та значний обсяг ін-
формації, необхідний для його реалізації;

 прогнозування часових рядів – це прогноз 
бюджетних показників, який враховує їхню 
динаміку за минулий період часу [10].

Таблиця 1

Ефективність виконання Державного бюджету України у 2015–2020 рр.

Показник
Рік

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Доходи (% від проєкту) 112,4 103,6 108,5 101,1 97,3 98,2

Видатки (% від проєкту) 109,3 102,7 122,6 99,4 96,7 109,0

Джерело: складено на основі [7].

По даних з табл. 1 можемо спостерігати, що най-
краща відповідність проєктних показників показни-
кам фактичного виконання Державного бюджету в 
Україні зафіксована у 2018 р. В інші періоди відбува-
ється незначне перевиконання або ж недовиконання 
планових показників за доходами чи видатками, що 
означає наявність певних проблемних питань щодо 
запровадження та реалізації середньострокового бю-
джетного планування в Україні.

Середньострокове бюджетне планування має 
стати важливим інструментом управління держав-
ними фінансами, який не лише даватиме змогу мати 
якісний і обґрунтований фінансовий план на серед-
ньострокову перспективу, але й буде основою для 
вироблення державної соціальної та економічної по-
літики. Запровадження середньострокового бюджет-
ного планування має полегшити бюджетний процес 
і сприяти підвищенню якості та результативності 
податково-бюджетної політики. В умовах існування 
середньострокового бюджетного планування бю-
джетний процес має починатися з уточнення показ-
ників першого року середньострокового плану, який 
береться за основу для розробки бюджету на на-
ступний рік. Це забезпечить наступність податково- 
бюджетної політики та гарантуватиме повну реаліза-
цію бюджетних програм, незалежно від бюджетного 
року [8, с. 27].

Нині переважна більшість розвинених країн 
світу відмовилася від політики ручного та 
кон’юнктурного управління бюджетом, сфор-

мувавши ефективну систему вироблення пріоритетів 
використання публічних коштів. В її основі лежать 
професійне бюджетне прогнозування та жорстке се-
редньострокове бюджетне планування, тісно інтегро-
ване в систему загальнодержавного планування [11]. 

У світовій практиці держава використовує бю-
джетне планування для забезпечення ефективного 
функціонування бюджетної системи. Нині більшість 
країн Європейського Союзу мають законодавчо за-
тверджене середньострокове бюджетне планування. 
При цьому бюджетним періодом є один рік, однак 
кожного року бюджет формується згідно із середньо-
строковим планом, який складено на поточний рік, 
а також на декілька наступних років. У Євросоюзі 
вважається за стандарт модель «наступний за поточ-
ним + 2 наступні роки». Своєю чергою, Єврокомісія 
визначає ключові елементи, які мають бути втілені в 
системі середньострокового планування [12, с. 8]

В Україні замість однорічних Основних напря-
мів бюджетної політики запроваджується середньо-
строкова Бюджетна декларація як документ страте-
гічного планування, який визначає бюджетну політи-
ку на наступні три роки. Інструментом СБП на місце-
вому рівні стануть трирічні місцеві фінансові плани.
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Таблиця 2

Переваги та недоліки середньострокового бюджетного планування 

Переваги СБП Недоліки СБП

Ґрунтується на чітко сформованих пріоритетах і цілях бю-
джетної політики

Надмірне покладання на майбутні показники при форму-
ванні бюджету може призвести до негнучкості у фінансо-
вій політиці

Має риси безперервності та наступності бюджетного про-
цесу

Багаторічне бюджетування може бути складним і адміні-
стративно затратним інструментом

Покращується ефективність розподілу держаних ресурсів, 
через що підвищується підзвітність і прозорість держав-
ного процесу

Оптимістичні проєктування багаторічного бюджету мо-
жуть бути використані як виправдання для необґрунтова-
них програм витрачання державних коштів

Надає оцінку відповідності поточної політики та її майбут-
нього впровадження фіскальній стратегії держави

Наслідком недостатньо обґрунтованого та точного макро-
економічного прогнозування стають неточно доведені 
індикативні показники за бюджетними програмами голо-
вних розпорядників бюджетних коштів

Може служити механізмом підвищення взаємодії між різ-
ними державними установами, заохочуючи уряд до вищо-
го рівня залучення в бюджетний процес

Планування часто може носити декларативний, а не прак-
тичний характер

Джерело: складено на основі [9; 10].

Міністерство фінансів розпочало процес 
підготовки Бюджетної декларації на 2022–
2024 рр. – документа, що визначає засади 

бюджетної політики та показники державного бю-
джету на середньостроковий період та є основою для 
складання проєкту державного бюджету і прогнозів 
місцевих бюджетів. Реалізація середньострокового 
бюджетного планування – це один із пріоритетів ро-
боти уряду та Міністерства фінансів України. Це сис-
темний підхід до формування бюджетної політики, 
який забезпечує стратегічний підхід до визначення 
пріоритетних заходів та ефективний розподіл фінан-
сових ресурсів. Також усім головним розпорядникам 
державного бюджету був відправлений інструктив-
ний лист, підписаний міністром, щодо підготовки 
пропозицій до трирічної Бюджетної декларації. Про-
позиції включають таке:
 цілі державної політики, які передбачається 

реалізувати в середньостроковому періоді;
 перелік бюджетних програм, які будуть спря-

мовані на реалізацію визначених цілей дер-
жавної політики;

 інформація щодо змін у структурі бюджетних 
програм розпорядника на три роки;

 перелік інформації галузевого спрямування, 
яка необхідна для підготовки Бюджетної де-
кларації [7].

Однак варто відмітити, що наразі в Україні є 
ряд факторів, які стримують розвиток як самої дер-
жави, так і механізму реалізації середньострокового 
бюджетного планування. Серед ключових чинників 
негативного впливу варто зазначити такі:
 зовнішні загрози: впровадження карантинних 

обмежень у зв’язку з погіршенням ситуації із 
захворюваністю на COVID-19; загострення 

воєнних дій на сході України; погіршення си-
туації з управління державним боргом Украї-
ни тощо; 

 внутрішні загрози: неефективна грошово-
кредитна політика, що викликає значні інфля-
ційні процеси; потенційне зростання коруп-
ційної складової у фінансово-економічних від-
носинах; сировинна спрямованість експорту 
та значні обсяги зовнішнього боргу; недостат-
ня кількість спеціалістів у сфері фінансового 
планування та прогнозування [13, с. 24].

На основі вищезазначеного можна зробити 
висновок, що ключовою проблемою у сфері 
повноцінного запровадження та реалізації 

середньострокового бюджетного планування в Укра-
їні є відсутність забезпечення сталого соціально-еко-
номічного розвитку країни. 

Запровадження системи СБП, передусім, має 
орієнтуватися на досягнення позитивного соціально-
економічного результату та економічного зростання 
країни в цілому. Своєю чергою, реалізація середньо-
строкового планування бюджету необхідна для пер-
спективного планування та покращення макроеконо-
мічних показників, зокрема здійснення грошово-кре-
дитної та бюджетно-податкової політики в країні.

На сьогодні в Україні розвиток і повноцінна 
реалізація СБП, що матиме в майбутньому позитив-
ний ефект, потребує зосередження уваги на таких 
напрямах: 
 проведення моніторингу щодо стану кожного 

із секторів економіки;
 контроль за виконанням бюджетних програм, 

покращення стійкості публічних фінансів і 
бюджетної дисципліни; 
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 поєднання коротко- та середньострокових 
бюджетних цілей;

 виділення «вузьких» сфер витрачання бю-
джетних коштів, цілі яких є пріоритетними;

 підвищення передбачуваності та ефективнос-
ті державних інвестицій.

Подальший розвиток СБП в Україні потребува-
тиме таких заходів, як: 
 перегляд і пріоритизація галузевих бюджет-

них програм і державних інвестиційних про-
єктів; 

 розвиток багаторівневих і прозорих зв’язків 
між бюджетними програмами нижчих рівнів 
і високорівневими цілями уряду;

 залучення всіх учасників бюджетного процесу 
до постановки середньострокових цілей; 

 розроблення якісного механізму оцінки ефек-
тивності видатків; 

 збільшення ступеня охоплення державного сек-
тора середньостроковим плануванням [14; 15].

Ефективне запровадження та реалізація СБП 
в Україні сприятиме вдосконаленню фінансового 
управління в цілому, а саме: 
 забезпечить макроекономічну стабільність і 

фінансову дисципліну в умовах нестабільнос-
ті та різноманітних викликів; 

 дозволить оптимізувати розподіл фінансових 
ресурсів між рівнями бюджетної системи та 
органами державної влади; 

 сприятиме підвищенню результативності ви-
користання публічних грошових фондів;

 посилить відповідальність головних розпо-
рядників за ефективне та цільове використан-
ня фінансових ресурсів; 

 підвищить рівень прогнозованості державної 
та місцевої бюджетної політики тощо.

ВИСНОВКИ
Підбиваючи підсумок, варто зазначити, що 

запровадження та реалізація середньострокового 
бюджетного планування є початком ефективного 
економічного розвитку держави. Воно дає змогу по-
легшити та покращити взаємозв’язки між головними 
учасниками бюджетного процесу та досягати цілей 
стратегічного розвитку країни.

На сьогодні Україна знаходиться лише на по-
чатковій стадії запровадження середньострокового 
бюджетного планування порівняно із іншими краї-
нами Європейського Союзу та має ряд факторів, які 
обмежують реалізацію СБП, зокрема це: загострення 
воєнних дій на сході країни; пандемія COVID-19; не-
достатність кваліфікованих кадрів у сфері публічних 
фінансів тощо.

Ознакою результативності середньострокового 
бюджетного планування є виконання системи завдань 
і коректування плану дій, що забезпечує мінімізацію 
ризиків управління соціальним розвитком і фінансо-

вих ризиків. Це, своєю чергою, має привести до по-
кращення результатів бюджетної діяльності в країні.

Упровадження та повноцінна реалізація серед-
ньострокового бюджетного планування в Україні є 
одним із вірних кроків для покращення ефективності 
використання обмежених фінансових ресурсів дер-
жави та підвищення стійкості публічних фінансів.    
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