
153 
 

2. Сохацька О.М. Біржова справа: навч.посіб. Тернопіль: Карт-бланш, 2008. 632с. 

3. Економічний ризик: методи оцінки та управління [Текст] : навч. посібник / [Т. А. Васильєва, С. В. 

Лєонов, Я. М. Кривич та ін.] ; під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої, канд. екон. наук Я. М. 

Кривич. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 208 с. 

 
Шаравська Я.В. 

«Фінанси, банківська справа та страхування», 5 курс  

Котіна Г.М. 

к. е .н., доцент кафедри фінансів 

ДВНЗ « Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 

ПРОБЛЕМАТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО ПЛАНУВАННЯ 

БЮДЖЕТУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ 

 

На сьогодні в Україні існує проблема реалізації середньострокового планування 

бюджетів різного рівня. Коротка практика імплементації комплексних бюджетних 

правил, недостатня підготовка представників локальних фінансових органів заважає 

оптимально оцінювати ефективність та доцільність виконання бюджетних програм, 

здійснювати моніторинг результативності. Хоча бюджетне планування на 

середньострокову перспективу вже багато років успішно застосовується в більшості 

розвинених країн світу. Світові експерти відзначають, що середньостроковий 

бюджетний план сприяє досягненню вищого рівня стабільності і передбачуваності 

економічної ситуації в країні [1]. 

Вступ України до Європейського Союзу вимагає поступових  змін у системі 

управління публічними фінансами, реформування бюджетної системи, удосконалення 

законодавства, розробки обґрунтованої бюджетної стратегії, яка в свою чергу не 

можлива без середньострокового плануванні видатків та доходів бюджету. В основі 

розробки бюджетної стратегії лежить бюджетне планування, яке ґрунтується на 

фінансовій оцінці бюджету за допомогою якої відбувається фінансове забезпечення 

показників соціально-економічного розвитку. До того ж в Комунікє ЄС «Сучасний 

бюджет Союзу, який захищає, уповноважує та захищає. Багаторічна фінансова рамка на 

2021-2027 роки» Європейська Комісія, оцінивши сучасний стан середньострокового 

планування в ЄС, доходить висновків щодо необхідності реалізації більш узгодженої, 

цілеспрямованої та прозорої структуру бюджету, зменшення кількості програм більш 

ніж на третину, наприклад, шляхом об'єднання фрагментарних джерел фінансування в 

нові інтегровані програми та докорінного впорядкування використання фінансових 

інструментів  [2]. Тому дана проблематика є актуальною як з теоретичного боку, так і в 

практичній площині. 

Мета дослідження полягає у вивченні проблематики та виявленні підводних 

каменів, які можуть стати на заваді реалізації прийнятих правил бюджетного 

планування.  

У наукових колах фахівців провідних країн світу й давно триває дискусія щодо 

ефективності середньострокового планування бюджетів на рівні територіальних 

утворень (електронне урядування, партисипативний бюджет тощо). Зокрема, Т.С. Бабич, 

В.Г. Баранова, В.М. Білопольська, І.О. Луніна, Г.Б. Маркович, О.О. Молдован, Т.В. Жибер, 

Г.М. Котіна та інші внесли значний внесок у розвиток теоретичних та практичних 
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питань щодо розвитку бюджетного планування в Україні. У публікаціях зазначених 

науковців досить ґрунтовно розглянуто теоретичні й практичні аспекти бюджетного 

планування. 

Середньострокове бюджетне планування (ССБП) – це формування головними 

розпорядниками бюджетних коштів плану своєї діяльності на середньостроковий 

період, визначення обсягів необхідних коштів для досягнення поставлених цілей у 

середньостроковій перспективі [3]. Середньострокові плани розробляються на термін 

від 1 до 5 років. 

Судячи з світового досвіду, середньострокове бюджетне планування ґрунтується 

на п’ятьох елементах: наявність узгодженої державної програми (стратегії) соціально-

економічного розвитку країни;  сформованість інституцій та процедур, що забезпечують 

якісне середньострокове макроекономічне і бюджетне прогнозування; наявність 

процедур вироблення «фіскальних правил», зокрема в частині обмеження 

середньострокових параметрів державного боргу, обсягу коштів на його 

обслуговування, бюджетного дефіциту/профіциту; наявність процедур і механізмів 

формування «бюджетних лімітів» для головних розпорядників коштів, моніторингу і 

забезпечення їх виконання; наявність механізмів сполучення елементів «річного» і 

«середньострокового» в бюджетному плануванні (середньострокові бюджетні 

програми, інвестиційні програми тощо) [3, с. 40–43]. 

Із позитивних сторін середньострокового планування є те, що розпорядники 

коштів будуть краще орієнтуються у тому, що буде з їх фінансуванням не лише 

наступного року, а й два роки за ним, що дозволяє їм тепер планувати довгострокові 

програми та проекти. Це дозволяє: досягнути фінансової та макроекономічної 

стабільності; скоротити державні видатки та запровадити Мінфіну і галузевим 

міністерствам механізми прогнозованості грошових потоків; розраховувати трирічні 

бюджети на основі реальних показників; встановити контроль за державним боргом; 

обраховувати наслідки впровадження політичних ініціатив в економіку (політичні 

ініціативи матимуть «стелі» видатків); посилити бюджетну дисципліну шляхом 

підвищення ефективності та результативності бюджетних видатків; змінити філософію 

бюджетних видатків (від утримання бюджетних установ до надання якісних бюджетних 

послуг). 

Однак, перехід на прогнозування бюджетних показників  на місцях може створити 

додаткові ризики. В тому  числі слабка передбачуваність середньострокових показників 

інфляції, через різні фактори дестабілізації (в тому числі політичні, техногенні, воєнні та 

інші) непередбачуване зростання цін і тарифів, змін курсу, зменшення зайнятості 

населення. Якщо спрогнозувати ці індикатори не вдасться, середньострокові плани не 

працюватимуть. Проблема побудови трьохрічних моделей бюджету на місцях 

загострюється тим, що більшість з представників місцевої влади та органів місцевого 

самоврядування не мають відповідних навичок будувати такі прогнози. Також на місцях 

існує високий негативний фактор щодо постійної і суттєвої зміни бюджетних 

пріоритетів через внесення змін до місцевого бюджету, що загрожує головній цінності 

реформи – планування і стабільне фінансування довгострокових соціально-економічних 

програм. 
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З метою усунення вищеперелічених ризиків для забезпечення координації 

бюджетного процесу і узгодження його між учасниками Міністерство фінансів склало 

орієнтовний поетапний план заходів із забезпечення складання проекту місцевого 

бюджету на наступний бюджетний період разом з прогнозом місцевого бюджету на 

наступні два роки вслід за плановим із зазначенням в них строки виконання та 

відповідальних осіб. Проект рішення про місцевий бюджет на плановий бюджетний 

період та прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди 

складаються відповідно до вимог, визначеною статтею 76 та абзацом 3 підпункту 2 

пункту 49 розділу VI «Прикінцеві  та перехідні положення» Кодексу та з урахуванням 

методичних рекомендацій [5]. На жаль, через недостатній часовий лаг застосування 

даного підходу, проаналізувати його хід та наслідки поки неможливо. Але ми 

сподіваємося, що послідовність виконання бюджетних планів позитивно сприятиме 

розвитку місцевих громад, тим паче якщо бюджетні програми на місцях співпадатимуть 

з державною політикою . 
Література: 

1. Середньострокове бюджетне планування (міжнародний досвід)// Інформаційна довідка, 

Європейського інформаційно-дослідницького центру на запит Комітету Верховної Ради України// 

Електронний ресурс. Режим доступу:  http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29131.pdf 

2. A Modern Budget for a Union that Protects, Empowers and Defends https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A321%3AFIN 

3 Плескач В.Л., Івасюк І.Я. Середньострокове прогнозування доходів згладжування//Фінанси 

України. - 2012. - №1.- с.58-66. 

4.Лондар С.Л. Середньострокове бюджетне планування як інструмент підвищення ефективності 

бюджетної політики / С.Л. Лондар, А.В. Козоріз // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової 

системи України : зб. матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. конференції (Київ, 25–26 жовтня 2012 року). – К., 2012. 

– С. 40–43. 

5. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс] // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92-

2016-%D1%80 

 
Шаталов Є.В. 

«Фінанси, банківська справа та страхування», аспірант 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Науковий керівник  – к.е.н., доцент кафедри фінансів Захожай К.В. 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСАХ 

 

Сталий розвиток полягає у відповідності реалізації вимог сучасності, не впливаючи 

на здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби. Його дотримання 

вимагає узгоджених зусиль щодо створення всеосяжного, рівномірного та стійкого 

майбутнього для людей всього світу. 

Для досягнення сталого розвитку надзвичайно важливо гармонізувати три основні 

елементи: економічне зростання, соціальну інтеграцію та охорону навколишнього 

середовища. Ці елементи взаємопов'язані і всі вони мають вирішальне значення для 

добробуту окремих людей та суспільств [1]. 

Основними факторами економічного зростання та розвитку є інвестиції в 

інфраструктуру та інновації. Понад половина населення світу живе у містах, тому все 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A321%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A321%3AFIN
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D1%80

