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У статті з’ясовано, що державне регулювання економічної та соціальної політики реалізу-

ється за допомогою бюджетного механізму, який включає процес перерозподілу вартості 
ВВП. Доведено, що важливим елементом розвитку економіки України в довгостроковій перс-
пективі буде поступовий рух у напрямі побудови інноваційно-інвестиційної моделі розвитку. 
Визначено головні завдання перспективного бюджетного планування. 
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І. Вступ0 
Відповідно до положень Бюджетного ко-

дексу України, Міністерство фінансів Украї-
ни розробляє прогноз обсягу та структури 
доходів і видатків бюджету, державного бо-
ргу на три наступні роки на підставі основ-
них прогнозних макропоказників економічно-
го і соціального розвитку України на цей пе-
ріод та аналізу виконання бюджету в попе-
редні періоди й взаємозв’язку між фінансо-
во-бюджетними та соціально-економічними 
показниками. Фінансове планування й про-
гнозування досліджували Т. Боголіб, В. Бо-
рисевич, В. Касьяненко, Б. Кваснюк, І. Луніна, 
М. Пашута, Г. Поспелов. Середньострокове 
бюджетне планування базується на аналізі 
тенденцій запланованих і фактичних бю-
джетних показників минулих періодів, вияв-
ленні взаємного впливу бюджетних та мак-
роекономічних показників, зовнішніх чинни-
ків, на які необхідно зважати в розрахунках 
бюджетних показників. У результаті розроб-
ляються певні варіанти формування та ви-
користання бюджетних ресурсів, аналіз яких 
створює підґрунтя для визначення основних 
попередніх показників при розробці бюдже-
ту. Основні прогнозні бюджетні показники на 
три наступні роки та довгострокову перспек-
тиву щорічно затверджуються постановою 
Кабінету Міністрів України. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є вдосконалення системи 

перспективного бюджетного прогнозування. 
ІІІ. Результати 
Метою податково-бюджетної стратегії є 

підтримання високих темпів економічного 
зростання, спрямованого на підвищення 
добробуту населення. 

Прогноз є інструментом ефективного й 
виваженого управління державними фінан-
сами, що дає змогу підвищувати роль бю-
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джетної політики в реалізації економічних і 
соціальних програм Кабінету Міністрів Укра-
їни, насамперед, з метою виконання держа-
вних соціальних стандартів і подолання бід-
ності. 

На цьому етапі розвитку національної 
економіки стратегічною метою є забезпе-
чення умов стійкого довготривалого еконо-
мічного зростання та досягнення якісного 
рівня життя населення шляхом посилення 
структурно-інноваційної складової економі-
ки, створення сприятливого інвестиційного 
середовища. 

Державне регулювання економічної та 
соціальної політики реалізується за допомо-
гою бюджетного механізму, який включає як 
процес перерозподілу вартості ВВП, так і 
вплив на соціально-економічний розвиток 
держави та адміністративно-територіальних 
одиниць. Перспективне прогнозування до-
ходів і видатків бюджету є одним із вагомих 
елементів державного регулювання сталого 
розвитку та забезпечення економічного зро-
стання [4]. 

Основними цілями податково-бюджетної 
сфери на середньострокову перспективу є 
такі: 
– побудова інноваційно-інвестиційної мо-

делі розвитку економіки з метою забез-
печення досить високих темпів економі-
чного зростання в середньостроковій 
перспективі; 

– підвищення рівня державних соціальних 
стандартів; 

– удосконалення системи оплати праці; 
– стимулювання зайнятості та створення 

нових робочих місць з метою підвищен-
ня рівня життя населення; 

– створення умов для всебічного, гармо-
нійного розвитку людини; 

– розвиток підприємництва та створення 
рівних умов для суб’єктів господарювання; 
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– поступове входження України до світо-
вої економічної системи; 

– узгодження стратегічних цілей і пріори-
тетів розвитку держави та регіонів. 

Планування економічного й соціального ро-
звитку на середньострокову перспективу (табл. 

1) враховує розширення внутрішнього попиту, 
поступове нарощування інвестицій, продов-
ження реформування податкової системи, 
спрямованого на зниження податкового наван-
таження, розширення податкової бази та інтег-
рацію України до світового господарства. 

Таблиця 1 
Основні прогнозні показники економічного й соціального розвитку 

Показники Прогноз 
2012 р. 2013 р. 2014 р. 

ВВП номінальний, млрд грн 944,2 1099,6 1275,4  

Темп зростання реального ВВП, % 106,8 106,5 106,5  
Індекс споживчих цін, %    
в середньому до попереднього року 106,2 105,4 104,9 

грудень до грудня попереднього року 105,7 105,5 104,3 
Індекс цін виробників, %    
в середньому до попереднього року 110,1 109,8 109,4  
грудень до грудня попереднього року 110,7 109,3 109,0 
Обсяг продукції промисловості, 
% до попереднього року 108,3 107,7 107,0 
Валова продукція сільського господарства, % до поперед-
нього року 102,7 104,2 104,2 
Фонд оплати праці працівників, млрд грн 311,1 371,8 437,7 

 
Прогноз передбачає створення сприят-

ливого податкового середовища та аморти-
заційної політики, поліпшення інвестиційно-
го й підприємницького клімату, збільшення 
притоку прямих іноземних інвестицій, послі-
довне створення умов для розвитку фондо-
вого ринку, підвищення рівня життя та зрос-
тання зайнятості населення. 

У прогнозі економічного й соціального 
розвитку на середньострокову перспективу 
враховано інтенсивне зростання обсягів ін-
вестицій, збільшення забезпечення потреб 
внутрішнього ринку в товарах вітчизняного 
виробництва, впровадження енергозбереж-
них технологій та зменшення споживання 
енергоресурсів, нарощування обсягів екс-
портно-імпортних операцій унаслідок лібе-
ралізації торговельних відносин в умовах 
вступу до СОТ та поглиблення взаємовигід-
ної співпраці на ринках ЄЕП, а також необ-
хідність продовження роботи з реформу-
вання податкової системи з метою створен-
ня сприятливого податкового клімату для 
розвитку реального сектору економіки, під-
вищення рівня життя населення та рівня 
його зайнятості. 

Пожвавлення економічного зростання 
упродовж 2012–2014 рр. супроводжувати-
меться зміною структури внутрішнього по-
питу та поліпшенням умов для розвитку 
промисловості. Як результат, реальний ВВП 
у середньостроковій перспективі має щоро-
ку зростати майже на 7%. 

Збільшення інвестицій та споживчого по-
питу, а також проведення ефективної дер-
жавної політики, спрямованої на подолання 
технічного відставання, перехід на енергоз-
бережні технології, підвищення ефективнос-
ті використання виробничих ресурсів і нау-
ково-технологічного потенціалу, посилення 
захисту національного виробника на зовні-

шніх ринках сприятиме зростанню обсягів 
виробництва та зміцненню конкурентоспро-
можності вітчизняної економіки [3]. 

Продовження ефективної бюджетної та 
монетарної політики має зберегти стабільну 
цінову ситуацію. Показник інфляції утриму-
ватиметься на помірному рівні з поступовим 
зменшенням у міру нарощування обсягів 
виробництва споживчих товарів: з 5,7% 
(грудень до грудня попереднього року) у 
2012 р. до 4,3% у 2014 р. 

У середньостроковій перспективі позити-
вний вплив на показники економічного зрос-
тання матиме податкова політика, зокрема, 
послаблення фіскального тиску через зни-
ження нарахувань на фонд оплати праці й 
ставок податків на прибуток підприємств та 
додану вартість, що сприятиме вивільненню 
фінансових ресурсів суб’єктів господарю-
вання й можливостей для збільшення інвес-
тицій, зростанню заробітної плати та детіні-
зацїі вітчизняної економіки [7]. 

На динаміку формування цін у промис-
ловості суттєво впливатиме перехід до ці-
нової політики, за правилами якої функціо-
нують внутрішні промислові ринки ЄС (у 
межах формування зони вільної торгівлі з 
ЄС), а також ефективне функціонування 
внутрішнього енергоринку та помірне коли-
вання світових цін на енергоносії. За таких 
умов індекс цін виробників у промисловості 
зменшиться з 10,7 (грудень до грудня попе-
реднього року) у 2012 р. до 9% у 2014 р. 

На період 2012–2014 рр. прогнозується 
подальше поступове підвищення рівня жит-
тя населення, наближення мінімальної за-
робітної плати до прожиткового мінімуму та 
реальне зростання середньомісячної заро-
бітної плати. Одночасно передбачається 
подальший розвиток системи соціального й 
пенсійного страхування, вдосконалення не-
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державного пенсійного забезпечення, від-
новлення тенденцій до зростання зайнятос-
ті населення та, відповідно, зниження рівня 
його безробіття. 

Забезпечення соціальних гарантій насе-
лення разом із поліпшенням підприємниць-
кого клімату та відновленням тенденції зро-
стання зайнятості сприятиме збільшенню 
реальних доходів домогосподарств і зрос-
танню платоспроможного попиту населен-
ня. У середньостроковій перспективі очіку-
ється зростання фонду оплати праці пра-
цівників з 311,1 млрд грн у 2012 р. до 437,7 
млрд грн у 2014 р. 

Планування показників зведеного та 
державного бюджетів на 2012–2014 рр. є 
передбаченням можливих обсягів бюджет-
них ресурсів з урахуванням прогнозних мак-
роекономічних показників на зазначений 
період. 

Прогноз доходів зведеного бюджету на 
2012–2014 рр. розроблено на основі відпо-
відних макроекономічних показників ретро-
спективного аналізу, динаміки обсягу та 
структури доходів зведеного бюджету з ура-
хуванням політики у сфері податкового ре-
гулювання. 

Основним завданням податкової політи-
ки на 2012–2014 рр. є досягнення стабіль-
ності законодавства з питань оподаткування 
на основі Податкового кодексу України. 

В основу Податкового кодексу, який на-
був чинності з 01.01.2011 р., покладено по-
дальше зниження податкового навантажен-
ня та розширення бази оподаткування. 

Пріоритетними щодо реформування ма-
ють стати податки, які надходять до місце-
вих бюджетів: місцеві податки й збори, по-
даток з доходів фізичних осіб, податок на 
майно, плата за землю тощо, що сприятиме 
забезпеченню фінансової самодостатності 
місцевих органів державного управління. 

Податки, які є бюджетоутворювальними 
(податок на додану вартість, податок на 
прибуток, акцизний збір), підлягатимуть 
удосконаленню в частині спрощення проце-
дури адміністрування, відповідності міжна-
родним стандартам та доступності застосу-
вання. Передбачається поступове зниження 
ставок податків на додану вартість і прибу-
ток підприємств та запровадження податку 
на майно і єдиного соціального податку [8]. 

Зниження податкового тиску на суб’єктів 
оподаткування пропонується здійснювати 
поетапно. Вагомим кроком має стати зни-
ження податкового навантаження на фонд 
оплати праці. Уже в 2012 р. передбачається 
відрахування до Пенсійного фонду України 
та Фонду зайнятості знизити сукупно й до-
вести єдину ставку внеску до 25% у 2014 р. 

Водночас пропонується зменшення став-
ки податку на прибуток підприємств, почи-
наючи з 2003 р., на 1 відсотковий пункт що-

року – до 22% у 2014 р., (на цей час стано-
вить 25%) з кінцевою метою зменшення ро-
зміру ставки до 20% у наступних роках. 
Водночас на зростання обсягу надходжень 
сум цього податку до зведеного бюджету 
впливатиме зменшення нарахувань на 
фонд оплати праці та інші заходи у сфері 
податкової й загальної економічної політики, 
що стимулюватимуть зростання прибутків 
підприємств [2]. 

Ставку податку на додану вартість пла-
нується надалі знижувати по одному відсот-
ку та закріпити її розмір на рівні 18% вже у 
2011 р. Крім того, з 2006 р. скасували митні 
збори. Зазначені зміни передбачають одно-
часне розширення бази оподаткування за 
рахунок скасування залишків пільг в опода-
ткуванні, які не мають соціальної спрямова-
ності, і перенесення податкового наванта-
ження на податок, який регулює ринок спо-
живання шкідливих для здоров’я товарів 
(тютюн та алкогольні напої). 

З метою детінізації доходів населення, 
забезпечення соціальної справедливості та 
зміцнення власної ресурсної бази місцевих 
бюджетів у середньостроковій перспективі 
планується запровадити податок на неру-
хомість, що обумовлено в Податковому ко-
дексі. 

Податок на нерухомість для фізичних 
осіб передбачається запровадити, що 
пов’язано з необхідністю проведення попе-
редніх заходів щодо інвентаризації майна та 
створення єдиного реєстру нерухомості 
громадян, аналізу платоспроможності насе-
лення та розрахунку оптимальної ставки 
такого податку. 

Прогнозна динаміка надходжень податку 
на додану вартість розроблена, виходячи з 
показників економічного зростання та знижен-
ня ставки податку до 18% у 2008–2011 рр. До 
основних чинників, що впливатимуть на об-
сяги надходжень податку до бюджету, на-
лежать: розвиток зовнішньої торгівлі та вну-
трішнього ринку; процес адаптації відповід-
ного податкового законодавства до міжна-
родних норм. Вплив зазначених чинників у 
сукупності зумовить зменшення питомої ва-
ги надходжень коштів податку на додану 
вартість у ВВП з 8,68% у 2012 р. до 7,8% у 
2013 р. 

У довгостроковій перспективі прогнозу-
ється збереження сталого економічного 
зростання за рахунок здійснення структур-
них перетворень в економіці та істотне вдо-
сконалення ринкової інфраструктури [1]. 

Основні параметри довгострокового про-
гнозу економічного й соціального розвитку 
України визначені відповідно до положень 
Указу Президента України «Про Стратегію 
економічного та соціально розвитку України 
“Шляхом європейської інтеграції” на  
2004–2015 роки» від 28.04.2004 р. № 493. 
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Важливим елементом розвитку економі-
ки України в довгостроковій перспективі бу-
де поступовий рух у напрямі побудови інно-
ваційно-інвестиційної моделі розвитку. Пе-
редбачається подальше проведення струк-
турних реформ удосконалення законодавчої 
бази, підвищення рівня життя населення та 
збільшення економічного потенціалу країни. 

На 2012–2018 рр. передбачаються сере-
дньорічні темпи економічного зростання на 

рівні 6%, що свідчитиме про зміцнення стій-
ких темпів зростання економіки на основі 
механізмів інноваційно-інвестиційної моделі 
соціально орієнтованої економіки (табл. 2). 
Стабільність темпів економічного зростання 
в довгостроковій перспективі буде забезпе-
чена, насамперед, дією внутрішніх факто-
рів, у тому числі становленням і зміцненням 
секторів нефінансових корпорацій та дома-
шніх господарств. 

Таблиця 2 
Основні прогнозні показники економічного й соціального розвитку 

Показники Роки 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ВВП номінальний, 
млрд грн 1434,4 1604,0 1798,8 2015,5 2256,0 2525,4 2810,8 

Теми зростання 
реального ВВП, % 106,0 105,5 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 

Індекс споживчих цін, % у серед-
ньому до минулого року 106,1 106,0 105,8 105,7 105,6 105,6 105,5 

 
У розрахунках прогнозних надходжень ак-

цизного збору передбачається подальше ре-
формування законодавства до вимог Євро-
пейського Союзу, зокрема підвищення ставок 
на окремі категорії товарів та посилення конт-
ролю за виробництвом, переміщенням і реа-
лізацією підакцизних товарів. У зв’язку із цим 
його рівень у ВВП має поступово підвищува-
тися (з 1,7% у 2011 р. до 1,74% у 2013 р.). Ос-
новні тенденції соціально-економічного розви-
тку країни в середньостроковій перспективі та 

здійснення подальших кроків у реформуванні 
податкової політики щодо зменшення подат-
кового навантаження забезпечить зменшення 
частки податкових надходжень у ВВП з 
22,62% у 2011 р. до 22,20 у 2013 р. Таким чи-
ном, у 2011–2013 рр. передбачається посту-
пове збільшення номінальних обсягів доходів 
зведеного бюджету, тоді як їх рівень у ВВП 
зменшуватиметься. Частка доходів зведеного 
бюджету у ВВП зменшиться з 29,64% у 2011 р. 
до 28,88% у 2013 р. (табл. 3). 

Таблиця 3 
Прогноз доходів зведеного бюджету 

Показники Доходи зведеного бюджету, млн грн Питома вага зведеного 
бюджету у ВВП, % 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 
Всього доходів 279860,9 323 172,4 368 335,5 29,64 29,39 28,88 
Податкові надходження коштів, 213 578,0 248 179,7 283 138,8 22,62 22,57 22,20 
з них:       
податок з доходів фізичних осіб 47 115,6 56 959,3 67 086,0 4,99 5,18 5,26 
податок на прибуток підприємств 38 901,0 49 262,1 56 882,8 4,12 4,48 4,46 
податок на додану вартість 81 956,6 90 717,0 99 481,2 8,68 8,25 7,80 
акцизний збір 16 051,4 18 913,1 22 192,0 1,70 1,72 1,74 
Неподаткові надходження коштів 53 630,6 60 697,9 68 871,6 5,68 5,52 5,40 
Інші доходи 12 463,4 10 996,0 16 325,1 1,32 1,30 1,28 

 
Прогнозні показники доходів державного 

бюджету в середньостроковій перспективі 
(табл. 4, 5) базуються на показниках соціа-
льно-економічного розвитку і узгоджені з 
прогнозом показників зведеного бюджету. 

На рівень співвідношення державного та 
місцевих бюджетів у ВВП впливатимуть 
прийняті рішення в межах адміністративно-
територіальної реформи. Очікується, що обсяг 
доходів державного бюджету у ВВП змен-
шиться з 23,24% у 2011 р. до 22,56% у 2013 р. 

Таблиця 4 
Прогнозні показники доходів державного бюджету 

Показники Доходи державного бюджету, млн грн Питома вага державного бюджету 
у ВВП, % 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 
Всього доходів 219432,1 252 688,1 287730,2 23,24 22,98 22,56 
Податкові надходження коштів, 157492,6 182 533,6 207 890,2 16,68 16,60 16,30 
з них:       
податок на прибуток підприємств 36 729,4 49 921,8 56860,9 3,89 4,54 4,46 
податок на додану вартість 77 046,7 85 658,8 97 565,3 8,16 7,79 7,65 
акцизний збір 18 789,6 20 342,6 23 170,2 1,99 1,85 1,82 
Неподаткові надходження коштів 49 664,9 56 189,6 64 025,1 5,26 5,11 5,02 
Інші доходи 12 274,6 13 964,9 15 815,0 1,30 1,27 1,2 
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Таблиця 5 

Прогнозні показники доходів загального фонду державного бюджету 

Показники 
Доходи загального фонду  

державного бюджету, млн грн 
Питома вага державного 

бюджету у ВВП, % 
2009 р. 2010 р. 2011 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 

Всього доходів 170239,3 196 591,3 224429,6 18,03 17,88 17,60 
Податкові надходження коштів, 144679,0 167 408,0 191065,9 15,32 15,22 14,98 
з них:       
податок па прибуток підприємств 36 729,4 49 921,8 56 860,9 3,89 4,54 4,46 
податок на додану вартість 77 046,7 85 658,8 97 565,3 8,16 7,79 7,65 
акцизний збір 13463,0 15 722,8 17 944,7 1,43 1,43 1,41 
Неподаткові надходження коштів 19 511,7 22 170,3 25 380,5 2,07 2,02 1,99 
Інші доходи 6048,6 7013,0 7983,3 0,64 0,64 0,63 

 
Прогнозні показники доходів зведеного 

бюджету України на довгострокову перспек-
тиву (табл. 6, 7) базуються на прогнозних 
показниках соціально-економічного розвит-
ку, основних напрямах податкової політики 

України та враховують досвід країн з розви-
нутою ринковою й перехідною економікою в 
питаннях податкового регулювання та фор-
мування дохідної частини бюджету. 

Таблиця 6 
Прогнозні показники доходів зведеного бюджету, % ВВП 

Показники Роки 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всього доходів 28,83 28,81 28,80 28,81 28,83 28,86 28,89 
Податкові надходження коштів, 22,20 22,21 22,23 22,26 22,30 22,32 22,34 
з них:        
податок з доходів фізичних осіб 5,32 5,37 5,97 6,04 6,12 6,14 616 
податок на прибуток підприємств 4,42 4,38 4,32 4,30 4,26 4,24 4,25 
податок на додану вартість 7,83 7,86 7,89 7,93 7,97 8,00 8,03 
акцизний збір 1,76 1,79 1,82 1,85 1,87 1,90 1,90 
Неподаткові надходження коштів 5,37 5,36 5,35 5,35 5,35 5,36 5,36 
Інші доходи 1,26 1,24 1,22 1,20 1,18 1,18 1,19 
 

Таблиця 7 
Прогнозні показники доходів зведеного бюджету, млрд грн 
Показники Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Всього доходів 413,5 462,1 518,1 580,7 650,4 728,8 812,0 
Податкові надходження коштів, 318,4 356,2 399,9 448,6 503,1 563,7 627,9 
з них:        
податок з доходів фізичних осіб 76,3 86,1 107,4 121,7 138,1 155,1 173,1 
податок на прибуток підприємств 63,4 70,3 77,7 86,7 96,1 107,1 119,5 
податок на додану вартість 112,3 126,1 141,9 159,8 179,8 202,0 225,7 
акцизний збір 25,2 28,7 32,7 37,3 42,2 48,0 58,4 
Неподаткові надходження коштів 77,0 86,0 96,2 107,8 120,7 135,4 150,7 
Інші доходи 18,1 19,9 21,9 24,2 26,6 29,8 33,4 
 
Середньострокове бюджетне плануван-

ня, безперечно, дає змогу підвищити керо-
ваність бюджетного процесу, що позитивно 
впливатиме на якість розробки й реалізації 
бюджетної політики [10]. 

Перспективне бюджетне планування є 
важливим елементом державного регулю-
вання економічних й соціальних процесів, 
оскільки визначає цілі та пріоритети еконо-
мічного та соціального розвитку на серед-
ньострокову перспективу. Отже, середньос-
трокові цілі та завдання фінансово-бюд-
жетної політики кількісні і якісні критерії їх 
виконання, визначення на цій основі обсягів 
бюджетних ресурсів на перспективу є необ-
хідною умовою підвищення якості процесу 
бюджетного планування та посилення 
впливу бюджетної політики на соціально-
економічний розвиток держави. 

Проведення цілеспрямованої фінансово-
бюджетної політики в Україні потребує по-
дальшого вдосконалення системи стратегі-
чного бюджетного планування. На цей час 
на загальнодержавному рівні процеси щорі-
чної підготовив таких найважливіших доку-
ментів, як Державний бюджет України, Дер-
жавна програма економічного і соціального 
розвитку України, Основні напрями грошо-
во-кредитної політики, не взаємоузгоджені 
необхідною мірою за термінами розроблен-
ня та в методологічному плані. Під час роз-
гляду проекту державного бюджету виника-
ють питання щодо пріоритетних напрямів 
державної політики у відповідних галузях 
економіки та сферах діяльності, обґрунту-
вання напрямів витрачання бюджетних кош-
тів, забезпечення фінансування основних 
заходів реформування економіки. 
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Крім того, подальше вдосконалення сис-
теми перспективного бюджетного прогнозу-
вання передбачає підвищення рівня фор-
малізації методів прогнозування, розробку 
багатофакторних економіко-математичних 
моделей, систематизацію впровадженої ме-
тодології економічного прогнозування [9]. 

Отже, однією з ключових проблем бю-
джетного планування в Україні є вдоскона-
лення процесу планування бюджетів усіх 
рівнів, узгодження цілей економічного й со-
ціального розвитку, виходячи з наявних фі-
нансових ресурсів та розподілу цих ресурсів 
з урахуванням стратегічних і тактичних ці-
лей державної економічної політики. Зазна-
чене можливе лише при взаємоузгодженій 
розробці прогнозних і програмних докумен-
тів соціально-економічного розвитку, проек-
ту Державного бюджету України та Основ-
них засад грошово-кредитної політики [6]. 

Головними завданнями перспективного 
бюджетного планування є: 
– визначення джерел та обсягів бюджет-

них ресурсів, оптимізація їх розподілу, 
ефективного використання в середньос-
троковій перспективі; 

– виявлення взаємозв’язків показників 
бюджету з головними макроекономічни-
ми показниками; 

– визначення впливу чинників, які харак-
теризують динаміку розвитку економіки, 
на головні показники бюджету; 

– встановлення оптимальної структури 
дохідної частини бюджету; 

– визначення оптимального розподілу та 
ефективного використання бюджетних 
ресурсів для забезпечення фінансовими 
ресурсами пріоритетних напрямів роз-
витку економіки та соціальної сфери; 

– наукове обґрунтування фінансово-бюд-
жетних прогнозів і планів шляхом вико-
ристання економіко-математичного мо-
делювання, що підвищує рівень їх від-
повідності реальним економічним про-
цесам. 

Прогнозування та планування бюджет-
них показників має ґрунтуватися на аналізі 
тенденцій формування й виконання доходів 
і видатків бюджету, макроекономічних пока-
зників економічного та соціального розвит-
ку. При цьому значну роль відіграють еко-
номіко-математичні методи та моделі, які 
дають змогу прогнозувати й планувати до-
ходи та видатки бюджету в динаміці з ура-
хуванням їх взаємовпливу з макроекономіч-
ними показниками й зовнішніми чинниками. 

IV. Висновки 
Проблемними питаннями процесу про-

гнозування залишаються недостатня пе-

редбачуваність зовнішніх факторів, трудно-
щі формалізації процедур прогнозування і 
якість прогнозу макроекономічних та норма-
тивно-правових показників. Подальше вдос-
коналення системи перспективного бюдже-
тного прогнозування передбачає підвищен-
ня рівня формалізації методів прогнозуван-
ня, розробку багатофакторних економіко-
математичних моделей, систематизацію 
впровадження методології економічного 
прогнозування. Урахування результатів за-
значеного дослідження дасть змогу підви-
щити якість прогнозування доходів бюджету 
та розробити державну стратегію щодо фо-
рмування дохідної частини бюджету. 
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Иляшенко А.Х. Прогнозирование бюджетных показателей на среднесрочную перспек-
тиву 

В статье установлено, что государственное регулирование экономической и социальной 
политики реализуется посредством бюджетного механизма, который включает процесс 
перераспределения стоимости ВВП. Доказано, что важным элементом развития экономики 
Украины в долгосрочной перспективе будет постепенное движение в направлении построе-
ния инновационно-инвестиционной модели развития. Определены главные задачи перспек-
тивного бюджетного планирования. 

Ключевые слова: бюджет, планирование, государственное регулирование, источники и 
объемы бюджетных ресурсов, показатели бюджета, макроэкономические показатели, дина-
мика развития экономики, структура доходной части бюджета, финансовые ресурсы, фина-
нсово-бюджетные прогнозы. 

Ilyashenko A. Forecasting of fiscal performance over the medium term 
The author of the article determined that state regulation of economic and social policies 

implemented through the budget mechanism that involves a process of redistribution of the value of 
GDP. It was proved that an important element of Ukraine’s economic development in the long term will 
be a gradual movement towards the construction of innovative investment development model. Also 
established the main task of prospective budgeting. 

Key words: budget, planning, government regulation, sources and amounts of budgetary 
resources, budget figures, macroeconomic indicators, the dynamics of the economy, the structure of 
budget revenues, financial resources, financial and budgetary forecasts. 
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