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Бюджетне планування та процес розробки бюджету в Україні
Перехід до середньострокового бюджетного планування, орієнтованого на майбутнє, став важливою
інновацію у процесі розробки бюджету в Україні. Розраховано основні показники бюджету на наступні три
роки та представлено прогноз для системних реформ у декількох сферах. Метою статті є визначення проблем
впровадження бюджетного планування для розробки передбаченого та збалансованого бюджету разом з
пріоритетами держави. Сучасний стан бюджетного планування та виконання бюджету проаналізовано шляхом
аналізу бюджетного законодавства, бюджетної звітності, інформаційно-аналітичних і презентаційних
матеріалів органів державної влади та місцевого самоврядування, досвід розвинених країн, які досягнули
певного успіху в середньостроковому бюджетному плануванні в плані доходів і витрат. Також показано
характеристики та переваги середньострокового бюджетного планування на основі результатів,
проаналізовано підходи до прозорого, ефективного та високоякісного використання бюджетних коштів з
обмеженим потенціалом держави до збільшення податкових надходжень. Впровадження бюджетного
планування зумовлене необхідністю подальшого процесу розробки бюджету в Україні, спрямованого на
підвищення прогнозованості, прозорості, стабілізації бюджету у середньостроковій перспективі, а також
вирішення важливих проблем ефективного та високоякісного використання бюджетних коштів для
економічного та соціального відновлення.
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Бюджетное планирование и процесс разработки бюджета в Украине
Переход к среднесрочному бюджетному планированию, ориентированному на будущее, стал важной
инновацией в процессе разработки бюджета в Украине. Рассчитаны основные показатели бюджета на
следующие три года и представлен прогноз для системных реформ в нескольких сферах. Целью статьи
является определение проблем внедрения бюджетного планирования для разработки предусмотренного и
сбалансированного бюджета наряду с приоритетами государства. Современное состояние бюджетного
планирования и исполнения бюджета проанализированы путем анализа бюджетного законодательства,
бюджетной отчетности, информационно-аналитических и презентационных материалов органов
государственной власти и местного самоуправления, опыт развитых стран, достигших определенного успеха в
среднесрочном бюджетном планировании в плане доходов и расходов. Также показаны характеристики и
преимущества среднесрочного бюджетного планирования на основе результатов, проанализированы подходы
к прозрачному, эффективному и высококачественному использованию бюджетных средств с ограниченным
потенциалом государства к увеличению налоговых поступлений. Внедрение бюджетного планирования
обусловлено необходимостью дальнейшего процесса разработки бюджета в Украине, направленного на
повышение прогнозируемости, прозрачности, стабилизации бюджета в среднесрочной перспективе, а также
решения важных проблем эффективного и высококачественного использования бюджетных средств для
экономического и социального восстановления.
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