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Центр економічної стратегії – незалежний центр досліджень державної політики. Завдання ЦЕС –
підтримка реформ в Україні з метою досягнення стійкого економічного зростання країни. Центр робить
внесок у розробку стратегії економічного зростання України, здійснює незалежний аналіз найбільш
важливих аспектів державної політики, а також працює над посиленням громадської підтримки реформ.
Заснований у травні 2015 року.
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Економічна свобода (лібералізація, дерегуляція, приватизація)



Вільна та чесна конкуренція



Менша роль держави за підвищення її ефективності



Інформаційна прозорість та свобода слова



Верховенство права та захист приватної власності



Здорові та стабільні державні фінанси



Економіка, що створена на засадах знань.
Для більш детальної інформації про ЦЕС просимо звертатися до Андрія Федотова,
директора з комунікацій (тел.: (044) 492-7970, office@ces.org.ua).
Також запрошуємо відвідати наш сайт www.ces.org.ua та слідкувати за нами у соціальних
медіа facebook.com/cesukraine чи twitter.com/ces_ukraine.

Дослідження представлено в межах проєкту German Ukrainian Researchers Network (GURN), що
реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Проєкт
здійснюється за ініціативи Інституту європейської політики (Берлін) спільно з Фондом «Демократичні
ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, Центром «Нова Європа» та think twice UA. Зміст матеріалу є винятковою
відповідальністю Центру економічної стратегії і не обов’язково відображає погляди Міністерства
закордонних справ Німеччини.
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ГОЛОВНЕ
Макростабільність в Україні залежить від фіскальної стійкості, а та, своєю чергою, від якісного
макроекономічного прогнозування. Наразі макропрогноз, який використовується для побудови
бюджету на наступний рік, Кабінет Міністрів приймає на базі не лише технократичного підходу до
прогнозування, а й з врахуванням політичних факторів, а сам процес його узгодження та
затвердження є занадто зарегульованим. Частина політичних рішень, які потім лягають у базу
прогнозних припущень Міністерства економіки, затверджуються несвоєчасно або зазнають серйозних
змін пост-фактум, хоча сам прогноз у бюджеті залишається незмінним. Через політичний вплив на
прогнозні показники в Україні системно роздувається дохідна частина бюджету.
Більшість неурядових економістів та експертів у сфері макропрогнозування погоджуються із
висновком про недосконалість процесу макропрогнозування та потребу його змінити.
Більш розвинені країни адаптували гнучкіші практики макропрогнозування та інтеграції прогнозів у
бюджет. Це дозволило їм підвищити ефективність державних фінансів, утримувати під контролем
бюджетні дефіцити.
Ми проаналізували міжнародний досвід і законодавчу базу України, що регулює систему
прогнозування, та провели 6 глибинних інтерв'ю з експертами в сфері макропрогнозування. У
результаті аналізу ми виявили такі основні проблеми:
1. На складання макропрогнозу впливають політики, виходячи з власних інтересів. Прогнозні
показники мають на різних етапах формально узгоджуватися з іншими співвиконавцями прогнозу, і
ті мають важелі політичного впливу, а Мінекономіки (Міністерство економіки, торгівлі та сільського
господарства України) не повністю відповідає за кінцевий результат. Таким чином, незважаючи на
сильний модельний апарат Мінекономіки,

політики мають стимул та можливість закласти

додатковий, не обов’язково реалістичний, ресурс у бюджеті. Роздуті доходи дають політикам
можливість закладати більші видатки. Коли реальність не відповідає прогнозу, фіскальна та,
відповідно, і макроекономічна стабільності в країні порушуються.
2. Ухвалення макроекономічного прогнозу дуже зарегульоване. Узгодження прогнозу із різними
державними відомствами може сповільнювати процес. Розробка прогнозу має бути чисто технічною
процедурою, без втручання інших органів виконавчої влади чи політиків, окрім міністерства чи
агенції, що безпосередньо має повноваження та модельний апарат для розробки прогнозу. Єдиний
етап, на якому прогноз має залежати від інших органів, це момент закладення припущень по МЗП
(мінімальній заробітній платі), прожитковому мінімуму та посадовому окладу першого тарифного
розряду (які не прогнозуються, а встановлюються законодавчо). Решта показників може визначатися
в рамках консультацій з іншими органами та інституціями, але не потребувати узгодження з ними.
3. Контрагенти не дотримуються законодавства та невчасно подають засадничі показники, що
лежать в основі обрахунків макроекономічного прогнозу. Мається на увазі, що показники, які
Мінекономіки має брати за основу у прогнозі та які затверджуються на законодавчому рівні,
ухвалюють пізніше, ніж це дозволено законом. Відбувається порушення законодавства, яке
регламентує терміни внесення змін, а саме Податкового та Бюджетного кодексів. Порушення цих норм
є систематичним.
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4.

Прогноз

потрібно

офіційно

затверджувати

через

постанову

Кабміну. В

ідеалі

макроекономічний прогноз не повинен затверджуватися та узгоджуватися з будь-якими державними
органами. В Україні Кабінет Міністрів обов’язково має узгоджувати прогноз та публікувати його
окремою постановою. Це також призводить до політизації, як і наявність співвиконавців, окрім
Мінекономіки. Розробка макроекономічного прогнозу має бути цілком технічною процедурою,
базуватися на математичних моделях та актуальних даних і бути повністю сконцентрованою в одному
органі. Політичний вплив, а тим паче нормативне затвердження не має бути частиною цього процесу.
Що робити, щоб вирішити ці проблеми?
1. Зробити складання макроекономічного прогнозу абсолютно технічним завданням, що буде
виконуватися

незалежно.

Слід

скасувати

узгодження

макропрогнозу

між

відомствами.

Мінекономіки має лише отримувати офіційні показники щодо мінімальної заробітної плати,
прожиткового мінімуму та ін., які встановлюються нормативно та відповідають очікуваним змінам
державної політики на наступний рік. Потрібно скасувати погодження прогнозу Кабінетом Міністрів,
оскільки це заполітизовує та розтягує процес в часі. Розробка макроекономічного прогнозу має бути
виключно технічною процедурою. При цьому Мінекономіки може проводити неофіційні консультації
з іншими відомствами, проте вимога погодження показників має бути відмінена.
2. Має наставати відповідальність за порушення бюджетного та податкового законодавства
щодо несвоєчасності прийняття змін до Податкового кодексу чи закладення нормативів щодо
соціальних стандартів пізніше зазначеного терміну. Проте, зважаючи на слабкість правоохоронних
органів, часом особливі обставини та розпорошення відповідальності, більш дієвим вирішенням може
бути публічне своєчасне висвітлення цієї проблеми та вплив на рішення через засоби масової
інформації, як це переважно роблять незалежні фіскальні органи у розвинених країнах.
3.

Слід створити незалежний фіскальний орган - фіскальну раду. Не обов’язково, щоб він

створював прогнози, проте він має аналізувати макроекономічний прогноз та фіскальну ситуацію в
країні та надавати рекомендації щодо їхнього покращення, і ці рекомендації мають братися до уваги.
Бюджет цього органу не повинен залежати від політичних рішень, що забезпечить незалежність його
висновків.
Альтернативою

фіскальній

раді

може

бути

утворення

експертної

групи

для

оцінки

макроекономічного прогнозу на тендерних умовах, як це відбувається у Німеччині при розробці
спільного макроекономічного прогнозу. Фінансування цієї експертної групи на перших етапах можна
здійснити за рахунок міжнародних грантів.
5. Восени, під час розгляду бюджету у Верховній Раді, потрібно враховувати оновлені
макроекономічні показники. Якщо скасувати офіційне узгодження показників між відомствами та
зробити розробку макропрогнозу суто технічною процедурою, за яку відповідає Мінекономіки, то
складання макропрогнозу та оновлення на його базі показників бюджету не забере багато часу, а зміни
до бюджету між читаннями не є чимось радикально новим для України.
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1. ЧОМУ МАКРОПРОГНОЗ ВАЖЛИВИЙ ДЛЯ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ
Кожен крок у процесі розробки макроекономічних показників та бюджетного планування на їх основі
є важливим для фіскальної стабільності держави. Рекомендації щодо організації цього процесу
надають ключові міжнародні організації. Серед них Міжнародний валютний фонд, Світовий банк,
Організація економічного співробітництва та розвитку та ін. Вони прописують, яким чином
оптимально

організувати

процеси

та

як

створити

незалежні

фіскальні

інституції

для

макроекономічного прогнозування і моніторингу дотримання фіскальних правил. На рівні ЄС
встановлені формальні рамкові правила щодо організації роботи незалежних фіскальних інституцій.
Щоб бути максимально ефективними1, системи управління державними видатками мають
дотримуватися фіскальної та фінансової дисципліни, а саме контролювати сукупні витрати,
відстежуючи

наявність

необхідних

ресурсів, тобто їх

узгодженість з

макроекономічними

обмеженнями.
Лише виходячи з об'єктивної оцінки макроекономічної позиції країни, можна правильно
спрогнозувати доходи та фінансування (запозичення). В ідеалі процес макропрогнозування має бути
прозорим та реалістичним, базованим на найновіших статистичних даних.
За рекомендаціями МВФ щодо макропрогнозування та узгодження бюджетів із прогнозами, про
надійність бюджетної системи можна судити за критерієм реалістичності, тобто:


Чи заснований бюджет на реалістичних макроекономічних показниках?



Чи базуються оцінки видатків на обґрунтованих прогнозах доходу? Як вони були спрогнозовані та
ким?



Чи є реалістичними положення щодо фінансування дефіциту?



Чи реалістично обрахована вартість державних політик та програм, а отже, і видатків (наприклад,
припущення про інфляцію, курси валют тощо)?



Як враховується можливий довгостроковий вплив державних політик на витрати?



Наскільки пріоритети видатків визначаються та узгоджуються в рамках бюджетного процесу?

З процесом підготовки макроекономічного прогнозу та його зв’язком з бюджетом в Україні можна
ознайомитися в додатку А та Б.
МВФ визначає такі типові слабкі сторони у підготовці бюджету та його зв’язку з макроекономічним
прогнозуванням:


При плануванні бюджету не враховуються макроекономічні показники. Макроекономічні
обмеження можуть не враховуватися в бюджетному процесі або мати обмежене посилання на
макроекономічний прогноз. Не аналізується ситуація на «сьогоднішній день», тому бюджет
просто прогнозується на основі оцінок бюджету попереднього року (часто помилкових). Підхід до
планування «знизу вгору» (bottom-up), коли бюджет визначається більше за запитами
розпорядників бюджетних коштів, як правило, призводить до перевитрат. Окрім того, може

1

Guidelines for Public Expenditure Management--Section 3--Budget Preparation (imf.org)
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ігноруватися поточна ситуація з бюджетом, що призводить до таких самих негативних наслідків.
У деяких країнах доходи взагалі визначають як різницю між видатками, що пропонують
розпорядники бюджетних коштів, та доступним фінансуванням на наступний рік.


Макроекономічний прогноз не є обґрунтованим. Навіть якщо встановлено макроекономічні
обмеження, їхня обґрунтованість має бути перевірена. Багато країн щорічно прогнозують занадто
оптимістичні доходи. Економічні припущення, що лежать в основі розрахункових доходів та
витрат програм видатків, можуть бути політично заангажованими чи помилковими. Часто
аналітичний потенціал уряду є незначним або бюджетний департамент не контактує з тими, хто
здійснює такий аналіз. Крім закладення неадекватних макроекономічних прогнозів, і фіскальна
дисципліна може бути недостатньою, щоб обмежити розмір бюджетного дефіциту на початку
бюджетного процесу. Як наслідок – знов-таки підхід «знизу вгору». Без чіткого регулювання
процесу «зверху вниз» міністерство фінансів може оскаржувати пропозиції лише на технічній або
політичній основі, а не з точки зору обмежених ресурсів та пріоритетів у межах фіксованої суми.
Існує також велика ймовірність того, що дефіцит не буде дотриманий.



Короткострокове планування. Відсутність планування на термін більше одного року може мати
негативний вплив на фіскальну стійкість: недалекоглядна політика часто не може підтримуватися
в довгостроковій перспективі. Середньо- чи довгострокове планування дозволить підтримувати
певний рівень бюджету, без щорічних битв за програми. Окрім того, це дозволить визначити
довгостроковий економічний курс країни, якого буде легше дотримуватися. Планування
залучення фінансування також стане більш передбачуваним процесом.



Економічні припущення не уніфіковані. Всі розпорядники бюджетних коштів мають
застосовувати однакові економічні показники, які використовуватимуться для оцінки бюджету.
Ці показники не можуть бути різними у різних міністерств, оскільки це може призвести до
неправильних обрахунків як доходів, так і витрат. Варто зазначити, що намагання «роздути»
видатки, заклавши вищий рівень інфляції чи обмінного курсу, також може призвести до
розбалансованості та перевищення видатків, не забезпечивши їх необхідними доходами.

Реалістичні прогнози мають бути визначені до початку бюджетного процесу та періодично
оновлюватися. Тому процес розробки бюджету має бути достатньо довгим, згідно з рекомендаціями
МВФ, прозорим та зрозумілим, щоб не довелося панічно обрізати видатки наприкінці процесу
підготовки або взагалі виконання бюджету.
Згідно з рекомендаціями МВФ2, портрет ідеального макропрогнозу виглядає так:


Макроекономічні прогнози мають охоплювати, як мінімум, показники реального та номінального
ВВП, а їх компоненти – інфляція, заробітна плата, рівень безробіття та платіжний баланс – повинні
прогнозуватися на середньострокову перспективу (від трьох до п’яти років) і використовуватися
всіма розпорядниками бюджетних коштів. Пояснення цих прогнозів, включаючи опис факторів,
ключових взаємозв’язків та відхилень від минулих тенденцій, слід подавати, в ідеалі, на відносно
дезагрегованому рівні. Наприклад, пояснення прогнозу ВВП може бути побудоване на його
складових, як-от споживання, інвестиції, державні видатки, експорт та імпорт – на видатковій
стороні, а на виробничій – результати сільського господарства, видобувної промисловості,
будівництва, сфери послуг тощо.

2
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Прогнози мають бути неупередженими, не виказувати жодної систематичної тенденції до
завищення. Політичний тиск – явний і неявний – призводить до надто оптимістичних
макроекономічних прогнозів та прогнозів доходів, тим самим забезпечуючи уряд більшим
фіскальним простором для своєї видатків3. Це явище є добре задокументованим як у розвинених
країнах, так і в країнах, що розвиваються. Якщо прогнози стабільно перевищують результати, це
свідчить про упередженість прогнозу (хоча трапляються й непередбачувані макроекономічні
струси, як-от світова фінансова криза 2008 року).



Упереджені макроекономічні прогнози складають у багатьох країнах. На рисунку 1 видно, що
чимдалі у часі прогнозуються економічні показники, тим більшою є похибка. У багатьох країнах
Європи, серед яких Румунія, Чехія, Литва, Польща, Ірландія, Великобританія, закладають
оптимістичні показники. Зазвичай помилка при оптимістичному прогнозі є набагато більшою,
ніж при стриманому чи песимістичному, – близько 2% проти близько 0,5% в середньому. Тобто
якщо

країни

систематично

складають

оптимістичні

прогнози,

то

упередження

та

нереалістичність є більшими. Найбільш стриманими є Німеччина, Австрія, Естонія та країни
Скандинавії.
Рисунок 1. Упередженість прогнозу реального ВВП у бюджетному році ЄС (в середньому 2000–2015) (% ВВП)

Джерело: Міжнародний валютний фонд 4.
Примітки: оптимістичне упередження означає, що у прогнозі були закладені вищі показники, ніж відбулося в реальності, а
песимістичне – навпаки: прогноз нижчий, ніж фактично реалізоване значення.



Для зміцнення довіри до макроекономічних та бюджетних прогнозів незалежні експерти мають
бути задіяні принаймні у їх аналізі та оцінці. Це допоможе покращити реалістичність та
достовірність прогнозів. Одним з корисних підходів для посилення обґрунтованості прогнозів та

Frankel, Jeffrey A., 2011, “Over-optimism in Forecasts by Official Budget Agencies and Its Implications,” NBER Working Paper 17239
(Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research).
3

4
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їх припущень є порівняння з прогнозами з інших джерел, як-от МВФ чи інвестиційні банки, та
пояснення будь-яких суттєвих відмінностей між ними.
Оскільки країни схильні до оптимістичних упереджень у своїх макроекономічних та
фіскальних прогнозах, одним із способів виправлення упередженості є запровадження
незалежного механізму оцінки – наприклад, у формі фіскальної ради5. Незалежна оцінка може
сприяти підвищенню прозорості політичного циклу, поліпшенню підзвітності та стримуванню
опортуністичних мотивів у фіскальній політиці (наприклад, збільшення передвиборчих
витрат). Незалежний аналіз, оцінки та прогнози можуть також підвищити обізнаність
громадськості про наслідки певних політик. Детальніше про незалежні фіскальні інституції –
у наступних розділах.

2. ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ6
Процес формування бюджету у Німеччині починається за два роки до прогнозованого бюджетного
року (у році t-2). Загалом календарний порядок можна описати так7:















Грудень (t-2): федеральне міністерство фінансів починає технічні консультації з профільними
міністерствами щодо оновлення фіскальних показників на прогнозований рік та інші роки, що
прогнозуються у фінансовому плані.
Січень (t-1): розробка офіційних економічних прогнозів уряду та прогнозів доходів на наступний
рік. Федеральне міністерство фінансів намагається врахувати нові напрями економічної
політики в межах дозволеного рівня ресурсів.
Лютий-березень: кабінет міністрів погоджує базові максимальні показники видатків та доходів,
як загальних, так і галузевих.
Квітень: затвердження Програми стабільності, яка показує середньостроковий розвиток
публічних фінансів та узгоджується з базовими показниками, оприлюднюється з дотриманням
правил ЄС.
Травень-червень: бюджетні обговорення між федеральним міністерством фінансів та
бюджетними підрозділами у профільних міністерствах щодо деталей розподілу фінансів та
політики.
Червень: рішення уряду щодо проєкту федерального бюджету.
Серпень: уряд подає Проєкт федерального бюджету в бундестаг (парламент) і бундесрат
(представництво федеральних земель на рівні федерації), разом із п'ятирічним фінансовим
планом.
Листопад: перед другим та третім читанням повторно розробляється макроекономічний прогноз
та фіскальний прогноз на роки t, t+1 та t+2.

У Німеччині є розподіл функцій між виконавцями прогнозу: міністерство економічних справ
розробляє макроекономічний прогноз, а міністерство фінансів відповідає за фіскальний прогноз.
Немає жодних формальних обмінів щодо погодження прогнозних показників між відомствами, тобто
прогноз розробляється незалежно. Міністерство економіки самостійно відповідає за прогноз

Beetsma, Roel W.M.J., and Xavier Debrun, 2016, “Fiscal Councils: Rationale and Effectiveness,” IMF Working Paper 16/86
(Washington, DC: International Monetary Fund).
5

6

OECD Journal on Budgeting, Volume 2014 Issue 2
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економічних показників та використовує з-поміж зовнішніх даних лише статистичну інформацію для
моделювання.
У Німеччині у процесі розробки прогнозу постійно відбуваються неофіційні консультації з
найкращими дослідницькими центрами.
У таблиці 1 нижче наведено основні процеси розробки прогнозу та бюджетів у Німеччині у порівнянні
з Україною, Францією та Ірландією. Як бачимо, процеси є різними, зокрема, в Ірландії бюджет
затверджується особливо рано. Макроекономічні показники не завжди оновлюються перед
прийняттям бюджету, тому що не завжди потрібна його переоцінка, зважаючи на стабільну
економічну ситуацію в цих країнах, а також через те, що там виконується середньострокове
планування бюджету. Проте, як зазначено вище, в Німеччині роблять повторний огляд
макроекономічних показників.
Таблиця 1. Порівняння процесу розробки прогнозу макроекономічних показників та бюджету в Україні та
Німеччині
Німеччина
Січень

Україна

Ірландія

Франція

Урядовий прогноз

Лютий

Макро- та фіскальні
прогнози, встановлення
попередніх граничних
видатків

Березень

Визначення основних
макропоказників

Розробка макропрогнозу

Квітень

Макропрогноз

Розробка фіскального
прогнозу

Травень

Фіскальний прогноз

Затвердження
макропрогнозу

Червень

Уряд схвалює бюджет

Рада розглядає
декларацію (насправді
не відбувається)

Липень

Фіскальний та
економічний прогноз

Публікація прогнозів

Визначення граничних
видатків

Серпень

Бундестаг отримує
проєкт бюджету

Вересень

Перше читання бюджету
в бундестагу

Подання проєкту
бюджету до Ради

Жовтень

Презентація макро- та
фіскальних прогнозів

Оновлення прогнозів,
остаточне визначення
граничних видатків

Розробка закону про
бюджет
Публікація та
затвердження проєкту
бюджету та детальних
прогнозів

Листопад

Осінній макропрогноз

Грудень

Приймання бюджету

Приймання закону про
бюджет

Приймання закону про
бюджет
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Джерело: Німецька економічна група 8, Постанова КМУ №6219, ОЕСР10, Департамент державних видатків та реформ уряду
Ірландії11.

У Німеччині застосовується підхід до планування бюджету «зверху вниз». Тобто спочатку
встановлюються верхні значення доходів та видатків, в межах яких міністерства можуть планувати
свої видатки.
Незалежні фіскальні органи Німеччини
Німецький процес прогнозування та формування бюджету надає різноманітні можливості для
незалежних (або напівнезалежних) установ для участі у фіскальній політиці та прогнозуванні бюджету.
Існують такі органи:







Рада економічних експертів12 (Sachverständigenrat, заснована у 1963). Публікує щорічний звіт
про стан німецької економіки та розробляє незалежний макроекономічний прогноз.
Незалежні економічні установи, що розробляють Спільний економічний прогноз
(запроваджений у 1950) – прогноз, що розробляється двічі на рік та береться до уваги при
розробці прогнозу уряду.
Дорадча рада при федеральному міністерстві фінансів13 (заснована у 1950). Здійснює аналіз
фіскальної політики, надає рекомендації (необов'язкові до виконання).
Робоча група з прогнозування податкових надходжень (заснована у 1955). Здійснює прогнози
податкових доходів бюджету, що беруться до уваги при розробці плану бюджету.
Незалежна консультативна рада14 (заснована у 2013) у Раді стабільності (заснована у 2009).
Надає допомогу Раді стабільності в оцінці дотримання правил щодо втримання дефіциту у
встановлених межах.

Робота всіх вищезгаданих органів забезпечує дотримання прозорості при розробці фіскальної та
економічної політики.

3. НЕЗАЛЕЖНІ ФІСКАЛЬНІ РАДИ КРАЇН ОЕСР
Незалежні фіскальні органи, чи інституції (НФІ) – фіскальні ради – в країнах ОЕСР дуже відрізняються
одна від одної, і немає якогось єдиного рецепту створення цього органу, який підійшов би всім. НФІ
існують переважно для незалежної оцінки фіскальної ситуації в країні, донесення своїх висновків до
уряду та громадськості.
НФІ мають вчасно аналізувати економічний та фінансовий стан країни, а також припущення та
прогнози уряду щодо цих питань. Про результати свого аналізу вони інформують уряди, законодавчі
органи, засоби масової інформації та громадян. Це активізує суспільні дискусії та підвищує ціну
безвідповідальності для влади у бюджетних питаннях. Створення міцних інституцій, які практикують
постійне вдосконалення, захищають незалежність та генерують довіру, допомагає закласти основи
інституційної стійкості державних фінансів.

8

German Economic Team Ukraine | Policy Briefing 02/2020 (german-economic-team.com)

9

Про розроблення прогнозних і про... | від 26.04.2003 № 621 (rada.gov.ua)

10

https://www.oecd.org/gov/budgeting/Budgeting-in-France.pdf

11

gov.ie - The Budget Cycle (www.gov.ie)

12

Sachverständigenrat Wirtschaft (sachverstaendigenrat-wirtschaft.de)

13

Bundesfinanzministerium - Startseite

14

Stabilitätsrat - Advisory board (stabilitaetsrat.de)
11

Як Україні покращити макропрогнозування та його зв’язок із бюджетним процесом

НФІ різняться за способами управління, широтою свого мандату і функціями, організацією роботи
персоналу, а також розміром бюджету.
Також фіскальні ради відрізняються за своєю інституційною незалежністю. Бельгія має приклад
фіскальної ради з обмеженою незалежністю, оскільки формально головою Вищої ради фінансів є
міністр фінансів, а секретаріат підлягає федеральному уряду. Прикладом фіскальної ради з більшою
незалежністю є Управління з питань бюджетної відповідальності Великобританії (OBR), яке є
юридично відокремленим суб'єктом із власною наглядовою радою.
Є деякі типові функції фіскальних рад, але є і специфічні. Значна частина НФІ беруть участь у
макроекономічному та/або фіскальному прогнозуванні або його оцінці (72%). Наприклад,
нідерландському Бюро аналізу економічної політики (CPB) та британському Управлінню з питань
бюджетної відповідальності (OBR) доручено складати для уряду офіційні економічні та фіскальні
прогнози. Деякі установи роблять альтернативні прогнози (наприклад, у Канаді, Данії, Кореї, Мексиці,
США), тимчасом як інші лише оцінюють або схвалюють прогнози уряду (наприклад, в Австрії,
Фінляндії, Франції, Ірландії, Італії, Португалії, Іспанії, Швеції). Деякі взагалі не відіграють жодної ролі
у прогнозуванні (наприклад, в Австралії, Бельгії, Словацькій Республіці).
Багато установ аналізують довгострокову фіскальну стійкість (64%). Така аналітика може включати
аналіз впливу демографічних тенденцій, державної політики та рівня боргу на довгострокові державні
фінанси.
Деякі ради у країнах-членах ОЕСР може здійснювати обрахунки впливу державної економічної
політики на видатки бюджету. Хоча, знову ж таки, величина їхнього мандату може відрізнятися.
Детальніше про основні мандатні обов’язки фіскальних рад країн ОЕСР див. у таблиці 2.
Таблиця 2. Типові функції незалежних фіскальних органів
Країни ОЕСР

Функції
Аналіз
довгостроково
ї фіскальної
стійкості

Роль у
макроекономі
чних або
фіскальних
прогнозах

Роль у
контролі за
дотриманням
фіскальних
правил

Безпосередня
допомога
законодавчій
владі в аналізі
бюджету

Роль у
визначенні
вартості
політики

Роль у
визначенні
вартості
виборчих
платформ

Австралія













Австрія













Бельгія













Канада













Чеська
Республіка













Данія













Естонія













Фінляндія













Франція













Німеччина













Греція













Угорщина













Ісландія













Ірландія
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Італія













Півд. Корея













Латвія













Литва













Люксембург













Мексика













Нідерланди













Португалія













Словацька
Республіка













Словенія













Іспанія













Швеція













Великобритані
я













США













Так;

Ні;

Інше;

Лише оцінка прогнозів;

Підготовка альтернативних прогнозів



Джерело: ОЕСР 15.

Згідно з оцінками МВФ, створення фіскальної ради вимагає значних ресурсів та професійної
підготовки. Навіть у Великобританії більшість працівників Управління з питань бюджетної
відповідальності прийшли з міністерства фінансів. З цієї причини важливо встановити повноваження
ради відповідно до наявних ресурсів (функція аналізу та перегляду може здійснюватися відносно
нечисленним персоналом, тоді як витрати на політику та консультації щодо політики вимагають
набагато більших ресурсів). Для країн з низькою спроможністю створення офіційної ради може не бути
пріоритетом. Деякі з необхідних функцій (наприклад, перевірка макроекономічних прогнозів) може
виконувати порівняно невелика група незалежних експертів, як внутрішніх, так і міжнародних.
Незалежність фіскальної ради є надзвичайно важливою для якості її роботи. Фіскальні ради в деяких
країнах були ослаблені урядом після того, як вони зробили критичну оцінку бюджетних прогнозів та
політики уряду (наприклад, в Угорщині у 2010 фіскальній раді урізали бюджет після публікації
висновку, що бюджет був занадто оптимістичним16). Члени ради мають обиратися залежно від рівня
професійної підготовки та репутації, потрібно відстежувати можливе виникнення конфлікту
інтересів, члени ради не мають бути афілійовані з жодною політичною партією, а бюджет ради не має
залежати від рішень політиків. Проте навіть суворе дотримання усіх вищезгаданих вимог не дає
абсолютної гарантії, і часто справжня незалежність визначається на основі досвіду роботи ради, тобто
підтверджується лише через декілька років.
Незалежні фіскальні ради за недовгий час свого існування засвідчили свій вплив на точність розробки
макропрогнозу. МВФ зробив оцінку17, класифікувавши фіскальні ради за окремими характеристиками:

15

Network of Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions - OECD

16

Hungary’s fiscal council must stay independent | Financial Times (ft.com)

17

The Functions and Impact of Fiscal Councils; IMF Policy Paper; July 16, 2013
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чи мають вони вплив на думку громадськості через ЗМІ, чи оцінюють та розробляють макропрогнози,
чи мають стабільне фінансування, чи моніторять дотримання фіскальних правил. Додатні значення
на рисунку 2 означають, що прогноз був оптимістичніший за фактичну реалізацію показника. На
рисунку 2 видно, що незважаючи на вплив незалежних фіскальних органів, зростання реального ВВП
все одно прогнозують оптимістично, незалежно від того, має фіскальна рада вищезгадані
характеристики чи ні. Найкраще прогнозують в країнах, де фінансування фіскальних рад не залежить
від політичних рішень та є стабільним. Справді, ситуація з Угорщиною показує, що незалежність
фіскальної ради, якщо вона критикує державні прогнози, легко придушити, просто обрізавши
фінансування.
Рисунок 2. Середні відхилення прогнозів та фактичних показників за вибраними характеристиками
незалежних фіскальних рад

Джерело: МВФ18.
Примітка: Додатні значення означають, що прогноз був більший, ніж факт, негативні – навпаки.

18

The Functions and Impact of Fiscal Councils; IMF Policy Paper; July 16, 2013
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3.1. ВЕЛИКОБРИТАНІЯ19
Управління з питань бюджетної відповідальності20 (Office for Budget Responsibility, OBR) Великобитанії
було створене в 2010 році «для покращення довіри до економічного та фіскального прогнозування та
до фіскальної політики»21.
Утворення OBR
OBR, як і багато інших НФІ, постав після фінансової кризи 2008 року. Протягом двох років OBR
пройшов шлях від пропозиції опозиційної партії до державного органу зі спеціальним персоналом та
сталим бюджетом, затвердженим на багато років.
Членів комітету призначає канцлер казначейства, з правом вето від комітету казначейства у Палаті
громад (House of Commons Treasury Select Committee). OBR

підзвітний як виконавчій, так і

законодавчій владі, має приблизно 20 співробітників та бюджет 2 мільйони фунтів стерлінгів.
Окрім всеохопної відповідальності щодо вивчення та звітування про стійкість державних фінансів,
існує п'ять конкретних обов'язків OBR, які випливають із закону та Хартії про бюджетну
відповідальність:
1. Розробка економічних та фіскальних прогнозів та звітів про те, у якій точці перебуває уряд на шляху
до досягнення своїх фіскальних цілей;
2. Оцінка точності попередніх фіскальних та економічних прогнозів;
3. Оцінка довгострокової стійкості державних фінансів;
4. Перевірка калькуляцій казначейства щодо бюджетних, податкових та видаткових заходів (якщо OBR
не погоджується з оцінкою, то вона може включати свої власні оцінки у макроекономічний прогноз);
5. Аналіз основних ризиків для державних фінансів, а також тенденцій витрат на соціальне
забезпечення.
OBR має унікальний мандат, який передбачає надання уряду економічної та фіскальної рамки для
планування, оцінку фіскальної стійкості та фіскальних ризиків для законодавчої влади. OBR не
відповідає безпосередньо за фіскальні цілі, фіскальну чи фінансову політику в країні, проте дає
основні сигнали щодо довіри до фіскальної політики22. Таким чином, бюджет прогнозується менш
упереджено чи політично вмотивовано.

19

Independent Fiscal Councils: Watchdogs or lapdogs? | VOX, CEPR Policy Portal (voxeu.org)

20

https://obr.uk

21

Казначейство міністерства фінансів, Хартія про бюджетну відповідальність, 2014

В теорії ігор теорія сигналів використовується для опису поведінки, коли дві сторони (особи чи організації) мають нерівний
доступ до інформації. Одна сторона повинна обрати, як прокомунікувати інформацію (дати сигнал), якою вона володіє (але
якою не володіє інша сторона), а інша сторона повинна вибрати, як інтерпретувати сигнал.
22
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Докази ефективності
У листопаді 2011 р. та березні 2016 р. OBR чітко заявив, що уряд не дотримується своїх фіскальних
цілей. В обох випадках уряд відповів заходами щодо налагодження фіскальної політики. Тобто
«сигнали» супроводжувались урядовими діями.
Згідно з оглядом Кевіна Пейджа, колишнього представника бюджетного комітету канадського
парламенту23, OBR вважається лідером серед міжнародних фінансових установ завдяки прозорості та
довірі до своєї роботи. З досвіду OBR випливають три ключові висновки для НФІ:


Прагнути досконало виконувати свої обов’язки (мандат), проводячи своєчасний та надійний
фіскальний аналіз;



Покращувати прозорість та доступність завдяки своїм практикам звітування;



Сприяти інституційній стійкості шляхом лідерства та комунікацій із зацікавленими сторонами.

Незважаючи на контекст, в якому функціонують НФІ, сумлінне виконання повноважень та
дотримання прозорості може допомогти вийти з будь-якого контексту та досягти більш виваженого та
точного бюджетного планування.
Також існує окремий незалежний фіскальний орган у Шотландії – Шотландська фіскальна комісія24,
основними обов’язками якої є складання макроекономічного та фіскального прогнозу та оцінка
вартості нових політик.

3.2. ФІСКАЛЬНА РАДА В ІРЛАНДІЇ25
Несприятливі наслідки світової кризи для державних фінансів країни ЄС долали за допомогою
інституційних реформ у бюджетній політиці. Ірландська незалежна фіскальна рада була створена в
обставинах браку довіри до влади та ризиків для публічних фінансів.
Через фінансову кризу державний борг Ірландії злетів догори. Потрібні були негайні заходи для його
зменшення. Вихід побачили у поєднанні середньострокового планування бюджету зі створенням
незалежного моніторингового органу. Вважається, що взаємодоповнення цих елементів має
призвести до помітного поліпшення фіскальних показників у середньостроковій перспективі26.
Ірландська фіскальна консультативна рада27 (IFAC) була створена у 2012 році як частина більш
широких пакетів інституційних змін.
IFAC є лише умовно незалежною від уряду та парламенту: міністр фінансів відповідає за призначення
членів ради та може їх звільнити, але повинен отримати затвердження свого рішення від нижньої
палати. Рада може наймати персонал і здавати приміщення в оренду, але для цього обов’язково
потрібна «попередня згода міністра після консультації з міністром державних видатків та реформ».


Обов’язки Ірландської фіскальної ради:

23

Parliamentary Budget Officer of Canada.

24

Scottish Fiscal Commission

25

OECD iLibrary | Principles for independent fiscal institutions and case studies (oecd-ilibrary.org)

Nerlich, C. and W.H. Reuter (2013), ‘The design of national fiscal frameworks and their budgetary impact’, ECB Working Paper No.
1588.
26

27

Irish Fiscal Advisory Council (fiscalcouncil.ie)
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оцінка

офіційних макроекономічних та бюджетних прогнозів, вироблених департаментом

фінансів, що видаються двічі на рік – навесні та восени;


оцінка, чи є фіскальна позиція уряду розсудливою та виваженою з точки зору економіки та
управління бюджетом;



моніторинг та оцінка дотримання бюджетних правил, як зазначено у законі про фіскальну
відповідальність. Це означає, що державний бюджет має бути зведений з профіцитом або
збалансованим, або принаймні рухається в цьому напрямі;



аналіз, чи є будь-які «виняткові обставини» причиною будь-якої невідповідності. Ці обставини
можуть включати як економічну кризу, так і незвичайні події, які перебувають поза контролем
держави і можуть бути причиною фіскальних проблем.

У

2013

році

Ірландській

фіскальній

раді

було

також

дозволено

незалежно схвалювати

макроекономічний прогноз, на якому базується бюджет.
Робота ради є дуже прозорою. Звіти ради публікуються на офіційному сайті разом з офіційними
комунікаціями та інформацією про зустрічі з урядом, парламентом та іншими агенціями. Окрім того,
рада публікує свою методологію оцінки бюджету та макропрогнозів.
Окрім того, в Ірландії є додатковий орган – бюджетний комітет у парламенті28 (Oireachtas
Parliamentary Budget Office (PBO)), функції якого включають допомогу законодавчій владі при аналізі
бюджету, а також оцінку вартості нових політик.

3.3. ШВЕЦІЯ29
Незалежну Раду з питань фіскальної політики30 (FPC) уряд рекомендував створити у 2002 р. На відміну
від деяких інших країн, її запропонували створити не в умовах гострої бюджетної кризи, а у спокійні
часи. Перед цим Швеція збалансувала свій бюджет і досягла профіциту. Уряд, точніше комісія при
уряді, непокоїлися, що фіскальна політика буде занадто нерозважливою в часи економічного
зростання, що не дозволить зберегти достатню фіскальну «подушку» для антициклічних заходів під
час спадів.
FPC – це державна установа, підзвітна міністерству фінансів. Вона не має офіційних відносин з
риксдагом (шведським парламентом) або будь-якою іншою установою, що займається наглядом за
державною політикою, як-от державна аудиторська служба або центральний банк.
Державні агенції в Швеції зазвичай мають високий рівень незалежності, і Рада з фіскальної політики
як державний орган, який безпосередньо підпорядковується міністерству фінансів, не є винятком.
Міністр не може навіть формально прямо вказувати агенції, що робити в специфічній ситуації.
Частковий захист від політичного тиску дає і те, що члени ради призначаються лише за рекомендацією
самої ради.
Окрім FPC в Швеції існує ще декілька інституцій, які можуть виконувати подібні функції. Це
Національний інститут економічних досліджень, який продукує макроекономічні прогнози і може
моделювати вплив політики на бюджет. Офіс управління бюджетом та Офіс державного боргу

28

The Parliamentary Budget Office (PBO) – Houses of the Oireachtas
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здійснюють прогнозування державного бюджету, а Агенція державного аудиту слідкує за тим, щоб
уряд дотримувався фіскальних правил.
Згідно зі своїми обов’язками, FPC має аналізувати та оцінювати ступінь дотримання фіскальної та
економічної політики, запропонованої урядом і прийнятої парламентом, таким чином сприяючи
більшій прозорості та чіткості цілей і ефективності економічної політики. Зокрема, на підставі
постанови про фіскальну політику та постанови про бюджет, що публікуються навесні, рада має
оцінити, чи забезпечує фіскальна політика довгострокову стійкість державних фінансів та чи
відповідає бюджетним цілям, зокрема щодо бюджетного дефіциту/профіциту та максимальних
видатків.
FPC також повинна:





оцінити позицію фіскальної політики щодо циклічного розвитку економіки;
оцінити, чи відповідає фіскальна політика довгостроковому сталому зростанню та чи
призводить до довготривалого стійкого високого рівня зайнятості;
оцінити ясність бюджетних законопроєктів, особливо стосовно заявленої економічної політики
та запропонованих заходів;
проаналізувати вплив бюджетної політики на розподіл добробуту в короткостроковій та
довгостроковій перспективі.

Крім того, рада може переглядати та оцінювати якість представлених прогнозів та моделей, на яких
ґрунтуються прогнози.
FPC не зобов’язана надавати макрофіскальні прогнози, проте може робити оцінку якості прогнозів та
їх базових моделей.
FPC не відіграє жодної ролі у калькуляції видатків внаслідок політичних пропозицій та нового
законодавства, вона також не оцінює фіскальні наслідки виборчих програм політичних партій.
З іншого боку, FPC має чіткий мандат оцінювати довгострокову стійкість державних фінансів та
дотримання урядом своїх фіскальних правил. Наприклад, у своєму звіті за 2009 рік рада критикувала
уряд, довіра до якого ослабла внаслідок перевищення видатків шляхом маніпулювання строками
надання трансфертів для місцевих органів влади. Уряд тоді вирішив виплатити частину цих грантів у
грудні 2009 року, коли це вкладалося під верхню межу видатків, а частину було перенесено на 2010 рік.

3.4. ДІЇ НЕЗАЛЕЖНИХ ФІСКАЛЬНИХ РАД ПІД ЧАС КОРОНАКРИЗИ
Незалежні фіскальні інституції також грають важливу роль в теперішній кризовій ситуації, оскільки
вони відповідають за оперативний аналіз фіскальних рішень та фінансової ситуації, що склалася в
країнах внаслідок пандемії31.
Більшість НФІ мали одностайну думку, що значні фіскальні зміни (нарощення дефіциту) є виваженим
кроком при реакції на цьогорічну кризу. Для прикладу, британський офіс OBR вважає, що фіскальні
заходи прийняті для боротьби з пандемією та економічним спадом хоч і нарощують дефіцит та борг,
проте матимуть менший наслідок для громадян, аніж відсутність будь-якої реакції зі сторони держави.
Проте після закінчення кризи, потрібно повернутися до більш консервативного та виваженого
планування фіскальних заходів.
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НФІ і надалі виконували поставлені перед ними цілі, проте під час кризи, аналіз та рекомендації
потрібно було надавати набагато оперативніше, так само як і переглядати економічні та фіскальні
прогнози.
ОЕСР у своєму звіті32 зазначив про чотири основні дії, що виконують НФІ при надзвичайних ситуаціях:

1. Оперативний аналіз впливу пандемії на бюджет, що включає швидке та часте оновлення
прогнозів (на відміну від уряду, що зазвичай прогнозує лише один або два рази на рік), а також
аналіз дій, що запланував уряд. Окрім того, НФІ можуть прогнозувати різні сценарії розвитку
економіки, залежно від поведінки та реакції людей та бізнесів на дії уряду. Такі сценарії
надають уряду інформацію з приводу ефективності його дій.
2. Моніторинг за активацією та впровадженням відміни фіскальних правил під час
надзвичайної ситуації. У багатьох країнах є законодавчо прописані фіскальні правила, що
переважно стосуються рівня дефіциту (наприклад, в Україні він не може перевищувати 3% від
ВВП33). НФІ органи, на момент кризи, повинні уважно слідкувати за розвитком ситуації у країні
щодо тимчасового припинення дії цих правил під час кризи та надавати рекомендації, щодо
оптимального рівня перевищення дефіциту.
3. Оцінка вартості нових законодавчих рішень щодо подолання кризи. НФІ можуть
здійснювати такі розрахунки як за власною ініціативою (також як проміжний крок для
складання власних прогнозів та сценаріїв), так і на замовлення від законотворців.
4. Просування/наголошення на дотриманні прозорості та підзвітності щодо процедур та
витрат, що понесли бюджети внаслідок необхідності подолання кризи. НФІ в цьому контексті
мають великий вплив через ЗМІ, адже вони можуть наголошувати публічно про те, що рішення
щодо витрат приймаються необдумано, або що кошти використовуються неефективно.
Наприклад, австрійський офіс таким чином зміг домогтися створення окремого підкомітету у
парламенті для моніторингу за діями щодо протидії коронакризі, а також допоміг покращити
звітність щодо видатків на відповідні заходи. Австралійський PBO з такою ж ціллю створив
окремий інтерактивний інструмент для моніторингу витрат та рішень34. Зі сходим підходом
Міністерство фінансів України створило свій інструмент, що дозволяє всім громадянам у
реальному часі спостерігати за витратами коштів з Фонду боротьби з COVID-1935.
Деякі НФІ через ЗМІ спромоглися досягти відміни контроверсійних та занадто небезпечних
для фіскальної стабільності постанов. Наприклад, канадський офіс через публікацію
занепокоєнь щодо прийняття закону, який дозволив би уряду змінювати податкові ставки та
вливати кошти в компанії без погодження парламентом36.
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Таблиця 3. Дії незалежних фіскальних інституцій як реакція на коронакризу

Оперативний аналіз
Бріф
інги
з
влас
ної
ініці
атив
и

Оперативні
економічні
та фіскальні
прогнози

Економіч
ні та
фіскальні
сценарії

Аналіз на
запит від
законодав
ців

+

+

Оцінка
планів
уряду

Моніто
ринг
при
тимчас
овій
відміні
фіскал
ьних
правил

Обрахуно
к вартості
рішень
для
боротьби
з кризою

+

Австралія

+

Австрія

+

+

+

+

+

Бельгія

+

+

+

+

+

Канада

+

Чилі

+

Чехія

+

Данія

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

Франція

+

+

Німеччина

+

+

+

+

+

+

Греція

+

+

Естонія
Фінляндія

+

+

+

+

+

+

Угорщина
Ісландія

+

Ірландія

+

Італія

+

Півд. Корея

+

Латвія

+

Литва

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Люксембург
Мексика

+

+

Нідерланди

+

+

+

+

Португалія

+

+

+

+

Словаччина

+

+

+

Словенія
Іспанія

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Швеція
Великобрита
нія

+

+
+

+

+

+
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США

+

+

Всього

25

15

+
18

13

+
22

17

17

Джерело: ОЕСР 37.

4. ЯК ПРОГНОЗУЄ МАКРОПОКАЗНИКИ ТА
БЮДЖЕТ УКРАЇНА?
В Україні Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки)
відіграє ключову роль у підготовці та координації макроекономічних прогнозів, що лежать в основі
бюджету, за розробку якого уже відповідає Міністерство фінансів. Процедури дуже чітко прописані у
Постанові Кабінету Міністрів України «Про розроблення прогнозних і програмних документів
економічного і соціального розвитку та складання проєктів Бюджетної декларації та державного
бюджету»38. Детальний процес розписаний у додатку Б. Інші нормативні документи, що
використовуються при розробці прогнозу, наведені у додатку Г.
Мінекономіки розробляє прогноз щороку на наступний та два наступні за ним роки. Окрім того,
міністерство також розробляє середньостроковий прогноз (раз на 5 років) у рік проведення виборів
Президента України.
Результати короткострокового прогнозу (на один та два наступні за ним роки) мають, за законом,
враховуватися при складанні бюджетної декларації – документу, що прогнозує основні цифри
державного бюджету на два наступні за плановим роки. На жаль, на практиці бюджетна декларація не
була подана жодного разу.
Макроекономічне прогнозування для наступного бюджетного року розпочинається наприкінці зими.
Схема основних етапів складання проєкту бюджету та пов’язаного з ним макроекономічного прогнозу
наведена у Додатку А. Більш детальний календар розробки та затвердження макроекономічного
прогнозу наведено у додатку Б. Розробка прогнозу на наступний та два за ним роки починається з
лютого.
Ключові етапи:


До 1-го березня Мінекономіки подає Мінфіну, Мінсоцполітики та Національному банку звіт за
попередній рік, орієнтовні основні прогнозні макропоказники економічного і соціального
розвитку (показники номінального і реального обсягу ВВП, інфляції, зовнішньої торгівлі,
припущень щодо курсу гривні до долара США).



до 5-го березня Мінсоцполітики має подати Мінекономрозвитку та Мінфіну попередні сценарні
умови щодо розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати (далі – МЗП),
посадового окладу (тарифної ставки) в Єдиній тарифній сітці39

(далі – ЄТС). Ці показники
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затверджуються нормативно у законі про державний бюджет, Мінекономіки їх використовує для
закладення у прогноз.


до 15 березня НБУ повинен подати Кабміну прогнозні монетарні показники і показники валютнокурсової політики на середньостроковий період, у тому числі обмінний курс гривні до долара
США.



До 15 квітня Мінекономіки уже має подати уточнені прогнозні макроекономічні показники.



У травні Мінекономіки розпочинає підготовку проєкту прогнозу та подає на погодження
міністерствам та іншим органами виконавчої влади. До 8 травня вони мають погодити прогноз, а
до 15 травня Мінекономіки уже подає прогноз Кабміну.



Не пізніше 1 червня, Кабмін має прийняти рішення щодо схвалення прогнозу.

Вище ми навели приклади типових проблем у складанні макропрогнозу та його зв’язку з бюджетом,
згідно з оцінками МВФ. В Україні, на жаль, деякі з цих проблем існують та є критичними.


Макроекономічний прогноз не є обґрунтованим. Через існування багатьох етапів узгодження
показників з іншими співвиконавцями, відбувається політичний вплив на макроекономічні
показники. Таким чином, незважаючи на сильний модельний апарат Мінекономіки, політики
мають стимул та можливість створення додаткового ресурсу у бюджеті. Нереалістичні показники
щодо росту ВВП, інфляції та курсу гривні можуть занадто сильно роздувати доходи бюджету,
таким чином надаючи політикам можливість закладати більші видатки. Коли реальність не
відповідає прогнозу, це призводить до порушення фіскальної та, відповідно, і макроекономічної
стабільності в країні, неефективного використання коштів платників податків.



Процес ухвалення прогнозу макроекономічних показників є дуже зарегульованим.
Погодження прогнозу між різними державними відомствами40 може сповільнювати процес
розробки бюджету. А тим часом розробка прогнозу має бути чисто технічною процедурою, без
втручання інших органів виконавчої влади чи політиків, окрім міністерства чи агенції, що
безпосередньо має повноваження та модельний апарат для розробки прогнозу. Єдиний етап, на
якому прогноз має залежати від інших органів, – це момент закладення МЗП, прожиткового
мінімуму та посадового окладу першого тарифного розряду (які не прогнозуються, а
встановлюються законодавчо).



В Україні несвоєчасно ухвалюють зміни до економічної, соціальної та фінансової
політики, що впливає на прогнозні показники. Мається на увазі, що показники, які Мінекономіки
має брати за основу у прогнозі та які затверджуються на законодавчому рівні, ухвалюють пізніше,
ніж це дозволено. Відбувається порушення законодавства, яке регламентує терміни внесення
змін: «Закони України, які впливають на показники бюджету, приймаються не пізніше 15 липня
року, що передує плановому, та вводяться в дію не раніше початку планового бюджетного періоду;
після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного
періоду, що настає за плановим»41; «Зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть

Окрім головного виконавця (Мінекономіки), в процесі задіяні ще декілька співвиконавців: Мінфін, Мінсоцполітики,
Мінагрополітики, Міненерговугілля, Мінінфраструктури, Мінрегіон, ДФС, НАК «Нафтогаз», НКРЕКП, НКРЗІ, Фонд держмайна,
Пенсійний фонд України, Національний банк України (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою),
Держстат.
40

41

Бюджетний кодекс України, частина 3 статті 27.
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вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти
нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть
змінюватися протягом бюджетного року»42. Ці норми порушуються систематично, і це є
проблемою.


Затверджувати прогноз потрібно окремою постановою Кабміну. В ідеалі макроекономічний
прогноз не повинен затверджуватися та узгоджуватися з будь-якими державними органами. В
Україні Кабінет Міністрів обов’язково має узгоджувати прогноз та публікувати його окремою
постановою. Це також призводить до політизації, як і наявність співвиконавців, окрім
Мінекономіки. Розробка макроекономічного прогнозу має бути цілковито технічною процедурою,
базуватися на математичних моделях та актуальних даних. Політичний вплив, а тим паче
нормативне затвердження не має бути частиною цього процесу.



Короткострокове планування. На жаль, в Україні так і не розпочали середньострокове
планування бюджету (складання бюджетної декларації), незважаючи на прийняту стратегію щодо
реформування системи державних фінансів43. Планування фіскальної політики на термін більше
одного року допомогло б покращити економічну та фінансову стабільність, зменшити вплив
політичного циклу на фіскальну політику.



Макроекономічний прогноз не переглядають під час розгляду бюджету у парламенті.
Мінекономіки оновлює основні макроекономічні показники щокварталу, в тому числі восени під
час розгляду бюджету у Верховній Раді. Проте офіційно цей прогноз не затверджують через
небажання перераховувати показники та через прив’язку макроекономічного прогнозу до
бюджету поточного року. Цю прив’язку можна скасувати, оскільки крім неї існує норма, що
бюджет поточного року варто переглядати при відхиленні фактичних надходжень від планових на
15%. Сам прогноз макроекономічних показників потрібно брати до уваги під час розгляду
бюджету у парламенті.

Таким чином, всі ці проблеми призводять до закладення у бюджет нереалістичних макроекономічних
показників та, відповідно, до розробки прогнозу бюджету, що може не відповідати реальності.
На рисунку 3 та 4 зображено, як виконувався бюджет у 2010-2019 роки. Як бачимо, майже щороку
відбувається відхилення фактичних доходів від планових показників. У 2012-2014 роках мало місце
велике недовиконання (6-7%) надходжень до бюджету. За видатками також є велика розбіжність
планів та факту, навіть гірше, ніж за доходами. Недовиконання спостерігається щороку, і це також
пов’язано з системною проблемою неефективного використання бюджетних коштів.

Рисунок 3. Доходи зведеного бюджету, план на
виконання, млрд грн

42

Рисунок 4. Видатки зведеного бюджету, план на виконання,
млрд грн

Податковий кодекс України, підпункт 4.1.9 пункту 4.1 статті 4.

Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 — 2020 роки | Кабінет Міністрів
України (kmu.gov.ua)
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Також варто проаналізувати, чи відбувалася реалізація прогнозу за основними макроекономічними
показниками, що їх готує Мінекономіки у своєму макропрогнозі.
До прогнозу макропоказників економічного і соціального розвитку входять:
-

Валовий внутрішній продукт, його зростання рік до року;
Індекс споживчих цін (у середньому до попереднього року; грудень до грудня);
Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня);
Прибуток прибуткових підприємств;
Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців;
Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто44 (номінальна; реальна);
Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років;
Рівень безробіття населення у віці 15-70 років;
Продуктивність праці;
Сальдо торговельного балансу;
Експорт та імпорт товарів і послуг.

Нижче ми наводимо декілька графіків, які показують, наскільки співпадав макроекономічний прогноз
та фактична реалізація основних показників. Інші вибрані показники наведені у додатку Д.

44

До вирахування податку на доходи фізичних осіб (18%) та військового збору (1,5%).
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Рисунок 6. Ріст реального ВВП, прогноз та реалізація,
Рисунок 5. Номінальний ВВП, прогноз та реалізація,
%
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Джерело: Держстат, Мінекономіки.

Рисунок 8. Індекс цін виробника, грудень до грудня
Рисунок 7. Індекс споживчих цін, грудень до грудня
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Рисунок 9. Експорт товарів та послуг, прогноз та
реалізація, млн дол. США
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Рисунок 10. Імпорт товарів та послуг, прогноз та
реалізація, млн дол. США
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Як бачимо, факт далеко не завжди збігається з прогнозними показниками, особливо важко їх
спрогнозувати у кризові періоди. Так трапляється часто і в інших країнах, як видно з рисунку 2.
Невідповідність є особливо помітною на прикладі прогнозування інфляції, фактичний показник якої
значно перевищував прогнозні показники. Експорт та імпорт доволі часто було важко спрогнозувати,
тож і відхилення були дуже великими та сягали навіть більше 20%, хоча до початку 2014 курс валют був
фіксованим. В Україні під час кризи, при сильному розриві прогнозних показників з реальними,
бюджет переглядають та змінюють, як наприклад у 2014 році, коли відбувся секвестр внаслідок
неочікуваної кризи. В такому випадку, особливо в країнах з нестабільною економічною ситуацією,
потрібно комунікувати щодо того, які існують ризики недосягнення цільових показників, мати
декілька сценаріїв розвитку економіки та, відповідно, декілька можливих варіантів для бюджету.
Окрім того, макроекономічний прогноз в Україні не обов’язково затверджують ще раз перед
прийняттям бюджету45. Свідчення з глибинних інтерв’ю розходяться та вказують як на потребу
обов’язково переглядати макроекономічний прогноз, так і на не обов’язковість цього процесу через
складність та тривалість самого бюджетного процесу. Мінекономіки, тим не менш, оновлює прогноз
макроекономічних показників та публікує його щоквартально, такою ж є практика і в інших країнах.
Для України найважливішим є деполітизувати прогноз та скасувати його офіційне затвердження
Кабміном. Оновлення мають враховуватися, особливо за непередбачуваних обставин, як-от сильні
зміни світових цін на ресурси, пандемії, економічні чи фінансові кризи.

В Постанові №621 Мінекономіки може переглядати макроекономічний прогноз під час розгляду проекту бюджету у
Верховній Раді лише за потребою, норма не є обов’язковою.
45
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5. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Проаналізувавши

міжнародний

досвід

та

українські

особливості

процесу

складання

макроекономічного прогнозу та його вплив на державний бюджет, ми виявили, що основними
проблемами є:
1.

Розробка макроекономічного прогнозу є дуже зарегульованою;

2.

На складання макропрогнозу мають вплив політики, переслідуючи власні інтереси;

3.

Контрагенти не дотримуються законодавства та невчасно подають засадничі показники, що
лежать в основі обрахунків макроекономічного прогнозу;

4.

Макроекономічний прогноз затверджується офіційно через постанову Кабміну.

Згідно з нормативами, в Україні дуже багато співвиконавців макроекономічного прогнозу. Головним
відповідальним є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, проте воно
має погоджувати закладені прогнози ще із кількома відомствами. В процесі цього узгодження прогноз
може спотворюватися внаслідок впливу політиків, що намагаються збільшити фінансовий ресурс для
збільшення видатків. Закладення нереалістичних показників у прогноз тягне за собою їх перенесення
у бюджет, тобто розробляється бюджет, який неможливо виконати. Справді, разом з системними
проблемами щодо невиконання бюджету, ручного керування державою, слабкого дотримання
фіскальних правил, неправильно закладені макроекономічні показники призводять до ще більших
проблем у фіскальній політиці. На жаль, такий підхід до планування практично нівелює компетенції
Мінекономіки, а тим часом експертні інтерв’ю засвідчують, що міністерство володіє достатньою
базою знань та методами моделювання і складає високоякісні прогнози.
Ми пропонуємо запровадити декілька змін, аби зробити бюджетне прогнозування більш якісним:
1. Зробити складання макроекономічного прогнозу абсолютно технічним завданням, що
буде виконуватися незалежно. Скасувати узгодження макропрогнозу між відомствами.
Мінекономіки має лише отримувати офіційні показники щодо мінімальної заробітної плати,
прожиткового мінімуму та ін., які встановлюються нормативно. Крім того, потрібно скасувати
погодження прогнозу Кабінетом Міністрів, оскільки це також заполітизовує та розтягує в часі
процес. Розробка макроекономічного прогнозу має бути виключно технічною процедурою.
При цьому Мінекономіки може проводити неофіційні консультації з іншими відомствами
щодо прогнозів та сценаріїв, проте офіційної вимоги погодження не повинно бути.
2. Потрібно створити незалежний у фіскальній політиці аналітичний орган, який
слідкуватиме за прогнозами Мінекономіки та публічно надаватиме їм оцінку, рекомендації
щодо їх покращення, і ці рекомендації мають братися до уваги. Для прикладу, в інших країнах
існують фіскальні ради, що виконують такі функції.
3. Альтернативою фіскальній раді може бути утворення експертної групи для оцінки
макроекономічного прогнозу на тендерних умовах, як це відбувається у Німеччині при
розробці спільного макроекономічного прогнозу. Фінансування цієї експертної групи можна
здійснити за рахунок міжнародних грантів.
4. Має бути встановлена відповідальність за порушення бюджетного та податкового
законодавства щодо несвоєчасності прийняття змін до Податкового кодексу чи закладення
нормативів соціальних стандартів пізніше зазначеного терміну. Проте, зважаючи на слабкість
правоохоронних органів та розпорошення відповідальності, більш дієвим вирішенням може
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бути публічне своєчасне висвітлення цієї проблеми та вплив на рішення через засоби
масової інформації, як це переважно роблять незалежні фіскальні органи у розвинених
країнах.
5. Восени, під час розгляду бюджету у Верховній Раді, потрібно враховувати оновлені
макроекономічні показники. Якщо скасувати офіційне узгодження показників між
відомствами та зробити розробку макропрогнозу

суто технічною процедурою, за яку

відповідає Мінекономіки, то складання макропрогнозу не забере багато часу.
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ДОДАТОК А. СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ: СКЛАДАННЯ
БЮДЖЕТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ПРОЄКТУ БЮДЖЕТУ

Джерело: Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України.
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ДОДАТОК Б. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЄКТІВ ПРОГНОЗНИХ І
ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ, БЮДЖЕТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Найменування заходу

1.

Надання співвиконавцям

сценарних

умов

Відповідальні за

Термін

виконання

виконання

Мінекономрозвитку

до 1 жовтня

функціонування економіки, переліку прогнозних

року

показників, розподілу розділів проєкту прогнозу

розроблення

Співвиконавці

Мінфін
Мінсоцполітики

економічного і соціального розвитку України на
п’ять років між відповідальними виконавцями,
вимог

до

їх

написання,

графіка

робіт

інші
центральні
органи виконавчої
влади

з

розроблення проєкту прогнозу

Національний банк
(за згодою)
2. Погодження сценарних умов функціонування
економіки,

переліку

прогнозних

Мінфін

до 8 жовтня

Мінсоцполітики

розроблення

показників,

розподілу розділів проєкту прогнозу економічного

року

і соціального розвитку України на п’ять років між
відповідальними

виконавцями,

вимог

до

їх

написання, графіка робіт з розроблення проєкту
прогнозу

3.

інші

центральні

органи

виконавчої

влади

Подання

Мінекономрозвитку

прогнозних

міністерства

показників на п’ять років за сценарними умовами
функціонування економіки, останніх уточнених
звітних даних та планових показників державного
бюджету в цілому за рік, а також відповідних
розділів

проєкту

прогнозу

економічного

до 1
листопада

інші
органи

центральні

року

виконавчої

розроблення

влади

і

соціального розвитку України на п’ять років

Рада

міністрів

Автономної
Республіки Крим
обласні, Київська та
Севастопольська
міські
держадміністрації
4. Підготовка проєкту прогнозу економічного і

Мінекономрозвитку

соціального розвитку України на п’ять років та
подання його співвиконавцям на погодження

до 1 грудня

міністерства

року
розроблення

інші
центральні
органи виконавчої
влади
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Національний банк
(за згодою)
5. Погодження проєкту прогнозу економічного і

міністерства

соціального розвитку України на п’ять років

до 7 грудня
року

інші

центральні

органи

виконавчої

розроблення

влади
6. Подання Кабінетові Міністрів України проєкту

Мінекономрозвитку

прогнозу економічного і соціального розвитку

року

України на п’ять років

розроблення

7. Прийняття рішення щодо схвалення прогнозу

Кабінет

економічного і соціального розвитку України на

України

Міністрів

до 31 грудня
року

п’ять років
8.

до 14 грудня

розроблення

Оприлюднення

інформації

про

прогноз

Мінекономрозвитку

у

економічного і соціального розвитку України на

двотижневий

п’ять

термін після

років

на

офіційному

веб-сайті

Мінекономрозвитку
9.

Надання співвиконавцям

схвалення
сценарних

умов

Мінекономрозвитку

до 1 лютого

Мінфін

функціонування економіки на наступний та два
подальші роки

Мінсоцполітики
Фонд державного
майна
інші
центральні
органи виконавчої
влади
Національний банк
(за згодою)

10. Погодження сценарних умов функціонування

Мінфін

до 6 лютого

економіки на наступний та два подальші роки
Мінсоцполітики
Фонд

державного

майна
інші

центральні

органи

виконавчої

влади
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11.

Подання

Мінекономрозвитку

Національному банку
показників

попередніх

обсягів

обслуговування

державних

та

та

Мінфін

-“-

прогнозних
запозичень,

погашення

боргових

зобов’язань на поточний, наступний та два
подальші роки, а також інформації про виконання
державного бюджету в попередньому році

12. Надання Кабінетові Міністрів України та
Мінфіну

оцінки

прогнозних

відповідності

макропоказників

соціального

розвитку

економічного

України

Мінекономрозвитку

основних

щокварталу,
на 45-й день

і

після звітного

показникам,

періоду

врахованим під час затвердження Державного
бюджету України
13.

Подання

Мінфіну,

Мінсоцполітики

та

Мінекономрозвитку

до 1 березня

Національний банк

-“-

Національному банку звіту за попередній рік,
орієнтовних

основних

макропоказників

прогнозних

економічного

і

соціального

розвитку України на наступний та два подальші
роки із зазначенням показників номінального і
реального обсягу валового внутрішнього продукту,
індексів

споживчих

цін

та

цін

виробників,

зовнішньої торгівлі, припущень щодо курсу гривні
до долара США в середньому за рік та на кінець
року
14.

Подання Мінекономрозвитку та Мінфіну

орієнтовної інформації про розрахунок частини

(за згодою)

прогнозованого прибутку до розподілу, яка
підлягатиме

перерахуванню

до

державного

бюджету, на середньостроковий період

15. Подання Мінфіну переліку державних цільових
програм,

які

перебувають

на

обліку

Мінекономрозвитку

-“-

в

Мінекономрозвитку
16.

Подання Мінекономрозвитку та Мінфіну

попередніх

сценарних

умов

Мінсоцполітики

до 5 березня

(розміру

прожиткового мінімуму на одну особу в розрізі
основних
населення,

соціальних

і

демографічних

мінімальної

заробітної

груп
плати,

посадового окладу (тарифної ставки) працівників I
тарифного

розряду Єдиної

тарифної

сітки

розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери) на наступний та два подальші
роки
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17. Подання Кабінетові Міністрів України звіту за
попередній
показників

рік,
і

прогнозних

показників

Національний банк

до 15 березня

головні

до 15 березня

монетарних

валютно-курсової

політики на середньостроковий період, у тому
числі обмінний курс гривні до долара США (у
середньому за рік та на кінець року)

18.

Публічне

представлення

інформації

про

виконання бюджетних програм, у тому числі

розпорядники

року, що

досягнення

бюджетних коштів

настає за

цілей

державної

політики

у

відповідній сфері діяльності, формування та/або

звітним

реалізацію якої забезпечує головний розпорядник
бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за
звітний бюджетний період

19. Надання співвиконавцям уточнених сценарних

Мінекономрозвитку

до 18 березня

Мінфін

умов функціонування економіки на наступний та
два подальші роки

Мінсоцполітики
Фонд державного
майна
інші
центральні
органи виконавчої
влади
Національний банк
(за згодою)

20.

Погодження

уточнених

сценарних

умов

Мінфін

до 23 березня

функціонування економіки на наступний та два
подальші роки

Мінсоцполітики
Фонд

державного

майна
інші

центральні

органи

виконавчої

влади
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21. Подання Мінекономрозвитку звітних даних

Мінфін

до 1 квітня

Мінекономрозвитку

до 15 квітня

Національний банк

-“-

щодо видатків на заробітну плату працівників
бюджетної сфери (без нарахувань) та грошове
забезпечення

військовослужбовців

(без

нарахувань) за попередній рік і орієнтовного
прогнозу на поточний, наступний та два подальші
роки таких даних та орієнтовного прогнозу
загального обсягу доходів зведеного бюджету на
поточний, наступний та два подальші роки

22.

Подання

Мінфіну,

Національному
прогнозних

банку

Мінсоцполітики
уточнених

макропоказників

та

основних

економічного

і

соціального розвитку України на наступний та два
подальші

роки

із

зазначенням

номінального

і

реального

внутрішнього

продукту,

показників

обсягу

валового

зовнішньої

торгівлі,

індексів споживчих цін та цін виробників, рівня
безробіття, припущень щодо курсу гривні до
долара США (в середньому за рік та на кінець року)

23.

Подання Мінекономрозвитку та Мінфіну

уточненої інформації про розрахунок частини

(за згодою)

прогнозованого прибутку до розподілу, яка
підлягатиме перерахуванню до державного
бюджету, на середньостроковий період

24.

Подання

Національному

банку

та

НКЦПФР (за згодою)

-“-

Нацкомфінпослуг

-“-

Мінекономрозвитку звітних даних щодо стану
ринку цінних паперів за попередній рік, прогнозу
на поточний, наступний та два подальші роки, у
тому числі щодо участі нерезидентів у проведенні
операцій на фондовому ринку за такі періоди

25.

Подання

Мінекономрозвитку

та

Національному банку звітних даних щодо стану

(за згодою)

НКЦПФР
згодою)

(за

ринку фінансових послуг за попередній рік,
прогнозу на поточний, наступний та два подальші
роки
26. Подання Мінекономрозвитку звітних даних
щодо

загального

обсягу

видатків

Мінфін

до 28 квітня

зведеного

бюджету з дезагрегацією на поточні та капітальні
видатки

зведеного

бюджету

на

поточний,

наступний та два подальші роки
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27. Доведення до головних розпорядників коштів

-“-

державного бюджету інструкцій з підготовки
пропозицій

до

Бюджетної

орієнтовних

граничних

декларації

показників

у термін,
визначений

та

Мінфіном

видатків

державного бюджету та надання кредитів з
державного бюджету на середньостроковий період

28. Подання Мінфіну пропозицій до Бюджетної

головні

декларації,

розпорядники

включаючи інформацію

про цілі

-“-

державної політики у відповідній сфері діяльності,

коштів державного

формування та/або реалізацію якої забезпечує

бюджету

головний

розпорядник

коштів

державного

бюджету, та показники їх досягнення

29. Підготовка проєкту прогнозу економічного і

Мінекономрозвитку

до 2 травня

міністерства

соціального розвитку України на наступний та два
подальші роки та подання його співвиконавцям на

інші
центральні
органи виконавчої
влади

погодження

Національний банк
(за згодою)
30. Погодження проєкту прогнозу економічного і

міністерства

до 8 травня

соціального розвитку України на наступний та два
подальші роки

інші

центральні

органи

виконавчої

влади
31. Подання Кабінетові Міністрів України проєкту

Мінекономрозвитку

до 15 травня

прогнозу економічного і соціального розвитку
України на наступний та два подальші роки

32.

Подання

Кабінетові

Міністрів

України

Мінфін

33. Прийняття рішення щодо схвалення прогнозу

Кабінет

економічного і соціального розвитку України на

України

-“-

Бюджетної декларації
Міністрів

не пізніше 1
червня

наступний та два подальші роки

34. Схвалення Бюджетної декларації

-“-

-“-

35. Подання Верховній Раді України Бюджетної

-“-

у триденний

декларації

разом

з

фінансово-економічним

обґрунтуванням

термін після
схвалення
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36.

Оприлюднення

інформації

про

прогноз

Мінекономрозвитку

у тижневий

економічного і соціального розвитку України на

термін після

наступний та два подальші роки на офіційному

схвалення

веб-сайті Мінекономрозвитку
37.

Затвердження

плану

діяльності

на

головні

до 15 липня

середньостроковий період (включаючи заходи

розпорядники

щодо

бюджетних

реалізації

урахуванням

інвестиційних

проєктів)

Бюджетної декларації

з

(прогнозу

місцевого бюджету)

(за

коштів

бюджетними

призначеннями,
визначеними
законом

про

Державний бюджет
України)
38.

Доведення

бюджетних

до

коштів

головних

розпорядників

інструкцій

з

Мінфін

у термін,

підготовки

визначений

бюджетних запитів
39.

Подання

Мінфіном

Мінфіну

бюджетних

запитів

головні

у термін,

відповідно до Бюджетної декларації та вимог

розпорядники

інструкцій з підготовки бюджетних запитів з

бюджетних коштів

урахуванням

планів

діяльності

визначений
Мінфіном

на

середньостроковий період, звітів про виконання
паспортів бюджетних програм, результатів оцінки
ефективності бюджетних програм, висновків про
результати

контрольних

органами,

уповноваженими

контролю

за

заходів,
на

дотриманням

проведених
здійснення
бюджетного

законодавства, рішень Кабінету Міністрів України
за

результатами

огляду

витрат

державного

бюджету

40. Подання Мінфіну інформації, необхідної для

Рада

міністрів

проведення розрахунків обсягів міжбюджетних

Автономної

трансфертів та інших показників

Республіки Крим

до 1 серпня

місцеві
держадміністрації
виконавчі

органи

відповідних
місцевих рад
41. Подання Кабінетові Міністрів України та
Національному

банку

проєкту

закону

Мінфін

до 8 вересня

про

Державний бюджет України
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42. Подання Національному банку показників

-“-

одночасно з

зовнішніх запозичень, обсягів обслуговування та

поданням

погашення зовнішнього боргу, які враховані у

Кабінетові

проєкті закону про Державний бюджет України

Міністрів
України
проєкту
закону про
Державний
бюджет
України

43. Схвалення проєкту закону про Державний

Кабінет

бюджет України

України

44.

Подання

Президентові

Верховній
України

Раді

України

проєкту

закону

та

Міністрів

-“-

до 15 вересня

-“-

про

Державний бюджет України
45. Доведення до Ради міністрів Автономної

Мінфін

у тижневий

Республіки Крим, місцевих держадміністрацій,

термін з дня

виконавчих органів відповідних місцевих рад

схвалення

особливостей складення розрахунків до прогнозів

Кабінетом

місцевих бюджетів та проєктів місцевих бюджетів,

Міністрів

розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних

України

трансфертів,

методики

їх

визначення,

проєкту

організаційно-методологічних вимог та інших

закону про

показників щодо складення проєктів місцевих

Державний

бюджетів, а також пропозицій щодо форми

бюджет

проєкту рішення про місцевий бюджет

України

46.

Уточнення

макропоказників

основних
економічного

прогнозних
і

Мінекономрозвитку

соціального

у період
розгляду

розвитку України на наступний та два подальші

закону про

роки (у разі потреби)

Державний
бюджет
України

47. Подання Мінфіну та Національному банку

-“-

-“-

уточнених основних прогнозних макропоказників
економічного і соціального розвитку України на
наступний та два подальші роки (у разі уточнення
зазначених показників)
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48.

Приведення

планів

діяльності

на

головні

у 50-денний

середньостроковий період (включаючи заходи

розпорядники

термін після

щодо

бюджетних

коштів

опублікуванн

бюджетними

я закону про

реалізації

інвестиційних

проєктів)

у

відповідність з показниками Державного бюджету

(за

України

призначеннями,

Державний

визначеними
законом

бюджет
про

України

Державний бюджет
України)
49. Розроблення:
прогнозів економічного і соціального розвитку

Рада

міністрів

у

Автономної Республіки Крим, областей, районів і

Автономної

двомісячний

міст на п’ять років

Республіки Крим

термін після
схвалення
прогнозу

місцеві
держадміністрації,

економічного

органи

і соціального

місцевого

самоврядування

розвитку
України на
п’ять років

прогнозів розвитку галузей економіки на п’ять

міністерства

-“-

років
інші

центральні

органи

виконавчої

влади
програм економічного і соціального розвитку

Рада

Автономної Республіки Крим, областей, районів і

Автономної

міністрів

під час

міст на наступний рік

Республіки Крим

проєктів

місцеві

бюджетів

складання
місцевих

держадміністрації,
органи

місцевого

самоврядування

Джерело: Постанова КМУ 621.
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ДОДАТОК В. ПРОЦЕС ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ В
НІМЕЧЧИНІ

Джерело: ОЕСР.
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ДОДАТОК Г. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБКИ
МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУ В УКРАЇНІ
В

Україні

існує

декілька

нормативно-правових

документів,

що

регулюють

процес

макропрогнозування та затвердження відповідних документів. Це регулювання є доволі детально та
чітко прописаним.
Основні документи, що регулюють макроекономічне прогнозування в Україні:
1. Бюджетний кодекс України46. Визначає основні положення щодо зв’язку макропрогнозу та
бюджету та основні дати їхньої підготовки.
2. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України»47. Визначає принципи та загальний склад
макроекономічних прогнозів.
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про розроблення прогнозних і програмних
документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної
декларації та державного бюджету»48. Визначає чітко прописаний регламент розробки,
узгодження та затвердження макроекономічного прогнозу, його виконавців, тобто визначає
головний адміністративний порядок розробки прогнозу.
4. Закон України «Про Національний банк України»49. Визначає місце Національного банку
у процесі макроекономічного прогнозування – розробка монетарної політики, прогноз
валютного курсу.
5. Закон України «Про державні цільові програми»50. Визначає засади формування цілісної
системи прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку України.

46

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

47

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14#Text

48

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621-2003-%D0%BF#Text

49

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text

50

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15#Text
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ДОДАТОК Ґ. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНИЙ КАЛЕНДАР

Джерело: Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України
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ДОДАТОК Д. ПРОГНОЗ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕВНИХ
МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці
15-70 років, млн осіб

25
20

Номінальна середньомісячна заробітна плата, брутто,
грн

2%

12000

20%

0%

10000

15%

8000

10%

6000

5%

4000

0%

2000

-5%

-2%
15

-4%

10

-6%
-8%

5

-10%

0

-12%

0

-10%

сценарій 1

сценарій 1

факт

факт

Відхилення, % (права шкала)

Відхилення, % (права шкала)

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років, %
економічно активного населення

Сальдо торгового балансу, млн дол. США

12

35%
30%

10

25%

8

20%

0

6

15%
10%

-5000

5%
4
2

0%
-5%
-10%

0

-15%

10000

200%

5000

100%
0%
-100%
-200%

-10000

-300%

-15000

-400%

-20000

-500%

сценарій 1

сценарій 1

факт

факт

Відхилення, % (права шкала)

Відхилення, % (права шкала)

Джерело: Державна служба статистики, НБУ, Мінекономіки.
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