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АНАЛІЗ БЮДЖЕТУ 2020: ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА ЦИФРИ 

Бюджет передбачає зниження перерозподілу ВВП через сферу публічних фінансів, що разом з зменшенням 
дефіциту бюджету є позитивним аспектом. Сукупні доходи сектору загальнодержавного управління (зведений 
бюджет та бюджети соцфондів, включаючи Пенсійний фонд) становитимуть 37,5%, а видатки 39,9% від ВВП. У 
2019 році відповідні показники становили 39,5% та 42,6%. 

До таких висновків дійшли економісти ЦЕС у своєму регулярному огляді бюджету. Видатки зведеного бюджету 
зростатимуть повільніше, ніж ВВП. У відсотковому значенні до ВВП найбільше зросте фінансування громадського 
порядку, безпеки та судів, сюди входять і нерозподілені кошти РНБО, що можуть бути розподілені на військову 
оборону, та економічної діяльності. По всіх інших статтях видатки зведеного бюджету у відношенні до ВВП 
знижатимуться. 

Основними ризиками для виконання бюджету є великі обсяги погашення боргових зобов’язань, які вимагатимуть 
значних сум нових запозичень впродовж року. Це, в свою чергу, потребуватиме залучення підтримки від 
міжнародних фінансових організацій та відсутності зовнішніх шоків (як політичних, так і економічних). 

З суттєвих галузевих змін можна виокремити перерозподіл державної допомоги в сільському господарстві: 
держава відмовиться від допомоги великим компаніям, а кошти спрямує фермерам та малим підприємствам, у 
тому числі, на здешевлення кредитів на купівлю землі. Також на 2020 рік запланований остаточний етап 
реалізації реформи охорони здоров’я - лікарні мають стати автономними, а держава фінансуватиме надання 
послуг для пацієнтів, які підписали декларацію (на первинній ланці), та мають направлення від лікаря (для другої 
та третьої ланки). Закупівлі відбуватимуться на центральному рівні через Національну службу здоров’я України. 

Прогноз по доходам бюджету консервативний. Він не враховує амбітні цілі Кабміну щодо зростання економіки 
(5-7%) та багато ініціатив, з якими команда президента виходила на вибори. 

Доходи зведеного бюджету зростатимуть на 6,2%, повільніше ніж номінальний ВВП. Вони на 87% 
формуватимуться за рахунок податків. Зокрема, темпи зростання надходжень від ПДФО та податку на прибуток 
будуть вищими, ніж приріст номінального ВВП. Такі очікування в уряді пояснюють покращенням споживчих 
настроїв та зростанням доходів громадян. Натомість, доходи від акцизів скоротяться, а також впадуть 
неподаткові надходження. 

Дефіцит державного бюджету помірний. Хоча в абсолютному значенні він зросте на 1,3% до 95 млрд грн, проте 
через зростання економіки він становитиме меншу частку ВВП – 2,1% проти запланованих на 2019 рік 2,3%. 
Фінансувати його планують в основному за рахунок запозичень. Плани по приватизаційних надходженнях у 
попередні роки не виконувалися, і зараз вони значно скромніші – на рівні 5 млрд грн. Хоча, зважаючи на 
задекларовані наміри врешті розблокувати велику приватизацію, цю суму можуть збільшити. 
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