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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. 

Наші принципи:  

 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.  

mailto:office@ces.org.ua
file:///F:/!_ANNA/ЦЕС/CFS/facebook.com/cesukraine
file:///F:/!_ANNA/ЦЕС/CFS/twitter.com/ces_ukraine
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ГОЛОВНЕ 

Коронавірус, карантин та світова економічна криза змусили український уряд радикально 
переглянути бюджет на 2020 рік.  Вже зрозуміло, що через падіння економіки доходи бюджету будуть 
меншими за заплановані в старому бюджеті (-11%), а видатки, навпаки, потрібно збільшити (+7%) – 
адже лікарні потребують обладнання та засобів захисту, люди потребуватимуть соціальної допомоги, 
а бізнес – тимчасової підтримки на час карантину. В результаті граничний обсяг бюджетного дефіциту 
підстрибнув до 7,5% ВВП – небачений останніми роками, надзвичайно високий рівень.  

Дефіцит фінансуватиметься запозиченнями, адже на надходження від великої приватизації у 
кризовий рік не варто сподіватися. Отже гранична сума державного боргу теж зросла – до 2,4 трлн грн, 
або 60% ВВП. На кінець 2019 року державний та гарантований державою борг разом становив 50% ВВП. 
При цьому в прийнятому законі про бюджет обмеження по сумі гарантованого державою боргу знято 
як такі – і це непокоїть, адже може означати прихований дефіцит бюджету через роздачу допомоги у 
вигляді держгарантій за кредитами підприємств на додачу до вже запланованого у документі. 

Заплановано в сумі на рік фінансування бюджетного дефіциту та погашення зовнішніх і внутрішніх 
боргів за рахунок нових запозичень на 643 млрд грн або 23.6 млрд доларів. Ця сума – потреба у 
фінансуванні бюджету України на 2020 рік. Україні життєво необхідна підтримка МВФ, щоб залучити 
це фінансування.  

Таблиця 1. Основні показники Державного бюджету України  

   2019 2020 старий 
бюджет 

2020 новий 
бюджет 

Зміни 

   млрд грн % ВВП млрд грн % ВВП млрд 
грн 

% ВВП % до 
2019 

% до старого 
бюджету 

Доходи   998 25,1% 1096 24,3% 976 24,5% -2% -11% 

Видатки  1075 27,1% 1184 26,2% 1266 31,8% 18% 7% 

Повернення - 
надання кредитів 

 -4 -0,1% -8 -0,2% -8 -0,2% 85% 0% 

Граничний обсяг 
дефіциту 

 81 2,0% 96 2,1% 298 7,5% 268% 210% 

Граничний обсяг 
державного боргу  

 1761 44,3% 2045 45,3% 2387 59,9% 36% 17% 

Граничний обсяг 
гарантованого 
державою боргу 

 237 6,0% 318 7,1% - - - - 

Джерело: Державне казначейство, Держстат, Закон про Державний бюджет, розрахунки ЦЕС 

Нижче розглянемо детальніше складові державних фінансів, з якими Україна планує пройти цю кризу. 
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1. МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГНОЗ 

Бюджет 2020, за яким країна жила перші три місяці, будувався на абсолютно іншій економічній 
реальності, ніж та, яку приніс коронавірус і світова економічна криза. Відповідно, уряд переглянув 
макропрогноз та показники державного бюджету.  

Таблиця 2. Зміни макроекономічного прогнозу на 2020 рік  

  2019 Старий 
прогноз 

Новий 
прогноз 

Зміна до 
попереднього 

прогнозу 

Зміна до 
2019 

Номінальний ВВП, млрд грн 3974,6 4510,8 3985,5 -11,6% 0,3% 

Реальний ВВП, % зміни до попереднього 
року 

3,2 3,7 -4,8  - 8,5 в.п. - 

Індекс споживчих цін, середній за рік 107,9 106,4 106,8  - 1,5 в.п.  - 1,1 в.п. 

Кількість зайнятих економічною 
діяльністю у віці 15-70 років, млн. осіб 

16,6 16,5 16,3 -1,1% -1,5% 

Середньомісячна номінальна зарплата, 
грн 

10504,0 12497,0 10706,0 -14,3% 1,9% 

Експорт, млрд дол 63,4 68,6 59,9 -13% -6% 

Імпорт, млрд дол 75,8 83,5 68,2 -18% -10% 

Джерело: Держстат, постанова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 883, постанова Кабінету Міністрів України 
від 29 березня 2020 р. № 253, розрахунки ЦЕС 

Прогноз, хоча й консервативніший, ніж у попередній редакції змін до бюджету, все ж таки не 
розраховано на ситуацію, коли «щось піде не так». Щоправда, слід зазначити, що зараз маємо ситуацію 
величезної невизначеності. Так, прогнози українських економістів коливаються від 5% до 10% падіння 
реального ВВП за базовим та негативним сценаріями відповідно, нещодавній прогноз МВФ для 
економіки України був -7,7% до 2019 року, Світовий банк прогнозує падіння на 3,5%. 

В ідеалі уряд за таких умов мав би закладати до бюджету запас міцності, але додаткове урізання і так 
суттєво зменшених видатків в період економічного спаду вдарило би по економіці та людях іще 
болючіше. Крім того, втрутилися політичні фактори – після раптової зміни уряду, що співпала із 
початком кризи, раціональний та постаттєвий перегляд бюджетних видатків із метою стримування 
дефіциту так і не було здійснено.  

2. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

Очікуване падіння ВВП та, відповідно, доходів населення, прибутку підприємств та обсягів торгівлі, 
тягне  за собою скорочення доходів бюджету.  Тим не менш, за деякими податками прогноз, на нашу 
думку, міг би бути іще більш консервативний, а зараз, незважаючи на перегляд, все одно залишається 
ризик недоотримання коштів.  
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Загалом, за очікуваного реального падіння економіки майже на 5%, доходи бюджету за задумом уряду 
знизяться у порівнянні із минулим роком лише на 2,3% до 967 млрд грн. Причина цього – інфляція, 
адже очікуване середньорічне зростання цін на 6,8% перекриє частину реального падіння. Також 
очікується збільшення доходів у порівнянні із 2019 роком за кількома статтями, як-от акцизний 
податок, ПДВ з імпортованих товарів, ПДФО та частина чистого прибутку державних підприємств. На 
наш погляд, ці очікування можуть виявитися надто оптимістичними, і існує ризик недоотримання 
коштів. 

Термінове «урізання» доходів у порівнянні із докризовим бюджетом-2020 складе 11%, тобто через 
вірус та карантин держава втратить еквівалент приблизно 1,3 місяці доходів бюджету за старим 
прогнозом. 

Таблиця 3. Основні статті доходів державного бюджету  

  2019 Старий 
бюджет 

2020 

Новий 
бюджет 

2020 

Зміна до 
старого 

бюджету 
2020 

Зміна до 
2019 

Податок та збір на доходи фізичних осіб 109954 129364 110841 -14,3% 0,8% 

Податок на прибуток підприємств 107086 118900 98200 -17,4% -8,3% 

Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів  

46747 55335 32535 -41,2% -30,4% 

Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції)  

69897 87839 75173 -14,4% 7,5% 

Акцизний податок з ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів (продукції) 

53461 53112 53340 0,4% -0,2% 

Податок на додану вартість з вироблених в Україні 
товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного 
відшкодування 

88930 96800 75400 -22,1% -15,2% 

Податок на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів 

289760 349500 303800 -13,1% 4,8% 

Ввізне мито 29855 31838 28261 -11,2% -5,3% 

Частина чистого прибутку (доходу) державних або 
комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, 
що вилучається до відповідного бюджету, та 
дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) 
господарських товариств, у статутних капіталах яких 
є державна або комунальна власність 

46297 41295 68011 64,7% 46,9% 

Кошти, що перераховуються Національним банком 
України відповідно до Закону України "Про 
Національний банк України" 

64898 40709 42722 4,9% -34,2% 

Інші доходи 82733 82125 78787 -4,1% -4,8% 

Разом доходів, без урахування трансфертів 989620 1086817 967070 -11,0% -2,3% 

Джерело: Держказначейство, закон про Державний бюджет на 2020 рік 
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2.1. ПДФО  

У новому бюджеті закладено зростання надходжень від ПДФО на 0,8% у порівнянні із попереднім 
роком. Оновлений макропрогноз передбачає середню заробітну плату в 2020 році на рівні 10 706 грн 
на місяць, тобто зниження оплати праці у порівнянні із січнем-лютим (10 787 грн) урядовці 
оптимістично не очікують. Це може виявитися надто оптимістичним, адже середня заробітна плата в 
карантинні місяці по факту може знизитися, як мінімум, для частини працівників. Когось переведуть 
на неповну зайнятість чи відправлять у відпустку за власний рахунок, комусь знизять ставку, хтось 
отримає меншу оплату від виробітку. Індексація на інфляцію чи підвищення заробітної плати для 
кризових періодів також не є характерною, якщо не відбувається суттєвих (на десятки процентів) змін 
у цінах чи курсі валют, а цього макропрогноз не передбачає.  

Зниження кількості зайнятих із 16,6 млн осіб до 16,3 млн осіб поки що виглядає реалістично, але, якщо 
ситуація в економіці погіршиться, цей прогноз ймовірно доведеться переглядати в бік зниження. 
Криза від самого початку стала найболючішою для підприємств торгівлі, готельного та ресторанного 
бізнесу, розваг, авіаційного транспорту, сектору послуг, а також вплинула на сектори обслуговування 
і професійної діяльності. Загальна кількість зайнятих на підприємствах таких секторів – близько 1,6 
млн осіб. Урядовий прогноз відповідає гаданій ситуації, коли, умовно, третина з них втратить роботу 
та знайде нову через три місяці. Але якщо криза виявиться більш тривалою, рівень безробіття може 
виявитися гіршм за очікуваний. Наприклад, якщо карантин продовжиться на кілька місяців, малі та 
середні підприємства можуть не витримати простою та закриються, а нові відкриватимуться 
повільніше. 

Прогнози по зайнятості та оплаті праці стосуються не лише надходжень від ПДФО – на їх базі 
розраховується також прогноз надходжень за єдиним соціальним внеском, який йде не до бюджету, а 
до Пенсійного фонду України (ПФУ). Урядового прогнозу доходів від ЄСВ у бюджеті не міститься, але 
він відображений у зростанні статті видатків на трансферт ПФУ, що покриватиме різницю між 
надходженням ЄСВ та коштами, необхідними на виплати пенсій. Відповідно, якщо заробітні плати 
знизяться або безробіття буде визим за очікуване, цього трансферту також може виявитися 
недостатньо. 

2.2. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

У новому бюджеті очікується зниження податку на прибуток на 8,3% порівняно із 2019 роком. На 
відміну від фонду оплати праці, прибуток підприємств майже миттєво реагує на інфляцію, і якщо ціни 
зростуть, надходження від цього податку будуть більшими. Але, порівняймо із кризовими 2014-2015 
роками: падіння податку на прибуток у 2015 році склало 13% рік до року, хоча номінальні доходи 
державного бюджету зросли на 50%. Частка податку на прибуток у ВВП у 2015 році знизилася до 1,7%. 
Урядовий прогноз для 2020 року надходжень із податку на прибуток у 2,5% від ВВП, таким чином, 
виглядає радше оптимістично, ніж консервативно, зважаючи на спад у світовій торгівлі та кілька 
місяців простою, збиткових для багатьох українських бізнесів.    

2.3. ПДВ НА ІМПОРТНІ ТОВАРИ 

Це найбільший за обсягами бюджетоутворюючий податок. Очікується зростання надходжень від нього 
на 4,8% - при тому, що імпорт у доларовому вимірі впаде на 10%.  Якщо зробити припущення про 
співвідношення суми податку до обсягів імпорту на рівні 14,8% (як це було минулого року), 
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середньорічний курс гривні має підібратися впритул до 30 грн за долар. За перші 3,5 місяці року до 14 
квітня середній курс гривні склав 25,3 грн за долар, це означає, що прогноз з  надходження імпортного 
ПДВ неможливо буде виконати без девальвації гривні приблизно на 15%, нижче позначки 32 грн за 
долар в середньому за решту місяців року. Подібна ситуація складалася наприкінці 2019 року та в 
перші місяці 2020 року, коли прогноз митних надходжень не виконувався через суттєву різницю між 
курсом, закладеним у бюджет, та фактичним курсом гривні.  

Але є й додатковий фактор ризику – падіння обсягів імпорту в 2020 році понад заплановані в бюджеті 
10% порівняно до 2019 року. Україна імпортує переважно паливо (яке становить приблизно 20% 
імпорту товарів та  стало суттєво дешевшим з падінням цін на нафту), а також інвестиційні та споживчі 
товари. Попит на всі ці категорії під час кризи може знизитися істотніше, ніж прогнозує уряд. 
Відповідно, надходження податків за цією статтею будуть меншими. 

2.4. ІНШІ ДОХОДИ 

Щоб покрити падіння доходів хоча би частково, уряд запланував вилучити більше прибутку у 
державних підприємств та на 2 млрд більше прибутку НБУ. Ці цифри, вірогідно, узгоджені із 
фінансовими планами відповідних інституцій, тож вилучення будуть виконані, хоча це й вдарить по 
фінансовій стійкості державних підприємств.  

3. ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

Криза спонукала український уряд запланувати збільшення видатків державного бюджету за рахунок 
більшого бюджетного дефіциту, як це відбулося у більшості країн, які борються із вірусом. Але для 
країни, що розвивається, без легкого доступу до дешевого фінансування обсяг такого дефіциту 
критично важливо утримувати якомога меншим, тому частину попередньо запланованих видатків 
довелося «зрізати».  

Вибір статей видатків, за якими уряд буде вимушений знизити фінансування, мав би відбуватися на 
базі переглядів видатків, започаткованих іще два роки тому. Але на практиці цей процес посувався 
дуже повільно та не мав за окремими винятками підтримки з боку очільників лінійних міністерств. До 
того ж, якраз перед кризою змінився уряд, тому тепер урізання видатків відбулося в режимі «гасіння 
пожежі», і раціональні міркування поступилися силі лобі відповідних міністерств чи груп інтересів. 
Наприклад, видатки на культуру, освіту та науку урізали, натомість видатки Міністерства внутрішніх 
справ залишили майже незмінними, заклали більше фінансування дефіциту Пенсійного фонду, а 
кошти на підтримку Фонду соціального захисту інвалідів скоротили, шахти отримали додаткове 
фінансування, натомість фінансування екологічних проектів заморозили. І навіть цього урізання було 
недостатньо – бюджетний дефіцит все одно сягнув рекордних значень. 
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Таблиця 4. Зміни у видатках державного бюджету 2020 за головними розпорядниками  

  Бюджет 
2019 
(факт) 

Старий  
бюджет  
2020 

Новий  
бюджет  
2020  

Зміна до  
старого  
бюджету 2020 

Зміна до  
бюджету  
2019 

  млрд 
грн 

млрд 
грн 

млрд 
грн 

млрд 
грн 

% млрд 
грн 

% 

Міністерство внутрішніх справ України 90,1 93,0 93,2 0,2 0% 3,1 3% 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України 

17,7 18,0 17,1 -0,9 -5% -0,5 -3% 

Міністерство закордонних справ України 4,1 4,7 4,5 -0,1 -3% 0,4 10% 

Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб України  (лікв.) 

0,1 0,0 0,0         

Міністерство у справах ветеранів, 
тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України 
(лікв.) 

0,2 1,8 0,0         

Міністерство у справах ветеранів України 0,0 0,0 1,0 

    

Міністерство з питань  реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України 

0,0 0,0 0,6 

    

Сукупно (ветерани та ТОТ) 0,3 1,8 1,6 -0,2 -10% 1,3 472% 

Міністерство культури України (лікв.) 6,7 0,0 0,0         

Міністерство культури, молоді та спорту 
України (лікв.) 

0,4 15,9 0,0         

Міністерство культури та інформаційної 
політики України  

0,0 0,0 8,2 

    

Міністерство молоді та спорту України 3,2 0,0 2,7 

    

Сукупно (культура та спорт) 10,4 15,9 10,8 -5,0 -32% 0,4 4% 

Міністерство оборони України 105,5 117,5 117,5 0,0 0% 12,0 11% 

Міністерство освіти і науки України 112,2 131,6 126,7 -4,9 -4% 14,4 13% 

Міністерство охорони здоров'я України 97,4 115,9 131,3 15,4 13% 33,9 35% 
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Міністерство енергетики та захисту 
довкілля України 

14,5 16,4 16,3 -0,1 -1% 1,8 12% 

Міністерство соціальної політики України 241,5 294,2 313,7 19,5 7% 72,2 30% 

Міністерство розвитку громад та територій 
України 

11,8 15,4 8,5 -6,9 -45% -3,3 -28% 

Міністерство цифрової трансформації 
України 

0,1 0,2 0,2 0,0 -3% 0,1 207% 

Міністерство інфраструктури України 1,6 5,0 4,0 -1,0 -21% 2,3 141% 

Міністерство фінансів України 220,5 187,6 257,3 69,7 37% 36,7 17% 

Міністерство юстиції України 13,7 14,3 13,9 -0,5 -3% 0,2 2% 

Вищий антикорупційний суд 0,2 0,4 0,3 -0,1 -22% 0,0 18% 

Державне агентство автомобільних доріг 
України 

49,8 67,5 67,5 0,0 0% 17,7 35% 

Національне антикорупційне бюро України 0,8 1,0 0,9 -0,1 -11% 0,1 18% 

Обласні держадміністрації 10,7 7,0 7,8 0,7 10% -3,0 -28% 

Решта 72,1 76,7 73,3 -3,3 -4% 1,2 2% 

Всього: 1,075,1 1,184,0 1,266,4 82,4 7% 191,3 18% 

Джерело: Держказначейство, Закон про державний бюджет України на 2020 рік 

*Значення для міністерств включають загальнодержавні видатки 

Сукупні видатки державного бюджету зросли на 82,4 млрд грн або майже на 7%. 

Одним із основних бенефіціарів стало Міністерство фінансів, для якого видатки були збільшені на 
37%. Основна часка додаткових коштів, майже 65 млрд грн, була виділена на Фонд боротьби з 
коронавірусом COVID-19. Кошти будуть використані для збільшення виплат лікарям, закупівлі 
медичного обладнання та виплат громадянам, які втратили роботу через карантин. Також відчутно 
зросли видатки на обслуговування державного боргу – на 3,3 млрд грн або на 2,4%. 

Міністерство соціальної політики збільшило видатки для Пенсійного фонду України: в умовах 
зниження доходів та зарплат, ймовірно, впадуть збори єдиного соціального внеску, за рахунок якого 
фінансуються пенсії. Це падіння компенсовано збільшенням трансферту з державного бюджету на 
суму 29,7 млрд грн. На 2020 рік запланована індексація пенсій з травня, а також одноразова виплата 
надбавки найменш забезпеченим пенсіонерам (у кого розмір пенсій менше 5000 грн) у 1000 грн. 
Натомість сума субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг зменшилася на 8,2 млрд 
грн. 
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На 15 млрд грн було збільшено видатки Міністерства охорони здоров'я. За рахунок цього 
міністерство зможе витратити на 15,7 млрд грн більше на реалізацію програми державних гарантій 
медичного обслуговування населення. Однак, деякі видатки зрізали навіть у цього міністерства – на 
262,8 млн грн менше було призначено на загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти 
. Також повністю скасували субвенцію місцевим бюджетам на розвиток системи екстреної медичної 
допомоги, що збереже державному бюджету 922,6 млн грн. 

Серед постраждалих розпорядників – укотре реорганізоване Міністерство культури, молоді та 
спорту: його поділили на два міністерства та зменшили їхні сумарні видатки на 5 млрд грн. У випадку 
Міністерства молоді та спорту України основні скорочення торкнулися програм підготовки і участі 
національних збірних команд в Паралімпійських  і Дефлімпійських іграх (-930 млн грн) та розвитку 
фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту (-777 млн грн). Своєю чергою, 
Міністерство культури та інформаційної політики України різко скоротило видатки на Державне 
агентство України з питань кіно – на 307,2 млн грн, або на 39,6%. 

Міністерство освіти залишилося без 5 млрд. грн. – «зрізали» частину фінансування Національного 
фонду досліджень та програму «Нова українська школа» і «Спроможна школа для кращих результатів». 
Тим не менш, частково ці проекти все ж профінансують. Також значно скоротили субвенції на 
покращення соціального захисту педагогічних працівників закладів – на 1,55 млрд грн, або на 41,4%. 

Найбільшою сумою довелося пожертвувати Міністерству розвитку громад та територій. У ниього 
забрали 6,8 млрд грн, головним чином зменшивши видатки на Державний фонд регіонального 
розвитку (-2,6 млрд грн) та повністю скасувавши субвенцію на підтримку розвитку об’єднаних 
територіальних громад і видатки на функціонування Фонду енергоефективності, що збереже бюджету 
2,1 мрлд грн та 1,6 млрд грн відповідно. 

Значні зміни торкнулися і силового блоку. Хоча видатки Міністерства внутрішніх справ залишилися 
приблизно на тому ж самому рівні, проте різко скоротили кошти, призначені для Державного бюро 
розслідувань (-486,2 млн грн), Національного антикорупційного бюро (-114 млн грн) та Вищого 
антикорупційного суду (-82,2 млн грн). 

УВ результаті збільшення видатків державного бюджету на фоні падіння економіки частка 
загальнодержавних витрат (зведений бюджет та соціальні фонди) у ВВП складе близько 47%, якщо 
вважати, що видатки Пенсійного фонду залишаться незмінними.  Вірогідно, із прийняттям змін до 
місцевих бюджетів, ця сума зменшиться до 43-44% ВВП – адже падіння доходів змусить місцеву владу 
також переглянути свої видатки.  

Ми вважаємо завдання оптимізації видатків зараз основним для міністерств та відомств, адже 
недоотримання доходів навіть за оновленим бюджетним планом наразі – це реальний ризик.  

4. ФІНАНСУВАННЯ 

Крім вимушеного зменшення видатків перед урядом на цілий зріст постало питання залучення 
фінансування дефіциту у 7.5% ВВП та погашення боргів у 2020 році.  
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Таблиця 5. План уряду по фінансуванню бюджетного дефіциту 2020  

  млрд грн млрд дол (єкв) 

Загальне фінансування 298,4  11,0  

Фінансування за борговими операціями 296,7  10,9  

Запозичення 642,7  23,6  

Внутрішні запозичення 377,6  13,9  

Зовнішні запозичення 265,1  9,7  

Погашення -346,0  -12,7  

Внутрішні зобов'язання -216,3  -7,9  

Зовнішні зобов'язання -129,7  -4,8  

Надходження від приватизації  0,5  0,02  

Джерело: Закон про бюджет 2020 

У сумі на рік фінансування бюджетного дефіциту та погашення зовнішніх і внутрішніх боргів 
заплановане за рахунок нових запозичень на 643 млрд грн або 23.6 млрд доларів. Ця сума – загальна 
потреба у фінансуванні бюджету України на 2020 рік. 

Частково ці запозичення вже було здійснено у перші місяці року, зокрема було випущено облігації на 
1.25 млрд євро та  за ОВДП на внутрішньому ринку залучено в еквіваленті 66 млрд грн або 2.5 млрд дол 
США.  

Приблизно чверть-п’ята частина решти потреб у фінансуванні може бути профінансована через 
ролловер локальних облігацій у власності банків (коли погашення старих паперів супроводжується 
випуском нових), але процентні ставки за ними будуть підвищені. Решту за базовим сценарієм Україан 
має позичити у МВФ, Євросоюзу, Світового банку, а також вийти на ринки приватних запозичень 
ближче до кінця року, коли карантин та криза, викликана вірусом, пом’якшиться. Ключові місяці для 
боргових виплат – травень та вересень (детально помісячний графік погашення державного боргу див. 
у Додатку 1). 

ОВДП, які потрібно обслуговувати та гасити у 2020 році, здебільшого перебувають у портфелі НБУ та 
українських банків. Частка нерезидентів в ОВДП, що гасяться цього року, є невисокою. Загальна сума 
погашень за внутрішнім боргом у квітні-грудні 2020 року – 132 млрд грн. 

Виплати за зовнішнім боргом Україна має зробити на користь комерційних кредиторів (виплата за 
єврооблігаціями) та міжнародних організацій.  
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Таблиця 6. Платежі за зовнішнім державним боргом у квітні-грудні 2020 року 

  Відсотки Тіло  Разом 

      млрд дол млрд грн 

Комерційні позики 0,95 2,68 3,63 98,70 

Офіційні позики 0,02 0,03 0,05 1,25 

Позики, надані МФО 0,27 1,77 2,04 55,52 

Інші зобов'язання 0,02   0,02 0,52 

  1,26 4,47 5,73 155,98 

Джерело: Міністерство фінансів 

Надалі існує два основних сценарії, які приведуть Україну на два кардинально різні шляхи у майбутнє. 

1. Базовий, за якого Україна залишається у периметрі реагування міжнародних організацій, бере 
участь у проєктах міжнародної допомоги. Обсяги коштів, якими зараз оперують в рамках 
антикризових пакетів допомоги США, ЄС та міжнародні організації, – це трильйони доларів. На 
цьому фоні українські потреби зовсім невеликі. Візія майбутньої України – європейська держава, 
яка подолала складні часи. 

2. Негативний, за якого уряд оголошує дефолт за зовнішнім боргом та примушує НБУ надрукувати 
суму, потрібну для фінансування бюджетного дефіциту. Візія майбутньої України у такому разі – 
слабка країна, з відсутньою кредитоспроможністю, ненадійний партнер. При цьому розмір 
бюджетного дефіциту вже зараз у два рази перевищує сумарні виплати по процентах та тілу 
кредиту всім іноземним кредиторам. За такого сценарію наступний, 2021 рік виходу з кризи не 
принесе, а інвестицій чи зниження ставок за державним боргом не буде. Емісія гривні такого 
величезного масштабу  протягом 2020-2021 означатиме інфляцію та девальвацію, і зупинити ці 
процеси або хоча би взяти їх під контроль буде дуже і дуже складно.  

Докладно про це ми писали у відкритому листі-заяві економістів дослідницьких центрів «Дефолт не 
врятує, а доб’є українську економіку», і цієї позиції дотримуємося і зараз. 

Уряду рекомендується відновити співпрацю з МВФ та усі можливі програми роботи із офіційними 
міжнародними кредиторами. Це єдиний дешевий фінансовий ресурс, який Україна може залучити та 
використати для боротьби із коронавірусом, виплати пенсій та зарплат в умовах жорсткої економічної 
кризи, яка розгортається у світі. Залучити ці кошти буде неможливо, якщо Україна оголосить дефолт. 
У випадку дефолту Україна залишиться сам на сам з кризою – можливі втрати від такого становища 
важко переоцінити. Тому державі потрібно виконувати всі взяті на себе зобов’язання та максимально 
використати усі можливості міжнародної співпраці. 
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ДОДАТОК 1 

Таблиця 7. Помісячні платежі за державним боргом у 2020  році  за діючими угодами станом на 
02.04.2020* 

 

            

млрд грн 

  2020-
01 

2020-
02 

2020-
03 

2020-
04 

2020-
05 

2020-
06 

2020-
07 

2020-
08 

2020-
09 

2020-
10 

2020-
11 

2020-
12 

ВСЬОГО 

ВСЬОГО 36,02 27,71 29,74 24,45 68,22 49,11 56,68 30,42 80,82 10,28 28,39 7,92 449,75 

Державний 
внутрішній борг 

34,39 23,77 11,32 14,43 32,23 44,55 32,91 24,86 15,58 7,78 22,64 5,31 269,78 

Обслуговування 3,69 5,41 6,16 5,64 16,56 5,61 5,24 5,24 7,11 3,36 14,04 5,28 83,35 

Інші 
зобов'язання 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кредити НБУ 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,10 

ОВДП 3,69 5,41 6,13 5,64 16,56 5,58 5,24 5,24 7,09 3,36 14,04 5,25 83,24 

Погашення 30,70 18,36 5,16 8,79 15,67 38,94 27,67 19,62 8,47 4,42 8,60 0,03 186,43 

Кредити НБУ 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,13 

ОВДП 30,70 18,36 5,13 8,79 15,67 38,91 27,67 19,62 8,43 4,42 8,60 0,00 186,30 

Державний 
зовнішній борг 

1,63 3,95 18,42 10,02 35,98 4,55 23,77 5,55 65,24 2,50 5,74 2,61 179,97 

Обслуговування 0,73 2,17 13,93 1,59 3,79 3,14 0,71 2,96 16,53 1,23 3,51 0,79 51,07 

Інші 
зобов'язання 

0,00 0,02 0,04 0,05 0,08 0,08 0,05 0,03 0,06 0,04 0,03 0,10 0,57 

Комерційні 
позики 

0,43 1,14 13,60 0,13 2,63 2,71 0,13 1,38 16,14 0,13 2,35 0,27 41,04 

Офіційні позики 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,20 0,48 

Позики, надані 
МФО 

0,30 1,01 0,23 1,41 1,08 0,17 0,53 1,55 0,29 1,06 1,13 0,22 8,98 

Погашення 0,90 1,78 4,49 8,43 32,19 1,42 23,06 2,59 48,72 1,27 2,24 1,82 128,90 

Комерційні 
позики 

0,00 0,80 0,17 0,00 30,07 0,20 0,00 1,15 41,14 0,00 0,07 0,20 73,81 
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Офіційні позики 0,00 0,00 4,13 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,52 4,96 

Позики, надані 
МФО 

0,90 0,97 0,19 8,43 2,12 1,08 23,06 1,44 7,40 1,27 2,17 1,10 50,13 

              

* з урахуванням фактично здійснених платежів 

       

Джерело: Міністерство фінансів України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


