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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 

Бюджет на 2021 рік має три основні особливості: підвищення мінімальної заробітної плати на 30% до 
6500 грн, величезний дефіцит державного бюджету в 6% ВВП, необмежені можливості уряду надавати 
державні гарантії по боргах.  

Доходи бюджету спрогнозовані, виходячи із 19% збільшення доходів від податку на доходи населення 
і 21% зростання ПДВ (внутрішній та імпортний). При цьому економіка у номінальному виразі зросте 
лише на 13%, якщо виходити з прогнозів уряду на 2020 та 2021 роки. Мінфін розраховує на часткову 
детінізацію – але такий підхід не є консервативним, бо завжди залишається ризик, що детінізація не 
відбудеться, і тоді доходи не буде отримано. На фоні одночасно оптимістичного інфляційного 
прогнозу (7,3% проти поточних 2,5%) це розрахунок одразу на два фактори, які можуть не справдитися. 
Якби при цьому бюджет звели без дефіциту, чи з помірним дефіцитом, ситуацію можна було би 
виправити, дещо збільшивши запозичення. Але дефіцит вже і так заплановано найбільший за останні 
роки (крім «карантинного» 2020 року), і місця для маневру у Мінфіну не залишається. 

На видатки сектору загальнодержавного управління всього розподілять 45% ВВП. Це на 5 відсоткових 
пунктів менше, ніж планується виділити у 2020 році, але перевищує середні у 2017-2019 роках 42% ВВП. 
На номінальне зростання видатків вплинуть як закладені прогнозні макропоказники, так і дві 
політичні «забаганки»: підвищення мінімальної заробітної плати та фінансування ремонту доріг. 
Найбільше додаткового фінансування отримають медицина та освіта (+17,1% та +12,2% відповідно). А 
от економічна діяльність втратить 14,4% - але додаткові 70 млрд грн витрат на дороги уряд планує 
здійснити через запозичення під державні гарантії, тому це може вважатися заміною бюджетних 
видатків квазі-фіскальними видатками.  

Фінансування дефіциту планують здійснити через внутрішні запозичення. Враховуючи, який великий 
заплановано дефіцит на 2020 рік, та те, що в кінці вересня він досі не матеріалізувався на 
запланованому рівні, за підсумком у наступні 15 місяців заплановані чисті запозичення без вчасного 
отримання траншів від МВФ будуть непідйомною сумою для внутрішнього ринку. 

Ми воліли би бачити у державних фінансах наступні глобальні зміни:  

 більш консервативний підхід до планування доходів бюджету, адже недоотримання запланованих 
коштів загрожуватиме секвестром. Макропрогноз має бути деполітизований, а доходи 
закладатися за консервативним сценарієм, тоді країна не отримає неприємних сюрпризів. Для 
такої вразливої, крихкої економіки, як українська, фіскальна стійкість дуже важлива; 

 складання та затвердження трирічної бюджетної декларації; 

 дотримання норм бюджетного кодексу про граничний розмір дефіциту, боргу та державних 
гарантій. 

В бюджеті на 2021 нам здається доцільним: 

 уповільнити підвищення зарплат (скажімо, підвищити «мінімалку» до 6000 грн у 2021 р. та 6500 
грн у 2022 році, а надалі розробити деполітизований прозорий механізм визначення рівня 
соціальнх гарантій); 

 переглянути відповідно макропрогноз без врахування зростання мінімальної зарплати та 
прогнозні показники доходів бюджету; 
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 на базі консервативного прогнозу доходів розподілити видатки таким чином, щоб дефіцит 
складав не більше 3% ВВП; 

 повернути дію норми БК про обмеження обсягів державних гарантій та не створювати нової квазі-
фіскальної «чорної діри» з Укравтодору, як колись це відбувалося із Нафтогазом, Пенсійним 
фондом, державними банками. 

 

1. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА ОСНОВНІ 
ПАРАМЕТРИ ПРОЄКТУ ДЕРЖАВНОГО 
БЮДЖЕТУ НА 2021 РІК 

Бюджет пост-ковідного року базується на макропрогнозі уряду від 29 червня 2020 року (Таблиця 1). 
Його основні особливості –швидке економічне відновлення (прогноз зростання реального ВВП на 
4,6%) та підвищення мінімальної заробітної плати аж на 30% рік до року, яке тягне за собою 
прискорення інфляції до 7,3% на рік із поточних 2,5%. І якщо прогнози по зростанню ВВП, експорту та 
імпорту виглядають реалістичними з огляду на швидке відновлення після карантину, то інфляція 
може виявитися нижчою за заплановану, якщо, звісно, уряд не примусить НБУ почати друкувати 
гривню. 

Таблиця 1. Показники макроекономічного розвитку у 2018-2020 роках 

Показник 2017 2018 2019 2020o 2021o 

Номінальний ВВП, млрд грн 2 984 3 561 3 975 3 975 4 506 

ВВП, % реальна зміна 2,5 3,3 3,2 -4,8 4,6 

Індекс споживчих цін, % зміна грудень до 
грудня 

13,7 9,8 4,1 5,9 7,3 

Обмінний курс, грн за $ (середній за рік) 26,6 27,2 25,8 27,0 29,1 

Прожитковий мінімум (на кінець року), 
грн/міс 

1 700 1 853 2 027 2 189 2 393 

Темп зростання, % 10,1 9,0 9,4 8,0 9,3 

Мінімальна заробітна плата 
(середньозважена), грн/міс 

3 200 3 723 4 173 4 815 6 250 

Темп зростання, % 122,5 16,3 12,1 15,4 29,8 

Посадовий оклад працівника І тарифного 
розряду ЄТС (середньозважений), грн/міс 

1 600 1 762 1 921 2 143 2 782 

Темп зростання, % 36,3 10,1 9,0 11,6 29,8 

Середньомісячна заробітна плата, грн/міс 7 104 8 865 10 497 11 254 13 632 

Темп зростання, % 36,9 24,8 18,4 7,2 21,1 

Кількість зайнятих (в середньому за рік), 
млн осіб 

16,2 16,4 16,6 16,3 16,4 

Експорт товарів і послуг, млн дол. США 53 867 59 167 63 453 58 468 60 175 

Імпорт товарів і послуг, млн дол. США 62 494 70 582 76 009 63 843 70 591 
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Експорт товарів та послуг, % зміна 17,0 9,8 7,2 -7,9 2,9 

Імпорт товарів та послуг, % зміна 19,1 12,9 7,7 -16,0 10,6 

Джерело: закони про бюджет, Держстат 

Загалом таке значне підвищення мінімальної заробітної плати, на нашу думку, варто було би 
розтягнути у часі і не планувати усі 30% на пост-кризовий рік, коли додаткове податкове навантаження 
на бізнес може уповільнити відновлення. Крім того, що мінімальну зарплату підвищили, уряд заклав 
у бюджет відповідне підвищення окладів по І розряду єдиної тарифної сітки. Це означає пропорційне 
зростання зарплат бюджетників та працівників державних підприємств, якщо ті користуються єдиною 
тарифною сіткою. А ось держслужбовців із переліку «щасливців» виключили спеціальною статтею 28 
закону про бюджет -2021 – ймовірно, щоб зменшити витрати бюджету. Їм залишили умови оплати 
праці, чинні станом на вересень-2020. На нашу думку, така дискримінація – дивне рішення, і краще 
було би, знову ж таки, підвищувати зарплату нижчими темпами – але усім. 

Ніяк не виграють від підвищення «мінімалки» ті, хто отримує соцдопомогу – прожитковий мінімум, 
на базі якого вона розраховується, хоча й підвищили на відсоток, вищий за прогнозовану інфляцію, 
але не так сильно, як мінімальну зарплатню. При цьому виплати з фондів, прив’язані до розміру 
мінімальної заробітної плати (пенсії деяким категоріям пенсіонерів, допомога по безробіттю, виплати 
на дитину тощо) зростуть. Хоча за своєю сутністю ці політики мають схожу мету – підтримати родини 
у скрутному становищі – тепер суми та динаміка цієї підтримки різняться дуже суттєво. 

Рисунок 1. Базові соціальні стандарти, закладені до бюджету, грн 

 

Джерело: Закони про бюджет 

Загалом концептуально прожитковий мінімум із плином років все більше відривається від реального 
життя (Рис.1), і перетворюється на абстрактний коефіцієнт, який встановлюють на вільний розсуд 
(наприклад, для розрахунку окладів окружних прокурорів він становить 1000 грн, для працездатних 
осіб 2270 грн, для осіб, що втратили працездатність – 1769 грн). Це явище не нове, та воно має бути 
рано чи пізно вирішено через реформу державних соціальних стандартів. Формування окладів єдиної 
тарифної сітки, прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати має стати прив’язаним до 
економічної реальності, насамперед, до зміни рівня споживчих цін та реальної зарплати, а не до 
політичних дивідендів чи креативної податково-видаткової бюджетної оптимізації. 
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Та найбільший структурний перекос бюджету-2021 – це його величезний дефіцит, при цьому не лише 
прямий, а й прихований. Вперше за кілька років бюджет дефіцитний навіть до виплат відсотків за 
боргами – тобто існує так званий первинний дефіцит (див. Рис.2). Підсумковий баланс державного 
бюджету зведено із дефіцитом 6% ВВП. Це менше, ніж заплановано (хоча іще не виконано) на 2020 рік, 
але удвічі більше, ніж ліміт у 3%, встановлений Бюджетним Кодексом. 

Рисунок 2. Первинний та зведений дефіцит державного бюджету  

 

Джерело: Держказначейство, проєкт закону про бюджет 2021 

Цей ліміт покликаний знизити ризики для фіскальної стабільності – але цього року, як і при весняному 
оновленні бюджету на 2020 рік, його дію вирішили призупинити. Якщо в кризовий рік ми могли із цим 
погодитися, то за запланованого зростання ВВП у 4,6% ми не бачимо підстав відхилятися від політики 
фіскальної стійкості. Знято також «захисні» обмеження Бюджетного кодексу на обсяг державних 
гарантій та співвідношення боргу до ВВП. Вони були покликані стати запобіжником, забезпечити 
стійкість державних фінансів, не давати урядовцям та депутатам приймати ризикові рішення, але 
виявилося, що із цим за бажання можна не рахуватися. 

Щоб мати уявлення про загальну частку ВВП, що перерозподіляється через систему державних 
фінансів, аналізу лише Державного бюджету недостатньо. Важливо враховувати сукупні видатки 
сектору загальнодержавного управління (Таблиця 2). Це сума видатків державного та місцевих 
бюджетів та власних доходів фондів соціального страхування. Фонди наступного року мають 
витратити майже 400 мільярдів гривень – приблизно третину від сукупних витрат державного 
бюджету1. 

У 2021 році заплановане зниження перерозподілу ВВП через державні фінанси із кризових 49% ВВП до 
45% ВВП. Це більше, ніж у 2017-2019 роках (стабільні 42% ВВП) та все ще далеко від оптимального для 
України рівня 37% ВВП2, за якого розрахункове економічне зростання було би найбільшим. 

                                                                            
1 Витрати державного бюджету за виключенням покриття дефіциту фондів 
2 Записка ЦЕС «Яким є оптимальний масштаб державних видатків в Україні?» https://ces.org.ua/yakym-ie-optymalnyi-masshtab-
derzhavnykh-vydatkiv-v-ukraini/ 

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

2017 2018 2019 2020о 2021о

Первинний дефіцит (профіцит), % ВВП

Зведений дефіцит (профіцит), % ВВП



 

Огляд проєкту бюджету 2021. Перше читання 8 
 

Важливим об’єктивним ризиком для виконання бюджету буде епідеміологічна ситуація – якщо 
доведеться відновити жорсткий карантин, про зростання ВВП та доходів бюджету не буде мови. Цей 
ризик мав би бути врахований у бюджетній декларації, де розглядалися би різні фіскальні сценарії та 
план дій для різних ситуацій. Але, на жаль, вже другий рік поспіль її не готують, а, значить, зміни до 
бюджету у разі необхідності знов робитимуть «з колес», як це сталося у 2020 році. 

 



  
 

Таблиця 2. Прогнозні фінансові показники сектору загальнодержавного управління у 2017 -2021 роках, млрд грн  

Показник 2017 2018 2019 2020 2021 Зміна до 2020 Зміна до 2019 

млрд 

грн 

% 

ВВП 

млрд 

грн 

% 

ВВП 

млрд 

грн 

% 

ВВП 

млрд 

грн 

% ВВП млрд грн % ВВП млрд грн %  % ВВП % ВВП 

 Державний бюджет                             

Доходи 793 27% 928 26% 998 25% 979 25% 1,071 24% 92 9% -0.8% -1.3% 

Видатки та чисте кредитування 839 28% 987 28% 1079 27% 1277 32% 1,341 30% 64 5% -2.4% 2.6% 

 - у т.ч. обслуговування боргу 110 4% 115 3% 119 3% 145 4% 162 4% 17 12% -0.1% 0.6% 

Первинний баланс ДБ (- дефіцит/+ 

профіцит) 

64 2% 56 2% 38 1% -154 -4% -109 -2% 45 -29% 1.5% -3.4% 

Зведений баланс ДБ (- дефіцит/+ 

профіцит) 

-46 -2% -59 -2% -81 -2% -298 -8% -270 -6% 28 -9% 1.5% -4.0% 

Зведений бюджет (державний та місцеві 

бюджети) 

                          

Доходи 1017 34% 1184 33% 1290 33% 1301 33% 1,409 31% 108 8% -1.5% -1.2% 

Видатки та чисте кредитування 1059 36% 1252 35% 1377 35% 1634 41% 1,679 37% 45 3% -3.8% 2.6% 

Сальдо (- дефіцит/+ профіцит) -42 -1% -67 -2% -87 -2% -333 -8% -270 -6% 63 -19% 2.4% -3,8% 

Власні бюджети соціальних фондів (вкл. 

ПФУ)* 

                          

Власні доходи 186 6% 234 7% 280 7% 341 9% 337 7% -4 -1% -1.1% 0.4% 

Власні видатки 253 8% 292 8% 342 9% 393 10% 399 9% 7 2% -1.0% 0.2% 

Сальдо (- дефіцит/+ профіцит) -67 -2% -58 -2% -63 -2% -51 -1% -62 -1% -11 21% -0.1% 0.2% 

Сектор загальнодержавного управління (СЗДУ - зведений 

бюджет та фонди) 

                      

Сукупні доходи СЗДУ 1203 40% 1419 40% 1570 40% 1642 41% 1,746 39% 104 6% -2.6% -0.8% 

Сукупні видатки СЗДУ 1245 42% 1486 42% 1657 42% 1975 50% 2,016 45% 41 2% -4.9% 3.1% 

Баланс СЗДУ (- дефіцит/+ профіцит) -42 -1% -67 -2% -87 -2% -333 -8% -270 -6% 63 -19% 2.4% -3.8% 

*Дані на 2018 рік включають фактичне виконання бюджетів ПФУ та ФСС на випадок безробіття, проте, у зв'язку з затримкою затвердження звіту про виконання бюджету ФСС, враховані лише його 
планові показники.Дані за 2019 рік включають фактичне виконання бюджету лише ПФУ, для інших фондів враховано планові дані. Дані на 2021 рік подані за проєктом бюджету. 
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2. ДОХОДИ 

Ми проаналізуємо бюджет сектору загальнодержавного управління, адже він поєднує в собі 
зведений бюджет (державний та місцеві бюджети), а також доходи від ЄСВ, що зараховуються до 
соцфондів, і дає змогу сповна охопити джерела фінансування всіх державних видатків.  

Загалом доходи зведеного бюджету у 2021 році планують підвищити на 8,3% (або на 107,6 млрд грн) 
порівняно з планом на 2020 рік і зібрати 1408,6 млрд грн. Таким чином, доходи зведеного бюджету 
становитимуть 31,3% від прогнозованого ВВП, що на 1,5 в.п. менше, ніж планується у 2020 році. 
Найбільше планують наростити податкові надходження – на 16,5% (+177 млрд грн). Неподаткові 
надходження планують, навпаки, зменшити на 30,4% (-67,7 млрд грн), так само як і доходи від 
операцій з капіталом (-1,7 млрд грн або -42,7%).  

Податкові надходження становлять левову частину зведеного бюджету – 89%. Найбільше зростання 
прогнозують з надходжень від ПДФО (+56 млрд грн або +19%), внутрішнього ПДВ (+53,1 млрд грн, 
+68,6%), ПДВ з імпорту (+28,7 млрд грн, +9,4%), акцизу з тютюну та рідин для електронних 
сигарет (+9,7 млрд грн, +20,5%), а також податку на прибуток підприємств (+7,8 млрд грн, +7,2%).  

Амбітні плани з доходів від ПДФО уряд планує реалізувати за рахунок підвищення мінімальної 
заробітної плати на 29,8%, що тягне за собою і поступове підвищення середньої зарплати в країні 
на 21,2% згідно з прогнозами уряду.  

Надзвичайно високе зростання внутрішнього ПДВ частково пояснюється закладеними на 2020 рік 
заниженими показниками: вже в цьому році виконання за 7 місяців сягнуло 76,7% від плану на весь 
рік. 

Рисунок 3. Виконання надходжень за внутрішнім ПДВ*, млрд грн 
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ПДВ з увезених товарів становить 24% всього зведеного бюджету та збільшиться через 
зростання імпорту (+10,.6% у макропрогнозі) та послаблення гривні до 29,.1 грн за долар в 
середньому за рік. За 7 місяців 2020 року надходження з цього податку виконані лише на 
45,8%. 

Інші фактори зростання надходжень з внутрішнього та зовнішнього ПДВ - пожвавлення економіки 
в цілому, вища прогнозна інфляція та покращення роботи податкових органів в частині детінізації 
та подолання так званих «скруток». Це, на думку уряду, сприятиме як нарощенню податкових 
зборів, так і зменшенню незаконного бюджетного відшкодування ПДВ. Якщо гривня не 
послабиться, імпорт не зросте на заплановані 10,6%, а інфляція буде ближчою до поточних 2,.4%, 
ніж до запланованих 7.3%, значне недовиконання матиме відчутні наслідки для бюджету і 
фіскальної стійкості.  

Відбудеться планове збільшення ставок акцизу з тютюну на 20%. Крім цього зростання, вводять 
податок з рідин, що використовуються в електронних сигаретах, у розмірі 3000 грн за один літр 
імпортованої рідини.  

Відносне зростання надходжень з податку на прибуток (+7,2%) фактично дорівнює рівню 
прогнозованої інфляції (+7,3%), тому існує загроза недовиконання надходжень за цим податком, 
якщо попит та інфляція не досягнуть прогнозованого рівня, а прибутковість компаній у кризовий 
рік очікувано знизиться.  

Доходи від місцевих податків (+9,7 млрд, +13,1%) збільшаться за рахунок більших надходжень від 
єдиного податку та податку на майно. Обидва напряму залежать від мінімальної заробітної 
плати (І-ша група платить з прожиткового мінімуму, ІІ-га група платить з МЗП, ставка податку на 
майно встановлюється відносно МЗП). 

Що в податкових надходженнях зменшиться? За прогнозами уряду надходження від акцизу з 
електричної енергії знизиться на 1,1 млрд грн, або 26,4%. Частково на ці зміни вплинув той факт, 
що з травня 2020 року оптові постачальники електроенергії перестали бути платниками акцизу, а 
також звільнили від цього податку підприємства, якщо вони виробляють електроенергію для 
власного споживання. Акцизні надходження з імпортованого пального впадуть на 3 млрд грн 
або 5,8%. Це зумовлено тенденціями у зовнішній торгівлі – за перше півріччя 2020 року Україна 
імпортувала на 33,9% менше палива, ніж за відповідний період у 2019 році. На внутрішньому 
ринку теж передбачене падіння надходжень від акцизу на пальне. 

У неподаткових надходженнях в основному прогнозується зменшення надходжень – на 67,7 млрд 
грн або 30,4%. В основному через зниження доходів від державних підприємств (-43,4 млрд грн, 
-63,8%) через зменшення ставки відрахувань до державного бюджету та перерахунку прибутку 
НБУ (-33 млрд грн, -22,8%). Власні надходження бюджетних установ упадуть на 12,9 млрд або 
18,4%, як і доходи від продажу землі (-1,3 млрд грн, -63,6%). Також зменшаться відрахування до 
бюджету за статтями плати за надання адміністративних послуг (-5,2 млрд грн, -47,3%) та 
орендної плати за користування держмайном (-2,5 млрд грн, -48,8%). 
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Таблиця 3. Прогнозні показники доходів зведеного бюджету у 2017-2021 

 

Показник 

2017 2018 2019 2020 2021 Зміна до 2020 Зміна до 2019 

млрд 
грн 

% ВВП млрд 
грн 

% ВВП млрд 
грн 

% ВВП млрд 
грн 

% ВВП млрд 
грн 

% ВВП млрд 
грн 

% % ВВП % ВВП 

Разом 1017,0 34,1% 1184,3 33,3% 1289,8 32,5% 1301,1 32,7% 1408,6 31,3% 107,6 8,3% -1,5% -1,2% 

Податкові надходження 828,2 27,8% 986,3 27,7% 1070,3 26,9% 1071,5 27,0% 1248,5 27,7% 177,0 16,5% 0,8% 0,8% 

ПДФО 185,7 6,2% 229,9 6,5% 275,5 6,9% 294,7 7,4% 350,7 7,8% 56,0 19,0% 0,4% 0,9% 

Податок на прибуток 73,4 2,5% 106,2 3,0% 117,3 3,0% 108,2 2,7% 116,0 2,6% 7,8 7,2% -0,1% -0,4% 

Рента з видобування газу 33,1 1,1% 29,4 0,8% 30,7 0,8% 18,7 0,5% 24,2 0,5% 5,5 29,4% 0,1% -0,2% 

Внутрішній акциз, з нього: 67,8 2,3% 72,7 2,0% 71,3 1,8% 76,6 1,9% 84,6 1,9% 8,0 10,4% 0,0% 0,1% 

тютюнові вироби та рідини 29,1 1,0% 31,8 0,9% 43,0 1,1% 47,1 1,2% 56,8 1,3% 9,7 20,5% 0,1% 0,2% 

електрична енергія 4,7 0,2% 5,4 0,2% 4,8 0,1% 4,0 0,1% 2,9 0,1% -1,1 -26,4% 0,0% -0,1% 

пальне 10,9 0,4% 11,5 0,3% 10,8 0,3% 13,0 0,3% 11,3 0,3% -1,7 -13,0% -0,1% 0,0% 

Акциз з імпорту, з нього: 47,7 1,6% 54,1 1,5% 59,4 1,5% 59,3 1,5% 62,3 1,4% 3,0 5,0% -0,1% -0,1% 

пальне 42,3 1,4% 47,3 1,3% 44,3 1,1% 51,6 1,3% 48,6 1,1% -3,0 -5,8% -0,2% 0,0% 

Внутрішній ПДВ 63,5 2,1% 79,1 2,2% 88,9 2,2% 77,4 1,9% 130,5 2,9% 53,1 68,6% 0,9% 0,7% 

ПДВ з імпорту 250,5 8,4% 295,4 8,3% 289,8 7,3% 303,8 7,6% 332,5 7,4% 28,7 9,4% -0,3% 0,1% 

Місцеві податки 53,3 1,8% 61,0 1,7% 73,6 1,9% 74,1 1,9% 83,8 1,9% 9,7 13,1% 0,0% 0,0% 

Податок на майно 29,1 1,0% 31,3 0,9% 38,0 1,0% 36,9 0,9% 42,9 1,0% 6,0 16,4% 0,0% 0,0% 

Єдиний податок 24,1 0,8% 29,6 0,8% 35,3 0,9% 36,9 0,9% 40,6 0,9% 3,6 9,9% 0,0% 0,0% 

Неподаткові надходження 154,6 5,2% 192,7 5,4% 212,8 5,4% 222,8 5,6% 155,1 3,4% -67,7 -30,4% -2,2% -1,9% 

Прибуток та дивіденди 
держпідприємств 

24,8 0,8% 39,9 1,1% 46,4 1,2% 68,1 1,7% 24,7 0,5% -43,4 -63,8% -1,2% -0,6% 

Прибуток НБУ 44,4 1,5% 44,6 1,3% 64,9 1,6% 42,7 1,1% 33,0 0,7% -9,7 -22,8% -0,3% -0,9% 

Адміністративні збори 14,4 0,5% 23,0 0,6% 15,0 0,4% 22,2 0,6% 14,1 0,3% -8,0 -36,2% -0,2% -0,1% 

Власні надходження бюджетних 
установ 

52,7 1,8% 65,9 1,9% 63,6 1,6% 70,2 1,8% 57,3 1,3% -12,9 -18,4% -0,5% -0,3% 

Доходи від операцій з капіталом 2,2 0,1% 2,8 0,1% 3,1 0,1% 3,9 0,1% 2,2 0,0% -1,7 -42,7% 0,0% 0,0% 

Кошти від продажу землі 1,3 0,0% 1,5 0,0% 2,0 0,1% 2,1 0,1% 0,8 0,0% -1,3 -63,6% 0,0% 0,0% 
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3. ВИДАТКИ 

Для того, щоб порівняти динаміку видатків сектору загальнодержавного управління (СЗДУ), ми 
врахували разом видатки зведеного бюджету, чисте кредитування зі зведеного бюджету3 (різниця 
між наданням та погашенням кредитів) та власні доходи соцфондів4.  

Номінально видатки у 2021 році не сильно виростуть порівняно з планом на цей рік – лише на 41,3 
млрд грн або 2,1%. Це менше, ніж зростання доходів. Таким чином, видатки сектору 
загальнодержавного управління досягнуть 44,7% від ВВП у 2021 році, що на 4,9 в.п. менше, ніж у 
2020. Участь держави в економіці скоротиться, проте все ж залишається доволі великою, якщо 
порівнювати з «докоронавірусними» часами, коли частка не перевищувала 42% та розрахунковим 
рівнем оптимального для України обсягу у 37%5.  

Рисунок 4. Структура видатків СЗДУ за 2017-2021 роки 

 

Джерело: Держказначейство, проєкт закону про бюджет 2021 

                                                                            
3 У проекті на 2021 рік в цій сумі не враховане повернення кредитів до місцевих бюджетів, оскільки ці дані не надані у 
супроводжуючих документах до проекту. Проте ця сума зазвичай є дуже малою, тому нею можна знехтувати.  
4 Враховані власні доходи, оскільки вони повністю витрачаються за бюджетний період. Видатки, натомість, містять 
трансферт з державного бюджету на покриття дефіциту фондів, що уже врахований у видатках.  
5 Записка ЦЕС «Яким є оптимальний масштаб державних видатків в Україні» https://ces.org.ua/yakym-ie-optymalnyi-
masshtab-derzhavnykh-vydatkiv-v-ukraini/ 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018 2019 2020 (план) 2021 (план)

Охорона природи

ЖКГ

Духовний та фізичний 
розвиток

Інші загальнодержавні 
функції

Оборона

Обслуговування боргу

Громадський порядок, 
безпека та судова влада

Охорона здоров’я

Економічна діяльність

Освіта

Соцільне забезпечення



 

Огляд проєкту бюджету 2021. Перше читання 14 
 

Незважаючи на те, що видатки ростуть, більше грошей передбачили не на всі державні функції . 
Оборона, економічна діяльність, житлово-комунальне господарство та соціалка наступного року 
отримають відносно менше коштів. І хоча досі немає сформульованих стратегічних планів уряду, 
які б могли відобразитися кількісно у середньостроковому бюджетуванні, по факту уряд все ж 
виділив пріоритетні завдання цього року. Серед них забезпечення освіти, медицини, культури та 
спорту і будівництво доріг. 

Проаналізуємо видатки в порядку функціональної класифікації та у програмному розрізі.   

3.1. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ФУНКЦІЇ. БОРГ ТА ФОНД БОРОТЬБИ З 

COVID-19 

На загальнодержавні функції наступного року виділять трохи більше грошей (+13,9 млрд грн, 
+5,7%). В цій функції закладене збільшення видатків на обслуговування боргу на суму 163,2 млрд 
грн (+16,7 млрд грн, +11,4%). У 2021 році з’явиться нова програма – виплата за державними 
деривативами у розмірі 1,2 млрд грн. Це виплати за деривативами, що прив’язані до ВВП, 
випущеними Мінфіном для реструктуризації зовнішнього боргу у 2015 році. Також додадуть коштів 
на сфери фіскальної політики – митні та податкові органи наступного року разом отримають на 4,3 
млрд більше з державного бюджету.  

Рисунок 5. Видатки на загальнодержавні функції у 2017-2021 роках, млрд грн та % ВВП  

 

Джерело: Держказначейство, проєкт закону про бюджет 2021 

Прибрали фонд боротьби з Covid-19 (63,4 млрд грн у плані на 2020 рік) та зменшиться величина 
резервного фонду державного бюджету порівняно з планом на 2020 рік. Створення фонду Covid-19 
було вимушеним через кризову ситуацію, і наступного року потреба у ньому відпаде. Крім того, 
використання коштів фонду відбувається дуже повільно. Станом на 22 вересня 2020 року, згідно з 

3.7% 3.3% 3.0%
3.7% 3.6%

1.9%
2.1% 2.1%

2.5%
2.2%

0

50

100

150

200

250

300

2017 2018 2019 2020 (план) 2021 (проєкт)

Інші загальнодержавні функції

Обслуговування боргу та виплати за державними деривативами



 

Огляд проєкту бюджету 2021. Перше читання 15 
 

оперативними даними Мінфіну, з виділених 63,4 млрд грн касові видатки здійснені на суму 24 млрд 
(38%). На дороги виділено 35 млрд грн, з них освоєно лише 10 млрд (28,6%). В той же час, на 
Міністерство охорони здоров’я виділили всього 14,3 млрд, з яких касових видатків пройшло всього 
519 млн (3,6%). 

Унаслідок реорганізації на ринку фінансових послуг, більше не буде виділятися видатків на 
утримання Нацкомфінпослуг – її функціонально замінять НБУ та НКЦПФР. 

У проекті бюджету на 2021 також немає відшкодувань народним депутатам на проведення їхньої 
передвиборної агітації (-0,5 млрд грн).  

3.2. ОБОРОНА 

Видатки зведеного бюджету на оборону трохи знизяться на 1,6 млрд грн або 1,4%. Забрали коштів 
саме з військової оборони (-2,3 млрд, -2%). Фінансування керівництва та управління Збройними 
силами України урізали вдвічі. Порівняно з фактичним виконанням 2019 року сума зменшилася на 
45% до 0,4 млрд грн. У 2019 році все виділене фінансування було освоєне, проте станом на липень 
2020 року освоєно лише 42% із затверджених видатків-2020. Пояснити причину такої зміни важко 
ще й зважаючи на те, що Україна досі бореться з військовою агресією на Сході. За іншими статтями 
майже ніяких змін, незважаючи на урядові прогнози зі зростання макроекономічних показників.  

3.3. ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК, БЕЗПЕКА ТА СУДОВА ВЛАДА 

В той же час на забезпечення внутрішнього порядку виділять більше коштів. На безпеку 
передбачають додаткові 6 млрд грн (+32%). Зростуть видатк 

и на СБУ (+22,8%), Службу зовнішньої розвідки (+69,5%), Державне бюро розслідувань (+75,4%), а 
також додаткових 0,5 млрд грн (+101,4%) дадуть на державну систему спеціального зв’язку та 
інформації. По всіх інших правоохоронних органах видатки теж виростуть. На Генпрокуратуру 
виділять додаткові 1,9 млрд грн (+25,6%). 
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Рисунок 6. Видатки на оборону та громадський порядок у 2017-2021 роках, млрд грн та % ВВП 

 

Джерело: Держказначейство, проєкт закону про бюджет 2021 

3.4. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

На економічну діяльність видатки впадуть разюче до 208,8 млрд грн (-35,2 млрд грн, -14,4%), але це 
падіння може бути компенсоване квазі-фіскальними методами – простіше кажучи, видатки 
профінансують через надання державних гарантій, які збільшать державні борги, але не 
відобразяться у бюджеті як видатки. Падіння спричинене технічним перерахунком видатків на 
будівництво автомобільних доріг державного значення. Згідно з планами казначейства, на цю 
програму мають у 2020 році виділити 84 млрд грн з державного бюджету, тоді як у законі 
затверджено лише 38 млрд грн. Різниця в більшій частині має бути покрита фондом боротьби з 
Covid-19. Тому, якщо порівнювати прогноз на 2021 рік з затвердженим бюджетом 2020, а не з 
планом казначейства, то такої великої різниці немає. Що ж до квазі-фіскального фінансування, то 
міністр фінансів під час офіційної презентації проекту бюджету вказав, що додаткове фінансування 
буде здійснено за рахунок кредитування під державні гарантії на суму 70,9 млрд грн. Ці витрати не 
відображені у бюджеті, проте, якщо позичальник не зможе повернути ці гроші, сума упаде на плечі 
платників податків. Так вже у 2021 році за гарантіями, наданими у попередні роки з державного 
бюджету, виплатять 13,5 млрд грн, що на 7,9 млрд більше, ніж у 2020. Також є субвенція на 
будівництво доріг місцевого значення у сумі 21,3 млрд грн (-0,8 млрд грн, -3,7% порівняно з планом 
на 2020 рік). 
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Рисунок 7. Планова державна підтримка розвитку дорожньої інфраструктури, млрд грн  

 

Джерело: презентація проєкту бюджету-2021 від Міністерства фінансів  

На будівництво виділять 22 млрд грн (-7,6 млрд грн, -25,7%). Зменшаться тут видатки з місцевих 
бюджетів. Наразі неможливо сказати, чому видатки з місцевих бюджетів настільки знизилися, адже 
такого різкого скорочення за відповідними субвенціями з державного бюджету не заплановано.  

Хоча в пояснювальній записці до проекту бюджету вказано, що держава продовжить фінансувати 
провадження Енергетичної стратегії України, у додатках до проекту цих витрат немає. Таким 
чином у зведеному бюджеті електроенергетична галузь також втратила 1,1 млрд грн (-21,1%).  

Незважаючи на падіння фінансування сфери загалом, деякі статті отримали додаткові кошти. Серед 
них, сільське господарство (+1,5 млрд грн, +10,5%), залізничний транспорт (+0,7 млрд грн, +9,6%). У 
сільському господарстві найбільше додали грошей на управління водними ресурсами та на 
установи в системі Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 
Продовжать фінансову підтримку сільгосптоваровиробників (4 млрд грн всього). Вперше виділять 
кошти на оновлення рухомого складу залізничного транспорту у розмірі 4,5 млрд грн (згідно з 
пояснювальною запискою).  

Також наповнять інші галузі економіки (+5,8 млрд грн, +78,4%). Набагато більше коштів 
передбачено на Державний фонд регіонального розвитку – у 2021 році виділять 9,4 млрд грн (+4,5 
млрд грн, +91%). Додаткові кошти отримає Міністерство цифрової інформації на реалізацію 
програм з електронного урядування та Національної програми інформатизації (+1,4 млрд грн 
сумарно). Фінансування програми «5-7-9» з компенсації відсоткової ставки для мікро та малих 
підприємств залишили на рівні 2020 року – 2 млрд грн. На вугільну галузь, як і минулого року, 
планують виділити близько 4,2 млрд грн. 
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3.5. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Зі зведеного бюджету на житлово-комунальне господарство піде менше коштів у наступному році 
– всього 28,3 млрд грн (-5,9 млрд грн, -17,2%). На 3,8 млрд грн менше (-78,2%) передбачається витрат 
на житлове господарство, на 1,9 млрд менше на комунальне. Ця функція забезпечується майже у 
повному обсязі з місцевих бюджетів і частково покривається за рахунок субвенцій. З державного 
бюджету лише частково фінансуються певні програми комунального господарства із розвитку 
систем водопостачання у певних регіонах.  

Рисунок 8. Видатки на економічну діяльність та житлово-комунальне господарство у 2017-
2021 роках, млрд грн та % ВВП  

 

Джерело: Держказначейство, проєкт закону про бюджет 2021 

3.6. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

На охорону здоров’я видатки зведеного бюджету виростуть на 27,9 млрд грн (+17,1%) і 
становитимуть 191,1 млрд грн. В цю суму враховані як державний бюджет, так і міжбюджетні 
трансферти. Найбільше додали до видатків на медичне обладнання та продукцію, всього 38,5 млрд 
грн. Цієї програми раніше не було у бюджеті, фінансуватися вона буде з місцевого бюджету. Її 
створили за рахунок відміни медичної субвенції та ряду інших програм. Відтепер з місцевих 
бюджетів буде фінансуватися близько 20% всіх видатків на охорону здоров’я, у 2020 році показник 
був 30%. 

Після реформи охорони здоров’я більшість видатків будуть здійснювати через Національну службу 
здоров’я України. Через неї буде проходити у 2021 році 123,6 млрд грн (65% всіх видатків на охорону 
здоров’я), що на 34,5 млрд більше, ніж у 2020 році (+38,8%). З 2021 року видатки на поліклініки, 
швидку допомогу, лікарні загального профілю будуть під однією програмою з реалізації державних 
гарантій медичного обслуговування населення.  
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З надбавок також варто виділити плани на проведення вакцинації від Covid-19 у сумі 2,6 млрд грн 
та додаткові кошти на розвиток системи екстреної медичної допомоги (+1,1 млрд грн, +116,8%).  

Рисунок 9. Видатки на охорону здоров’я у 2017-2021 роках, млрд грн та % ВВП 

 

Джерело: Держказначейство, проєкт закону про бюджет 2021 

3.7. ДУХОВНИЙ ТА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК 

Спорт та культуру підтримали за всіма видатками. Жодна з програм не була урізана. Загалом на 
духовний та фізичний розвиток у 2021 році планують виділити 42,8 млрд грн, що на 9,6 млрд більше, 
ніж у 2020 (+29,1%). На спорт та культуру додали 4,2 та 4,7 млрд відповідно. Великі суми виділили 
на підготовку по Паралімпійських та Дефлімпійських ігор (+2,3 млрд грн). Культуру додатково 
підтримали фактично у всіх сферах. 

3.8. ОСВІТА 

На освіту зі зведеного бюджету виділять 300,1 млрд грн (+32,7 млрд грн, +12,2%). На освітню 
субвенцію буде спрямовано 102,5 млрд грн. Це на 23,4 млрд грн (+29,4%) більше, ніж заплановано у 
2020 році. За словами уряду, ці видатки переважно підуть на виплати заробітних плат вчителям, 
оскільки підвищиться мінімальна заробітна плата. На «Нову українську школу» виділять 1,4 млрд 
грн (+0,4 млрд, +34,1%). Крім того, на засоби захисту проти Covid-19 теж нарешті спрямують 1 млрд 
окремої субвенції для закладів середньої освіти.  

Вища освіта отримає на 7,6 млрд грн більше (+18,1%). Окрему програму для КНУ ім. Т. Шевченка 
нарешті прибрали, віднині вона входить до загальної програми з підготовки кадрів вищими 
навчальними закладами. До цієї ж суми входить і підготовка кадрів для системи охорони здоров’я 
та фонд розвитку закладів передвищої та вищої освіти. Обидві програми збільшили на 1 млрд грн.  
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На цей момент не зрозуміло, скільки коштів будуть витрачати місцеві бюджети на освіту, та скільки 
йтиме на дошкільну освіту. У поданих документах до проекту бюджету цих цифр поки не наведено.  

Рисунок 10. Видатки на освіту, духовний та фізичний розвиток у 2017-2021 роках, млрд грн та 
% ВВП 

 

Джерело: Держказначейство, проєкт закону про бюджет 2021 

3.9. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

На соціалку вирішили витрачати менше у наступному році. Це стосується як зведеного бюджету, 
так і соцфондів. Власні доходи соцфондів у 2021 році заплановані на рівні 337 млрд грн, що на 4 
млрд грн менше, ніж планується отримати у 2020 році. Недобір саме по Пенсійному Фонду – у 2020 
році план 300,5 млрд грн, на 2021 рік прогноз всього 291,4 млрд (-3%). Вперше заплановано таку 
динаміку, незважаючи на ріст мінімальної заробітної плати, з якої справляється ЄСВ. Трансферт з 
державного бюджету передбачений на рівні 203,8 млрд грн, що лише на 0,8% більше, ніж у 2020 році. 
Якщо це так - це означає зниження реальних пенсій, що малоймовірно, тому, скоріше за все, до 
прийняття закону про бюджет на 2021 рік показники будуть перераховані – або у бюджеті 
Пенсійного фонду на 2020 рік, або у прогнозі на 2021 рік.  

Виплату пільг для громадян на оплату житлово-комунальних послуг з державного бюджету 
частково уріжуть у 2021 році – стане 36,6 млрд грн (-2,7 млрд, -6,9%). Мінфін пояснює це 
збільшенням мінімальної заробітної плати, що і буде слугувати компенсацією замість надання 
пільг. Проте поповнили статтю з виплат допомоги та пільг окремим категоріям громадян на 6,2 
млрд грн (+10,1%). На чорнобильців теж передбачили більше на 1,2 млрд грн (+89,4%). А ось на 
модернізацію системи соціальної підтримки населення виділять на 0,8 млрд менше (-65,2%). 
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Рисунок 11. Видатки на соціальний захист у 2017-2021 роках, млрд грн та % ВВП  

 

Джерело: Держказначейство, проєкт закону про бюджет 2021 

3.10. СУБВЕНЦІЇ 

Крім уже перелічених змін за медичною та освітньою субвенцією, також варто зазначити відміну 
«депутатської» субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів. Минулого року бюджет до 
першого читання теж не містив цієї субвенції, проте депутати під час розгляду бюджету таки 
встигли її «просунути» у закон. Базова дотація (використовується для вирівнювання фіскальної 
спроможності регіонів) зросла на 18,1% і становитиме 15,7 млрд грн.  

Окрім того, скасували декілька субвенцій регіонам на будівництво спортивних комплексів, проте 
додали загальну субвенцію на розвиток спортивної інфраструктури. Утворили субвенцію на 
розвиток системи ЦНАПів на 0,5 млрд грн.  

Загалом видаткова частина бюджету складає таке враження, що її формували на базі зростання 
«мінімалки» - за рахунок цього більше коштів отримали освіта та медицина - та зважаючи на 
пріоритет дорожнього будівництва. Чи вистачить цих коштів на якісні державні послуги – питання 
відкрите, адже цільового бюджетування та чітких показників результату по переважній більшості 
бюджетних програм як не було, так і немає.  
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Таблиця 4. Прогнозні показники видатків зведеного бюджету у 2017-2021 

Показник 

2017 2018 2019 2020 2021 Зміна до 2020 Зміна до 2019 

млрд 
грн 

% ВВП млрд 
грн 

% ВВП млрд 
грн 

% ВВП млрд 
грн 

% ВВП млрд 
грн 

% ВВП млрд 
грн 

% % ВВП % ВВП 

Разом 1245,1 41,7% 1486,1 41,7% 1657,1 41,7% 1974,7 49,7% 2016,0 44,7% 41,3 2,1% -4,9% 3,0% 

Загальнодержавні функції, з них: 166,3 5,6% 191,5 5,4% 203,1 5,1% 246,5 6,2% 260,4 5,8% 13,9 5,7% -0,4% 0,7% 

обслуговування боргу, виплати за 
деривативами 

110,6 3,7% 116,1 3,3% 120,1 3,0% 146,5 3,7% 163,2 3,6% 16,7 11,4% -0,1% 0,6% 

Оборона 74,4 2,5% 97,0 2,7% 106,6 2,7% 120,5 3,0% 118,9 2,6% -1,6 -1,4% -0,4% 0,0% 

Громадський порядок, безпека, 
судова влада 

88,5 3,0% 118,0 3,3% 143,7 3,6% 158,6 4,0% 165,1 3,7% 6,4 4,1% -0,3% 0,0% 

Економічна діяльність 104,3 3,5% 140,8 4,0% 157,0 4,0% 244,0 6,1% 208,8 4,6% -35,2 -14,4% -1,5% 0,7% 

Охорона навколишнього 
природного середовища 

7,3 0,2% 8,2 0,2% 9,7 0,2% 11,2 0,3% 12,8 0,3% 1,6 14,3% 0,0% 0,0% 

ЖКГ 27,7 0,9% 32,0 0,9% 36,0 0,9% 34,2 0,9% 28,3 0,6% -5,9 -17,2% -0,2% -0,3% 

Охорона здоров’я, з них: 102,4 3,4% 115,9 3,3% 128,4 3,2% 163,2 4,1% 191,1 4,2% 27,9 17,1% 0,1% 1,0% 

НСЗУ - - - - 18,6 0,5% 89,1 2,2% 123,6 2,7% 34,5 38,8% 0,5% 2,3% 

Духовний та фізичний розвиток 24,3 0,8% 29,0 0,8% 31,6 0,8% 33,2 0,8% 42,8 0,9% 9,6 29,1% 0,1% 0,2% 

Освіта 177,9 6,0% 210,0 5,9% 238,8 6,0% 267,5 6,7% 300,1 6,7% 32,7 12,2% -0,1% 0,7% 

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення, з них: 

286,0 9,6% 309,6 8,7% 322,2 8,1% 355,0 8,9% 350,8 7,8% -4,2 -1,2% -1,1% -0,3% 

соціальний захист пенсіонерів 140,2 4,7% 157,9 4,4% 191,2 4,8% 212,3 5,3% 214,3 4,8% 2,0 0,9% -0,6% -0,1% 

СоцФонди 186 6,2% 234 6,6% 280 7,0% 341 8,6% 337 7,5% -4,0 -1,2% -1,1% 0,4% 

  



  
 

4. ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

Профінансувати 6% бюджетного дефіциту на додачу до великої потреби у коштах для погашення 
старих боргів бюджету буде дуже важко. У 2021 році уряд планує майже чотирикратне перевищення 
сальдо внутрішнього боргу над сальдо зовнішнього боргу, простіше кажучи, перекривати дефіцит 
збираються через розміщення ОВДП. На внутрішньому ринку планують запозичити у півтора рази 
більше, ніж у 2019 році, хоча ані інфляція не знецінила гривню, ані нові джерела капіталу у 
фінансовому секторі не з’явилися.  

В бюджет закладена суттєва «прихована» частина дефіциту: знято ліміти по обсягу державних 
гарантій. Це означає, що держава братиме на себе борги, наприклад, «Укравтодору» чи інших 
компаній, без обмежень, що накладаються бюджетним кодексом чи законом про бюджет. За цими 
боргами потім розраховуватимуться платники податків – через бюджетні дефіцити та потребу у 
фінансуванні наступних років. Недавніми прикладами такого квазі-фіскального, «прихованого» 
бюджетного дефіциту (Рис. 12) можна назвати покриття збитків «Нафтогазу» та вливання 
державних облігацій до статутного фонду держбанків. 

Рисунок 12. Дефіцит зведеного бюджету та квазі-фіскальні видатки 2010-2021 рр 

 

Джерело: Держказначейство, НБУ, Міністерство фінансів. Держстат 
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Загалом переорієнтація із валютних запозичень на гривневі – дуже позитивний тренд, що знижує 
ризики для бюджету у випадку девальвації, але ж зараз обсяги запланованих внутрішніх запозичень 
виглядають занадто агресивними та навіть у кращому сценарії означатимуть витіснення капіталу з 
кредитування приватного сектору економіки. 

Таблиця 5. Прогнозні показники фінансування дефіциту державного бюджету у 2017-2018 
роках, млрд грн 

 
2017 2018 2019 2020о 2021о 

Сальдо зовнішнього боргу 37,0 44,8 -4,0 135,3 55,6 

Зовнішні запозичення 103,4 112,3 79,8 265,1 153,3 

Зовнішні погашення -66,5 -67,6 -83,8 -129,7 -97,7 

Сальдо внутрішнього боргу 83,5 7,3 84,5 161,3 207,5 

Внутрішні запозичення 380,5 174,2 345,9 377,6 549,1 

Внутрішні погашення -297,0 -166,9 -261,4 -216,3 -341,6 

Приватизація  3,4 0,3 0,5 0,5 6,0 

Активні операції -75,9 6,9 0,0 1,2 1,2 

в т.ч. придбання цінних паперів -70,7 0,0 0,0 -0,8 -0,8 

Разом дефіцит (+)/профіцит (-) 47,9 59,3 81,0 298,4 270,4 

Джерело: Держказначейство, закони про бюджет 

*У 2017 році відбувся "репрофайлінг" державного боргу перед НБУ, старі ОВДП частково викупили та обміняли на нові 
папери 

** У 2020 році Мінфін викупив з ринку частину варрантів, випущених під час реструктуризації зовнішнього боргу 

В Україні основними покупцями ОВДП є банки, адже інших помітних гравців ринку капіталу у нас 
з різних причин майже не існує. Недержавний сектор – нерезиденти, населення, компанії та 
недержавні банки разом тримають пакети ОВДП на загальну суму трохи менше 300 млрд грн. Вони 
навряд чи зможуть чи захочуть викупити весь додатковий обсяг цінних паперів, що 
пропонуватиметься до продажу (207 млрд грн). У 2020 році за поточними процентними ставками 
розміщення попит на ОВДП на аукціонах зовсім невеликий. Отже, для залучення такого обсягу 
ресурсів, зважаючи на рефінансування наявних паперів – в сукупності це майже 550 млрд грн – на 
внутрішньому ринку доведеться дуже суттєво підвищувати процентні ставки. В іншому ж випадку 
покупцями частини паперів за неринковими ставками стануть державні банки, або через кредити 
рефінансування опосередковано – Нацбанк. Це грошова емісія для покриття дефіциту бюджету, і 
небезпечна вона цього року не стільки інфляційними наслідками – зараз інфляція невисока, - 
скільки провалом бюджетної дісципліни, і в майбутньому розширення цього каналу фінансування 
до небезпечних розмірів. 
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Рисунок 13. ОВДП у власності різних суб’єктів станом на 1 серпня 2020*, млрд грн  

 

*Обсяг ОВДП у власності різних типів банків розрахований із припущеннями, пропорційно даним про цінні папери у 
власності банків, що рефінансуються НБУ. 

Джерело: НБУ, розрахунки ЦЕС. 

Інший ефект великих внутрішніх запозичень – часткове витіскання приватних інвестицій. У 2019 
році сукупний обсяг приватних інвестицій в Україні лише трохи перевищив 500 млрд грн, у тому 
числі за рахунок банківських кредитів було проінвестовано лише 67 млрд грн. Якщо забрати із 
приватного сектору 207 млрд грн через ОВДП на покриття дефіциту – приватних інвестицій стане 
ще менше. Це відбудеться на додачу до негативного впливу на приватні інвестиції із боку 
підвищення мінімальної заробітної плати. 

Закордоном планують залучити приблизно 5,5 млрд доларів на погашення зовнішнього боргу та 
фінансування бюджетного дефіциту. За наявності програми МВФ та дешевих коштів ЄС і інших 
донорів, що спрямовуватимуться до бюджету, цифра цілком реалістична. Україна, за умови якщо 
проводитиме обережну фіскальну та монетарну політику, та не розірве відносини із партнерами, 
зможе розраховувати також на більш-менш комфортний вихід на міжнародні ринки запозичень. 

На наш погляд, через перегляд рішення по мінімальній зарплаті (розтягнути строк її підвищення 
на кілька років) та пошук рішень у видаткової частини бюджету потрібно знизити бюджетний 
дефіцит удвічі, до 3% ВВП, тоді його фінансування не буде настільки напруженим, а негативний 
ефект бюджету на приватні інвестиції згладиться. Дію положень бюджетного кодексу про державні 
гарантії та граничний обсяг дефіциту та боргу потрібно повернути і дотримуватися їх у 
майбутньому. 
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