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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. 
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1. ГОЛОВНЕ 

Проєкт державного бюджету на 2022 рік, внесений Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради 15 
вересня, скорочує перерозподіл ВВП через публічні фінанси з 46% ВВП у 2020 році до 42% ВВП на 2022 
рік та має дві основні характеристики. По-перше, це – бюджет, прийнятий у межах трирічної 
бюджетної декларації на 2022-20241 роки. Вона стане дороговказом для бюджетів наступних років та 
буде оновлюватися щорічно на три роки вперед. По-друге, це – бюджет фіскальної консолідації. Уряд 
знижує бюджетний дефіцит до 3,5% ВВП – майже помірного рівня – після двох «неощадливих» років. 

Таблиця 1. Основні параметри проєкту бюджету 2022 

  
2018 
факт 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021 
план 

2022 
проєкт 

Макропоказники           

Номінальний ВВП, млрд грн 3 560 3 977 4 194 4 809 5 369 

Номінальний ВВП, млрд дол. США 131 154 156 172 188 

ВВП, % реальна зміна 3,5% 3,2% -4,0% 4,1% 3,.8% 

Індекс споживчих цін, % зміна середня за рік 110,9 107,9 102,7 108,8 107,2 

Соціальні стандарти           

Мінімальна заробітна плата (середньорічна), грн/міс. 3 723 4 173 4 815 6 042 6 550 

Мінімальна заробітна плата (середньорічна), дол. 
США/міс. 

137 161 179 216 229 

Темпи зростання, % р-р 16% 12% 15% 25% 8% 

Середньомісячна заробітна плата, грн/міс. 8 865 10 497 11 591 13 632 15 258 

Середньомісячна заробітна плата, дол. США/міс. 326 406 430 487 533 

Темпи зростання, % р-р 25% 18% 10% 18% 12% 

Державний бюджет           

Доходи, млрд грн 928,1 998,0 1 076,0 1 125,8 1 267,4 

Видатки та чисте кредитування, млрд грн 987,0 1 079,0 1 293,6 1 392,7 1 455,4 

% ВВП 28% 27% 31% 29% 27% 

у т.ч. обслуговування боргу, млрд грн 115,4 119,2 119,7 159,8 181,4 

Первинний баланс (- дефіцит, + профіцит) 56,5 38,2 -97,9 -107,0 -6,6 

% ВВП 1,6% 1,0% -2,3% -2,2% -0,1% 

Дефіцит -58,9 -81,0 -217,6 -266,9 -188,0 

% ВВП -1,7% -2,0% -5,2% -5,6% -3,5% 

Зведений бюджет (державний та місцеві)           

Всього доходів, млрд грн 1 184,3 1 290,0 1 376,7 1 452,7 1 671,8 

Всього: видатки та чисте кредитування, млрд грн 1 252,0 1 377,0 1 601,1 1 752,0 1 859,8 

% ВВП 35% 35% 38% 36% 35% 

Бюджет сектору загальнодержавного управління (СЗДУ) – зведений та фонди     

Власні доходи соцфондів, млрд грн 233 279 300 337 382 

Усього доходів СЗДУ, млрд грн 1,418 1,569 1,677 1,789 2,054 

Усього видатків СЗДУ, млрд грн 1,486 1,656 1,901 2,089 2,242 

% ВВП 41,7% 41,6% 45,3% 43,4% 41,8% 

Джерело: дані Державного казначейства, Проєкт закону про Державний бюджет України на 2022 рік, розрахунки ЦЕС 

 

1 Матеріали бюджетної декларації на 2022-2024 рр.: Міністерство Фінансів України (mof.gov.ua) 

https://mof.gov.ua/uk/state-budget
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Бюджет-2022 із стриманим дефіцитом та доходами, порахованими на помірних показниках 
макроекономічного розвитку, має задовольнити Міжнародний валютний фонд та відкрити шлях до 
поновлення повноцінної співпраці із фондом під час роботи місії у вересні-жовтні. Більшість 
структурних маяків за програмою стосується правовладдя, і невизначеність залишається високою. 

Бюджет фіскальної консолідації – бюджет хороших часів, коли можна дозволити собі звузити дефіцит 
та почати гасити борги, які накопичилися під час криз. Це означає, що уряд очікує гарного року – в 
макропрогнозі закладено зростання ВВП та підвищення зарплат. У сукупності із очікуваною інфляцією 
це дозволить наростити доходи публічного сектора на 15%  порівняно до 2021 р. 

Але, разом із тим, макропрогноз дещо застарів. Його робили ще у травні 2021 року і не оновлювали. З 
того часу стрімке підвищення цін виробників зумовило швидше зростання податкової бази, і показник 
ВВП 2021 року може по факту виявитися кращим за закладений у бюджет. При цьому надволатильні 
світові ціни на сировину та пандемія, яка іще далека від завершення, погіршують зовнішні умови 
наступного року для України. Інфляція теж може виявитися вищою за заплановану, що збільшить 
доходи бюджету, але й вимагатиме підвищення видатків на закупівлі.  

Загалом Мінфін покладався на традиційні для бюджетного процесу очікування – що депутати 
забажають збільшити видатки між першим та другим читанням. Для цього він залишив певний простір 
у прогнозі доходів бюджету, що непогано.  

Крім цього, Мінфін намагається використати це бажання депутатів для того, щоб змусити їх 
проголосувати за «ресурсний» законопроєкт №5600 – контроверсійний проєкт, яким пропонується 
підвищити податкове навантаження, розширивши базу оподаткування. І лише у випадку, якщо проєкт 
№5600 буде проголосовано, Мінфін обіцяє розподілити бюджетні кошти на багато важливих 
напрямків. Подібний підхід не є раціональним ані з точки зору формування податкової політики, ані 
з точки зору ефективності розподілу бюджетних видатків. Ми сподіваємося, що такі методи 
просування законопроєктів залишаться у минулому, а видатки, зокрема на Всеукраїнський перепис 
населення, буде заплановано в нормальному режимі відповідно до цілей урядової політики.  

Таблиця 2. Умовні видатки під законопроєкт №5600. 

Велике будівництво (розвиток спроможної мережі закладів 
охорони здоров’я) 4,0 млрд грн 

Ремонт судноплавних шлюзів 0,6 млрд грн 

Створення біокластеру «Біологічна безпека та розвиток біо-
технологій» 0,7 млрд грн 

Підготовка до Всеукраїнського перепису населення 1,3 
млрд грн 

Велике будівництво 1,7 млрд грн Національна програма інформатизації 0,5 млрд грн 

Українське кіно 1,3 млрд грн Космічна галузь 1,9 млрд грн 

Велика реставрація 1,7 млрд грн Авіабудівна галузь 2 млрд грн 

Будівництво, ремонт, реконструкція спортивних об'єктів 4 
млрд грн 

Будівництво та реконструкція аеропортів 5,1 млрд грн 

Залізнична інфраструктура 6,1 млрд грн Всього 31 млрд грн 

Джерело: складено на базі презентації бюджету на урядовому засіданні 

Основна проблемна частина бюджету наступного року полягатиме не у великих погашеннях зовніш-
нього боргу, що є традиційною «лякалкою» для України, а в надвисокому навантаженні на бюджет 
платежів із його обслуговування. Держава розраховує, що доведеться віддати приблизно 14% доходів 
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державного бюджету у вигляді процентних платежів. Щоб знизити цю суму, Україні потрібне швидке 
нарощування економіки та покращення кредитного рейтингу від міжнародних рейтингових агенцій. 

2. МАКРОПОКАЗНИКИ 

З точки зору макропрогнозу, в проєкті бюджету-2022 обійшлося без сюрпризів. Він побудований на 
макропоказниках, які Мінекономіки спрогнозував ще у травні 2021 року2, та давно анонсованих планах 
підвищення мінімальної зарплати. Ці показники було закладено до Бюджетної декларації на 2022-
2024 роки3, і, відповідно, до проєкту бюджету-2022. 

Таблиця 3. Деякі макропоказники та соціальні стандарти в проєкті бюджету-2022 

  
2020 
факт 

2021 
прогноз 

2022 
прогноз 

2023 
прогноз 

2024 
прогноз 

Макропоказники           
Номінальний ВВП, млрд грн 4 194 4 809 5 369 5 994 6 651 

ВВП, % реальна зміна -4,0% 4,1% 3,8% 4,7% 5,0% 

Індекс споживчих цін, % зміна грудень до грудня 105,0 108,9 106,2 105,3 105,0 

Обмінний курс, грн за 1 дол. США (середній за рік) 27,0 28,0 28,6 28,8 29,2 

Соцстандарти           
Мінімальна заробітна плата (середньорічна), грн/міс. 4 815 6 042 6 550 7 176 7 665 

Темпи зростання, % р-р 15,4% 25,5% 8,4% 9,6% 6,8% 

Середньомісячна заробітна плата, грн/міс. 11 591 13 632 15 258 17 159 19 063 

Темпи зростання, % р-р 10,4% 17,6% 11,9% 12,5% 11,1% 

Джерело: Мінекономіки, розрахунки ЦЕС 

На момент прогнозування показники були цілком реалістичними. Але – і це одна з вад українського 
процесу розробки макропрогнозу – зважаючи на останні події у світі, може виникнути потреба 
переглянути припущення, що лежать в його основі. А зміна припущень може вплинути і на дохідну, і 
на видаткову частину бюджету наступного року. 

Так, наприклад, номінальний показник ВВП за 2021 рік може виявитися кращим за спрогнозований 
через високий показник дефлятора (+26% фактичних у II кв. 2021 р. до II кв. 2020 р.) – тобто рівня 
зростання фактичних цін на усі продукти, вироблені в країні, а не лише цін споживчих товарів, як 
показник інфляції. Річ у тому, що для України в першій половині 2021 року дуже суттєво покращилася 
зовнішня кон’юнктура, зокрема стрімко зросли ціни на залізну руду, що відбилося на дефляторі. Вже 
зараз Міністерство фінансів очікує перевищення доходів бюджету над запланованим рівнем у 2021 
році, і деякі народні депутати навіть планують, на що витратити надлишок до кінця року.  

Восени ж ціна на руду обвалилася, а ціни на природний газ в Європі злетіли до небачених рівнів, 
перевищивши позначку 800 дол. США за тис. кубометрів. У припущеннях українського прогнозу ціна 
газу не піднімається вище 250 дол. США за тис. кубометрів. Таким чином, зовнішні умови для України 
суттєво погіршилися, і лише рекордний врожай має виправити ситуацію. 

 
2 «Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки», постанова КМУ від 31.05.2021 №586 
3 https://mof.gov.ua/uk/state-budget 
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Карантинні обмеження через коронавірус також стали більш імовірними – адже кампанія з вакцинації 
не досягла масштабних результатів: вакциновано поки що лише 6 мільйонів українців4. Це приблизно 
14% населення. Тож цього та наступного року іще можна чекати нових локдаунів. 

Що Україні робити з макропрогнозом? 

Щоб запобігти подібним ситуаціям, у Німеччині, наприклад, перед другим і третім читанням 
бюджету макропрогноз та фіскальний прогноз на поточний та наступний роки завжди 
оновлюють, і фінальний бюджет приймають на осінньому макропрогнозі. Україна такої 
традиції не має. Перегляд прогнозу – лише опція, але не обов’язковий елемент бюджетного 
процесу.  

Таблиця 4. Макропрогнозування та бюджетний процес в Україні та в Німеччині  

 Німеччина Україна 

Січень Уряд звітує за минулий рік та подає макро-
прогноз на поточний рік 

 

Лютий   

Березень Визначаються основні фіскальні показники 
та стелі видатків 

Розробка макропрогнозу 

Квітень Міністерства подають свої запити, розроб-
ляється середньостроковий макропрогноз 

Розробка фіскального прогнозу 

Травень Розробляється фіскальний прогноз Уряд затверджує макропрогноз на три роки 

Червень Уряд схвалює бюджет та середньострокову 
бюджетну рамку 

Парламент розглядає бюджетну декларацію 

Липень   

Серпень Парламент отримує проєкт бюджету  

Вересень Перше читання бюджету в парламенті Уряд подає проєкт бюджету до парламенту 

Жовтень   

Листопад Уряд робить осінній середньостроковий 
макропрогноз та фіскальний прогноз на 
три роки 

 

Грудень Парламент проводить 2-е та 3-є читання 
бюджету 

Парламент приймає закон про бюджет 

Джерело: Німецька економічна група5, Постанова КМУ №6216 

Осінній макропрогноз цілком реально впровадити, якщо дебюрократизувати процес, 
прибрати обов’язкове погодження прогнозу між різними державними відомствами та 
затвердження його на рівні Кабінету Міністрів, натомість зробити Мінекономіки 
відповідальним за увесь процес та його кінцевий результат. 7   

Соціальні стандарти в проєкті бюджету теж без сюрпризів. Як і було заплановано, уряд підвищить 
мінімальну заробітну плату – вона зросте у грудні 2021 року до 6500 грн на місяць, а з жовтня 2022 року 
– до 6700 грн на місяць. У підсумку зростання середньорічної мінімальної заробітної плати складе 8%, 
на рівні інфляції. Це не має справити суттєвого негативного впливу на витрати бізнесу та водночас 

 
4 https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19  
5 German Economic Team Ukraine | Policy Briefing 02/2020 (german-economic-team.com) 
6 Про розроблення прогнозних і про... | від 26.04.2003 № 621 (rada.gov.ua) 
7 Детальніше див. записку ЦЕС «Як Україні покращити макропрогнозування та його зв’язок із бюджетним процесом» 

https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
https://www.german-economic-team.com/ukraine/en/policy-briefing-02-2020-2/#more-5154
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621-2003-%D0%BF
https://ces.org.ua/how-ukraine-improve-macro-forecasting/
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допоможе зібрати до бюджету Пенсійного фонду України та інших соцфондів більше єдиного 
соціального внеску (ЄСВ), що справляється із заробітних плат. Середня заробітна плата при цьому 
зростатиме швидше за мінімальну.  

Прожитковий мінімум остаточно відірвався від реальності?  

В Україні залишається невирішеною проблема із прожитковим мінімумом. Він іще більше 
відстав від підвищення середньої та мінімальної зарплат та перетворився на беззмістовний 
коефіцієнт для обрахунку низки соціальних виплат, мінімальної пенсії та частини зарплат у 
бюджетному секторі. У підсумку низький рівень прожиткового мінімуму означає низькі 
виплати для тих, хто цього потребує. 

Таблиця 5. Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум в Україні у 2019-2022 роках 

  Мінімальна зарплата Прожитковий мінімум 

 Сума, грн  

(середньорічна) Зміна, % р-р 

Сума, грн  
(середньорічна) Зміна, % р-р 

2020 4 815 15% 2 078 9% 

2021 6 042 25% 2 250 8% 

2022 6 550 8% 2 457 9% 

Джерело: minfin.com.ua, проєкт бюджету 2022, розрахунки ЦЕС 

Просто збільшити прожитковий мінімум не дозволяє його прив’язка до великої кількості 
виплат. Збільшення прожиткового мінімуму автоматично підвищує державні видатки та 
розбалансовує бюджет. Крім того, це сильно розширює частку соціальних видатків, звужуючи 
простір для решти державних функцій – освіти, охорони здоров’я, оборони та ін. На наш 
погляд, в Україні назріла реформа соціальних стандартів та соціальних виплат, бо поточні 
правила заважають політиці бути ефективною. 

3. ДОХОДИ 

Доходи бюджету закладено на рівні дещо вищому, ніж прогнозувалося у бюджетній декларації. Сектор 
публічних фінансів збере з економіки наступного року у вигляді податків та неподаткових надходжень 
приблизно 38% ВВП, включно із бюджетами соцфондів, що наповнюються за рахунок ЄСВ.  

Загалом зараз доходи зведеного бюджету в 2022 році планують підвищити на 15% (або на 219 млрд грн) 
порівняно з планом на 2021 рік і зібрати 1 672 млрд грн. Таким чином, доходи зведеного бюджету 
становитимуть 31% від прогнозованого ВВП, що на 1 в.п. більше, ніж у плані на 2021 рік.  

Але потрібно розуміти, що фактичні показники виконання бюджету 2021 по доходах через потенційно 
вищий за прогнози номінальний ВВП та імпорт можуть перевищити планові, тоді зростання не буде 
таким значним. Вже за результатами 7 місяців за багатьма податками спостерігається перевиконання 
порівняно із плановими показниками. Номінальний ВВП-2021 зараз очікується на рівні 4 808,5 млрд 
грн, що вище врахованого при розрахунках бюджету на 2021 рік показника у 4 505,9 млрд грн, 
переважно через більш високе значення дефлятора ВВП (26,4% у II кв. 2021 р. до II кв. 2020 р.). Це 
означає, що динаміка очікуваних у 2022 році податкових надходжень, вірогідно, зміниться, коли стане 
доступним порівняння із фактичними значеннями показників за 2021 рік.  
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Рисунок 1. Основні доходи бюджету* (% ВВП). 

 

*Податки на працю – 14% ВВП, податки на капітал – 4% ВВП, податки на споживання – 14% ВВП, місцеві податки – 2% ВВП, 
решта надходжень, у т.ч. прибуток державних підприємств – 4% ВВП. 

Джерело: Верховна Рада, Державне казначейство, розрахунки ЦЕС 

У структурі доходів податки на працю – податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та ЄСВ – 
становитимуть 15% ВВП, або 38% доходів сектору загальнодержавного управління. Податки на 
споживання – ПДВ, акцизи та мито – складуть сукупно 14% ВВП, або 37% доходів. Лише 10% доходів 
(4% ВВП) надійдуть до бюджету з корпоративних податків – податку на прибуток підприємств та 
ренти і плати за використання інших природних ресурсів. Місцеві податки залишаються незначними 
– на рівні 2% ВВП. Решта доходів, включаючи дивіденди та частину прибутку державних та 
комунальних підприємств, кошти НБУ, адміністративні платежі та інші податкові і неподаткові 
надходження, становитимуть сукупно 4% ВВП.  

Таким чином, левова частка податкового навантаження в Україні, або три чверті усіх доходів сектору 
загальнодержавного управління, хоча технічно адмініструється та сплачується бізнесом, насправді у 
кінцевому підсумку лягають на українців – працівників та споживачів. 

У 2022 році в уряді планують наростити податкові надходження на 18% (+226 млрд грн). Протилежну 
тенденцію матимуть неподаткові надходження – очікується зменшення на 2,5% (-4,6 млрд грн), а 
також знизяться доходи від операцій з капіталом – на 38,5% (-2 млрд грн).  

Очікується значне зростання надходжень від ПДФО (+71 млрд грн, або +21%). Амбітні плани з доходів 
від ПДФО уряд планує реалізувати за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати до 6 500 грн, 
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а потім – до    6 700 грн, у середньорічному вимірі – на 8,4%. Це потягне за собою поступове підвищення 
середньої зарплати в країні (на 11,9%), згідно з прогнозами Міністерства економіки. Обсяг надходжень 
від ЄСВ, відповідно, збільшиться на 13,4% (+44,3 млрд грн). Інші доходи соцфондів, дуже незначні у 
порівнянні із ЄСВ, також зростуть – на 21,6% (+1,1 млрд грн). Надходження від ПДФО можуть також 
зрости внаслідок ухвалення норми законопроєкту №5600 щодо оподаткування операцій з продажу 
третього та більше об’єктів нерухомого майна за ставкою 18% від чистого доходу. 

Пожвавлення економічної активності, за очікуваннями уряду, має принести зростання прибутковості 
компаній, що потягне за собою збільшення податку на прибуток підприємств (+30,5 млрд грн, 
+25%). Збільшаться надходження і від рентної плати та плати за використання природних 
ресурсів (+5,8 млрд грн, +12,4%). Втім, зміни у визначенні бази для нарахування рентних платежів на 
залізну руду (середня вартість руди за індексом IODEX 62% FE CFR China за вирахуванням ставки 
фрахту та витрат на внутрішню логістику) та зміни диференційованих рентних ставок, передбачені 
проєктом закону 5600 до другого читання, можуть призвести до зменшення рентних надходжень до 
бюджету порівняно з теперішньою методикою вже за помірковано негативної цінової кон’юнктури 
(середня вартість руди за індексом IODEX 62% FE CFR China ≤ 100 доларів США). 

Завдяки високому споживчому попиту прогнозують суттєве зростання з надходжень від внутрішніх 
податків на товари та послуги (+99,7 млрд грн, +15,7%), зокрема від ПДВ з імпорту (+55,1 млрд грн, 
+16,1%) та внутрішнього ПДВ (+26,1 млрд грн, +18,6%).  

Зростання внутрішнього ПДВ частково має у своїй основі закладені на 2021 рік дещо занижені 
показники порівняно з допандемічним періодом: цього року виконання за 7 місяців сягнуло 61,3% від 
плану на весь рік. У червні 2021 року уряд також ухвалив так званий закон про «податок на Google», 
яким запровадив 20% ПДВ на електронні послуги нерезидентів на території України. Відповідно, 
зміни у надходженнях ПДВ від запровадження цієї норми очікуються у 2022 році. 

ПДВ з ввезених товарів становить 24% усіх доходів зведеного бюджету. Його прогнозоване зростання 
пояснюється тим, що споживчий та інвестиційний попит продовжить збільшуватися і потягне за 
собою нарощування імпорту товарів та послуг (+9,2% у 2022 році) в умовах незначної девальвації до 
28,6 грн за долар США (у середньому за рік). За 7 місяців 2021 року надходження з цього податку 
виконані на 56%, що вище очікуваного значення завдяки зростанню оподаткованого імпорту.  

Окрім того, прогнозують збільшення відрахувань з акцизного податку з ввезених на митну територію 
України транспортних засобів (+6,4 млрд, +106,7%), тютюну та рідин для електронних сигарет 
(+3,9 млрд грн, +76,5%) та з виробленого в Україні пального (+4,7 млрд грн, +40,3%). Ввізне мито  
зросте на 2,1 млрд грн (+6,3%), а ще буде запроваджено особливі види мита та сезонне мито 
сукупним обсягом 0,9 млрд грн. 

Доходи від місцевих податків (+15,8 млрд грн, +19,6%) планують наростити за рахунок більших 
надходжень з єдиного податку (+6,9 млрд грн, +17,1%) та податку на майно (+8,9 млрд грн, +22,3%). 

Суттєво зменшаться – на 795,2 млн грн (-40,4%) – офіційні трансферти: в уряді прогнозують 
зниження надходжень у рамках програм допомоги від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, 
міжнародних організацій та донорських установ порівняно до 2021 року. 

На відміну від 2021 року, у неподаткових надходженнях прогнозується незначне зменшення – на 4,6 
млрд грн  (-2,5%). Переважно це відбуватиметься через зниження власних надходжень бюджетних 
установ на 18 млрд грн (-22,3%). Продовжать зменшуватися також відрахування до бюджету за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1525-IX#Text
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статтями плата за надання адміністративних послуг – на 7,1 млрд грн (-33,7%), як, власне, і доходи 
від продажу землі (-1,8 млрд грн,            -60,8%). Частково компенсувати це зменшення надходжень 
планується за рахунок збільшення доходів від власності та підприємницької діяльності 
(+18,9 млрд грн, +30,3%) – через стягування більшого обсягу коштів з державних та комунальних 
підприємств у вигляді дивідендів та частини чистого прибутку. Перерахування прибутку НБУ 
залишиться на тому ж рівні – 24,4 млрд грн. 

Низка змін у адмініструванні податків, передбачених нормами законопроєкту №5600, може 
збільшити податкові надходження, зокрема: зменшення втричі строку для включення до податкового 
кредиту податкових накладних; зміни механізму списання збитків великими платникам податку на 
прибуток та механізму коригування фінансового результату на суми безповоротної фіндопомоги; 
розширення можливостей Державної податкової служби щодо інформаційних запитів та 
обґрунтування висновків податкових перевірок, заходів впливу на керівників юросіб, які мають 
податковий борг. 
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Таблиця 6. Прогнозні показники доходів зведеного бюджету в 2018-2022. 

Показник 

 
2018  2019  2020  2021  2022  Зміна до 2021  Зміна до 2020  

млрд 
грн % ВВП 

млрд 
грн % ВВП 

млрд 
грн % ВВП 

млрд 
 грн % ВВП 

млрд 
 грн % ВВП 

млрд  
грн % 

млрд 
 грн % 

Разом 1417,7 39,8% 1569,1 39,5% 1677,0 40,0% 1789,4 37,2% 2053,9 38,3% 264,5 14,8% 112,3 6,7% 
Податкові надходження 986,4 27,7% 1070,3 26,9% 1136,7 27,1% 1262,1 26,2% 1488,5 27,7% 226,4 17,9% 125,4 11,0% 

ПДФО 229,9 6,5% 275,5 6,9% 295,1 7,0% 337,4 7,0% 408,4 7,6% 71 21,0% 42,3 14,3% 

Податок на прибуток 106,2 3,0% 117,3 2,9% 118,5 2,8% 121,9 2,5% 152,4 2,8% 30,5 25,0% 3,4 2,9% 
Рентна плата та плата за викорис-
тання природних ресурсів 50,1 1,4% 52 1,3% 57,1 1,4% 46,7 1,0% 52,5 1,0% 5,8 12,4% -10,4 -18,2% 
Внутрішній акциз, з нього: 72,7 2,0% 71,3 1,8% 82,3 2,0% 83,5 1,7% 86,4 1,6% 2,9 3,5% 1,2 1,5% 
тютюнові вироби та рідини 42,9 1,2% 43 1,1% 52,4 1,2% 56,8 1,2% 53,7 1,0% -3,1 -5,5% 4,4 8,4% 
електрична енергія 5,4 0,2% 4,8 0,1% 2,8 0,1% 2,9 0,1% 3,5 0,1% 0,6 20,7% 0,1 3,6% 
пальне 11,5 0,3% 10,8 0,3% 13,9 0,3% 11,5 0,2% 16,2 0,3% 4,7 40,9% -2,4 -17,3% 
Акциз з імпорту, з нього: 54,1 1,5% 59,4 1,5% 64,4 1,5% 61,9 1,3% 76,6 1,4% 14,7 23,7% -2,5 -3,9% 
пальне 47,3 1,3% 44,3 1,1% 48,5 1,2% 48,2 1,0% 52,4 1,0% 4,2 8,7% -0,3 -0,6% 
Внутрішній ПДВ 79,1 2,2% 88,9 2,2% 126,5 3,0% 140,2 2,9% 166,3 3,1% 26,1 18,6% 13,7 10,8% 

ПДВ з імпорту 295,4 8,3% 289,8 7,3% 274,1 6,5% 343,1 7,1% 398,2 7,4% 55,1 16,1% 69 25,2% 

Місцеві податки 61 1,7% 73,6 1,9% 75,7 1,8% 80,6 1,7% 96,4 1,8% 15,8 19,6% 4,9 6,5% 
Податок на майно 31,3 0,9% 38 1,0% 37,4 0,9% 40 0,8% 48,9 0,9% 8,9 22,3% 2,6 7,0% 
Єдиний податок 29,6 0,8% 35,3 0,9% 38 0,9% 40,3 0,8% 47,2 0,9% 6,9 17,1% 2,3 6,1% 
Податок на міжнародну торгівлю та 
зовнішні операції 27,1 0,8% 30,1 0,8% 30,5 0,7% 33,9 0,7% 37,4 0,7% 3,5 10,3% 3,4 11,1% 

Інші податкові надходження 10,8 0,3% 12,4 0,3% 12,6 0,3% 12,9 0,3% 13,9 0,3% 1 7,8% 0,3 2,4% 
Неподаткові надходження 192,7 5,4% 212,9 5,4% 234,4 5,6% 182,5 3,8% 177,9 3,3% -4,6 -2,5% -51,9 -22,1% 
Прибуток та дивіденди держпідпри-
ємств 39,9 1,1% 46,4 1,2% 70,9 1,7% 28,9 0,6% 48,7 0,9% 19,8 68,5% -42 -59,2% 

Прибуток НБУ 44,6 1,3% 64,9 1,6% 42,7 1,0% 24,4 0,5% 24,4 0,5% 0 0,0% -18,3 -42,9% 

Адміністративні збори 23 0,6% 15 0,4% 13,9 0,3% 21,1 0,4% 14 0,3% -7,1 -33,6% 7,2 51,8% 
Власні надходження бюджетних ус-
танов 65,9 1,9% 63,7 1,6% 82,2 2,0% 80,6 1,7% 62,6 1,2% -18 -22,3% -1,6 -1,9% 

Інші неподаткові надходження 19,3 0,5% 22,9 0,6% 24,7 0,6% 27,5 0,6% 28,2 0,5% 0,7 2,5% 2,8 11,3% 
Доходи від операцій з капіталом 2,8 0,1% 3,1 0,1% 3,6 0,1% 5,2 0,1% 3,2 0,1% -2 -38,5% 1,6 44,4% 
Офіційні трансферти 1,6 0,0% 1,2 0,0% 1,2 0,0% 2 0,0% 1,2 0,0% -0,8 -41,5% 0,8 69,5% 

Цільові фонди 0,9 0,0% 2,4 0,1% 0,8 0,0% 0,9 0,0% 1 0,0% 0,2 17,6% 0,0 1,2% 

ЄСВ 228 6,4% 273,5 6,9% 294,4 7,0% 331,6 6,9% 375,9 7,0% 44,3 13,4% 37,2 12,6% 
Інші доходи соцфондів 5,4 0,2% 5,7 0,1% 5,9 0,1% 5,1 0,1% 6,2 0,1% 1,1 21,6% -0,8 -13,6% 

Джерело: Верховна Рада, Державне казначейство, розрахунки ЦЕС
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4. ВИДАТКИ 

Для порівняння динаміки видатків сектору загальнодержавного управління ми врахували видатки 
зведеного бюджету, квазіфіскальну підтримку компаній та власні доходи соцфондів8, а саме доходи 
Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування та Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття.  

Номінально видатки у 2022 році зростуть на 171,6 млрд грн (або на 8,1%) порівняно із планом на цей 
рік. Проте якщо порівняти видатки сектору загальнодержавного управління із ВВП, то у 2022 році вони 
досягнуть 42,5% ВВП, що є меншим від планових 43,8% ВВП на 2021 рік. 

Рисунок 2. Структура публічних видатків за функціями держави, % до ВВП. 

 

Джерело: Верховна Рада, Державне казначейство, Держстат, розрахунки ЦЕС 

Хоч загалом у номінальному вираженні видатки ростуть, не всі функції держави отримають більше 
грошей. Менше коштів наступного року планують витратити на охорону навколишнього природного 
середовища та на економічну діяльність з врахуванням квазіфіскальної підтримки компаній – після 
піку витрат «Великого будівництва» у 2020 році пряме фінансування та гарантії за кредитами 
Укравтодору знижуються. Видатки на внутрішніх силовиків – громадський порядок, безпеку та судову 
владу – залишать майже незмінними (+1,4%) після кількох років пришвидшеного зростання. 
Приблизно на рівень інфляції підвищать видатки на загальнодержавні функції, оборону, духовний та 
фізичний розвиток, соціальну підтримку. Водночас, пріоритетними напрямками розвитку наступного 
року будуть освіта (+22,9%), житлово-комунальне господарство (+18,8%) та охорона здоров’я (+13,4%). 

 

8 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. 
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На загальнодержавні функції зі зведеного бюджету виділять 292,6 млрд грн, або 5,5% від ВВП. З них 
більша частина видатків запланована на обслуговування боргу – 184,6 млрд грн (на 13,8% більше 
порівняно з планом на 2021 рік).  

На оборону наступного року планують виділити на 11,7 млрд більше (+9,6%). Загалом витрати на 
оборону становитимуть 133,1 млрд грн. Зокрема, найбільшою статтею витрат тут є фінансування 
Збройних Сил України, яке в 2022 році становитиме 97,4 млрд грн (на 8,9% більше, аніж заплановано 
в 2021 році). Велику увагу цього разу приділили також розвитку, закупівлі, модернізації та ремонту 
озброєння, військової техніки, засобів та обладнання – коштів виділять на 25% більше, аніж у 2021 
(28,4 млрд грн загалом). 

Фінансування на безпеку та забезпечення внутрішнього порядку також трохи збільшать (+2,4 млрд 
грн, лише +1,4%). Найбільші зміни спостерігаємо у видатках на Вищий суд з питань інтелектуальної 
власності – 14,1 млн грн, тоді як на 2021 рік запланували тільки 3,9 млн грн. Але у складі цих видатків 
значно збільшаться видатки на Вищий антикорупційний суд (+36,1%), Генпрокуратуру (+17,5%), 
Державну судову адміністрацію (+13,0%). Водночас, витрати на Міністерство з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України скоротять до 255,7 млн грн (-83,0 млн грн, -24,5%), а 
фінансування Верховного Суду зменшать на 5,1%, що є на 120,2 млн грн менше, аніж у плані на 2021 
рік. 

Видатки на економічну діяльність та квазіфіскальну підтримку компаній зменшують вже другий 
рік поспіль після буму фінансування «Великого будівництва» у 2020 році (-12,9% від 2021 року та -26,6% 
від 2020 року). Загалом планують виділити 226,5 млрд грн, з яких квазіфіскальне фінансування – 
гарантії за кредитами державним компаніям – становить тільки 28,9 млрд грн. Удвічі скоротили 
видатки на будівництво (-15,8 млрд грн) і планують виділити на нього сумарно 11,5 млрд грн у 2022 
році. На 22,4% скоротили видатки на транспорт, зменшивши суму витрат з 134,8 млрд грн до 104,6 
млрд грн. Натомість значно збільшили фінансування паливно-енергетичного комплексу (+4,07 млрд 
грн, 8,8 млрд грн загалом). Зокрема, планують виділити 3,1 млрд грн на реструктуризацію вугільної 
галузі. Більше коштів передбачено для Міністерства розвитку громад та територій України, зокрема 
на функціонування Фонду енергоефективності (2,6 млрд грн). 

На охорону навколишнього природного середовища цього разу бюджет урізали (-2,2 млрд грн, -
17,9%). Видатки зменшили за рахунок скорочення фінансування на запобігання та ліквідацію 
забруднення навколишнього природного середовища (-1,1 млрд грн, -13,1%). Водночас, більше 
видатків заклали на збереження природно-заповідного фонду. Наприклад, майже вдвічі зросла сума, 
виділена на збереження природно-заповідного фонду біосферного заповідника «Асканія-Нова». 

Житлово-комунальне господарство наступного року отримає більше коштів (+5,8 млрд грн). На 
житлове господарство виділять на 1,1 млрд грн менше (-31,0%), тоді як на комунальне господарство 
фінансування збільшиться на 6,7 млрд грн (+25,2%). Ця функція здебільшого фінансується з місцевих 
бюджетів і частково покривається за рахунок субвенцій. З державного бюджету витрати закладаються 
переважно на певні програми комунального господарства з розвитку систем водопостачання у 
регіонах. 

На охорону здоров’я зі зведеного бюджету виділять 224,0 млрд грн (+26,4 млрд грн, +13,4%). Видатки 
на суму 7,0 млрд грн заплановані на поліклініки і амбулаторії, швидку та невідкладну допомогу. Це на 
1,6 млрд грн, або на 28,8% більше, аніж виділено на 2021 рік. З них 3,3 млрд грн виділено на центри 
первинної медичної допомоги, а 2,0 млрд грн – на спеціалізовані та стоматологічні поліклініки. 
Бюджет на санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади на 2022 рік скоротили (-1,0 
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млрд грн, -22,2%). Заплановані видатки на вакцинацію населення від COVID-19 залишили такими ж, 
як і на 2021 рік (2,6 млрд грн). Більші видатки закладені на реалізацію програми медичних гарантій – 
157,5 млрд грн. Це більше за заплановані видатки на 2021 рік на 30,8 млрд грн, або на 24,3%. На 16,1% 
більше видатків заплановано на фінансування Національної академії медичних наук (НАМН) України. 
Зокрема, для науково-дослідних установ НАМН на діагностику і лікування захворювань із 
впровадженням експериментальних та нових медичних технологій закладено 1,9 млрд грн. Втричі 
більше коштів виділили на  створення біокластеру «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних 
технологій» (300 млн грн). 

Наступного року підтримають розвиток спорту та культури. На фінансування цієї державної функції 
планують витратити 50,1 млрд грн (+9,2%). Видатки на культуру та мистецтво збільшать на 2,1 млрд 
грн. Найбільше витратять на фінансування бібліотек, музеїв та виставок – 8,3 млрд грн (+1,7 млрд грн, 
+ 25,1%). Водночас, на 4,7% скоротять витрати на кінематографію. На спорт додали 2,4 млрд грн, що на 
14,9% більше, аніж у плані на 2021 рік. Міністерство молоді та спорту отримає 6,5 млрд грн, з яких 3,6 
млрд грн (+29,7%) – на розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту. 

Фінансування освіти зі зведеного бюджету збільшиться до 391,2 млрд грн (+22,9%). Фінансування 
більшості функцій буде підтримано, урізали тільки кошти на фундаментальні та прикладні 
дослідження і розробки у сфері освіти (-198,9 млн грн, -12,4%), а також на післядипломну освіту (-402,5 
млн грн, -20,5%). На програми матеріального забезпечення передбачено 981,7 млн грн (+36,8%). 
Вперше у проєкт Державного бюджету України заклали видатки на придбання обладнання для їдалень 
(харчоблоків) закладів загальної середньої освіти, а також на заходи, пов’язані із забезпеченням 
пожежної безпеки у закладах освіти. З 1 січня 2022 року планується підвищення розміру академічних 
стипендій, у зв’язку з чим збільшили витрати на їх виплату (5,1 млрд грн загалом, +30,6%). Також у 
бюджеті на 2022 рік з’являється нова програма «Президентський університет», на реалізацію якої 
виділять 100 млн грн. 

На соціалку зі зведеного бюджету наступного року витрачатимуть більше. На соціальний захист та 
соціальне забезпечення витратять 356,5 млрд грн (+2,9%), з яких 213,8 млрд грн – на соціальний 
захист пенсіонерів9. У 2,5 рази планують збільшити видатки на реалізацію проєкту «Розвиток 
соціальних послуг», який спрямований на сприяння розвитку соціальних послуг на рівні 
територіальних громад, – 25 млн грн. Власні доходи соцфондів у 2022 році заплановані на рівні 382,1 
млрд грн (+13,5%). З них 86,5% – власні доходи ПФУ. Зокрема, варто звернути увагу на те, що дефіцит 
ПФУ зменшується – з планових 61,9 млрд грн у 2021 році до 43,9 млрд наступного року (-29,1%). Після 
значного збільшення видатків на соціальний захист безробітних у 2021 році –  до 1,2 млрд грн – 
наступного року їх планують зменшити до 143,7 млн грн.

 

9 За рахунок коштів зведеного бюджету здійснюватимуться видатки на пенсійне страхування окремих категорій громадян (осіб, 

які проходять строкову військову службу, здійснюють догляд за дитиною або особою з інвалідністю тощо). 
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Таблиця 7. Прогнозні показники видатків зведеного бюджету у 2018-2022 

Показник 

2018 2019 2020 2021(план) 2022(I чит.) Зміна до 2021 Зміна до 2020 

млрд 
грн 

% ВВП млрд 
грн 

% ВВП млрд 
грн 

% ВВП млрд 
грн 

% ВВП млрд 
грн 

% ВВП млрд 
грн 

% млрд 
грн 

% 

Разом 1492,6 41,9% 1656,4 41,6% 1941,3 46,3% 2107,7 43,8% 2279,2 42,5% 171,6 8,1% 337,9 17,4% 

Загальнодержавні функції, з них: 191,5 5,4% 203,1 5,1% 204,8 4,9% 264,2 5,5% 292,6 5,5% 28,4 10,8% 87,8 42,9% 

    обслуговування боргу 116,1 3,3% 120,1 3,0% 121,2 2,9% 162,2 3,4% 184,6 3,4% 22,4 13,8% 63,4 52,3% 

Оборона 97,0 2,7% 106,6 2,7% 120,4  2,9% 121,5 2,5% 133,1 2,5% 11,7 9,6% 12,7 10,6% 

Громадський порядок, безпека, судова влада 118,0 3,3% 143,7 3,6% 159,5 3,8% 174,0 3,6% 176,4 3,3% 2,4 1,4% 16,9 10,6% 

Економічна діяльність та квазіфіскальна підт-
римка компанії 

149,7 4,2% 159,1 4,0% 308,5 7,4% 260,1 5,4% 226,5 4,2% -33,6 -12,9% -82,0 -26,6% 

Охорона навколишнього природного середо-
вища 

8,2 0,2% 9,7 0,2% 9,1 0,2% 12,0 0,3% 9,9 0,2% -2,2 -17,9% 0,8 9,0% 

ЖКГ 30,3 0,9% 34,5 0,9% 32,2 0,8% 30,9 0,6% 36,7 0,7% 5,8 18,8% 4,5 14,0% 

Охорона здоров’я 115,9 3,3% 128,4 3,2% 175,8 4,2% 197,6 4,1% 224,0 4,2% 26,4 13,4% 48,2 27,4% 

Духовний та фізичний розвиток 29,0 0,8% 31,6 0,8% 31,7 0,8% 45,9 1,0% 50,1 0,9% 4,2 9,2% 18,4 57,9% 

Освіта 210,0 5,9% 238,8 6,0% 252,3 6,0% 318,3 6,6% 391,2 7,3% 79,9 22,9% 139,0 55,1% 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 309,4 8,7% 321,8 8,1% 346,7 8,3% 346,4 7,2% 356,5 6,6% 10,1 2,9% 9,8 2,8% 

Соцфонди 233,4 6,6% 279,2 7,0% 300,3 7,2% 336,7 7,0% 382,1 7,1% 45,4 13,5% 81,8 27,2% 

Джерело: Верховна Рада, Державне казначейство, Держстат, розрахунки ЦЕС 
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5. ДЕФІЦИТ ТА ДЕРЖАВНИЙ БОРГ 

Наступного року дефіцит державного бюджету знизиться до 3,5% ВВП – уряд намагатиметься 
повернутись до зваженої фіскальної політики після розширеного дефіциту двох попередніх кризових 
років. Первинний баланс (баланс державного бюджету до виплати процентів за боргами) майже 
повернеться до профіцитних значень, де перебував до коронакризи 2020-2021 рр. Нарешті це бюджет 
фіскальної консолідації, хоча й не повною мірою. 

Якщо у 2021 році депутати і уряд не витратять похапцем надлишкові бюджетні надходження, як вони, 
на жаль, вже планують це зробити, то дефіцит по факту може виявитися суттєво меншим за 
заплановані 5,6% ВВП. Це знизило би видатки на процентні платежі та зменшило погашення боргів 
наступних років. Так, цього року Мінфіну не було потреби запозичувати на ринку усі заплановані 
кошти, незважаючи на провал планів по приватизації: за січень-липень 2021 року план загального 
фонду державного бюджету по запозиченнях виконаний на 42% (план по доходах – на 60%, по видатках 
– на 53%). 

Загалом ситуація в державних фінансах, незважаючи на два кризові роки, залишається кращою, ніж у 
період 2010-2016 років. Це можна тільки вітати – та сподіватися, що між читаннями народні депутати 
не роздують дефіцит. Тим більше, що проєкт закону це дозволяє. Адже ним знову хочуть зупинити дію 
норм, спрямованих на утримання бюджетного дефіциту в рамках 3% ВВП. 

Рисунок 3. Фіскальний дефіцит та квазіфіскальні операції підтримки 

 

Джерело: Верховна Рада, Кабінет Міністрів України, НБУ, Державне казначейство, розрахунки ЦЕС 

На 2022 рік, на відміну від попередніх років, заплановано менше державних гарантій – за кредитами 
Укравтодору у 2020 році було видано гарантій на 23 млрд грн, загальний обсяг виданих гарантій 
становив 45 млрд грн. Але якщо газова проблема постане перед Україною на повний зріст, а ціни на 
газ в Європі не знизяться, допомога може знадобитися вже Нафтогазу – у 2021 чи у 2022 роках. 
Останній раз державні кошти на підтримку компанії виділялися у 2016 році. Відтоді Нафтогаз перестав 
бути «чорною дірою» для бюджету завдяки приведенню цін на газ до ринкового рівня. Зараз ситуація 
змінилася: ціни для населення знову зарегульовані, а імпортна ціна злетіла. 
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Зупинка дії фіскальних запобіжників 

Проєктом закону про бюджет-2022 Мінфін хоче знову зупинити, зокрема, дію положень 
Бюджетного кодексу про граничні обсяги бюджетного дефіциту (до 3% ВВП та в межах 
визначеного у Бюджетній декларації) та граничний обсяг надання державних гарантій (3% 
планових надходжень загального фонду державного бюджету). Дефіцит у проєкті визначений 
у розмірі 3,5% ВВП, а обсяг гарантій – на рівні 78 млрд грн, або 7% доходів загального фонду. 

Причини, через які, за запланованого зростання економіки, потрібні ці відступи від 
законодавства є незрозумілими. Зазначені норми покликані бути запобіжниками, що 
сприяють здоровому стану державних фінансів. Зупинення їх дії можна було зрозуміти в 
розпал коронавірусної кризи або у роки фінансових криз, як-от 2014-2015 або 2009 роки. Але 
необхідності зупиняти дію положень на 2022 рік немає. Таке ставлення до запобіжників у 
законодавстві не повинне ставати нормою. 

Менший дефіцит та, відповідно, нижчі борги – критично важливе завдання для України. 
Видатки на виплату процентів за державними позиками вже сягнули 14% доходів державного 
бюджету. Це дуже тривожний сигнал та фактор, який серйозно стримує можливості 
стимулювати економічний розвиток через звуження фіскального простору. Політика із 
зниження процентних платежів має стати однією з основних в управлінні державним боргом 
на наступні роки. 

Фінансувати дефіцит бюджету-2022 загальним обсягом 188 млрд грн збираються за рахунок залучення 
нових боргів (178 млрд грн), приватизації (8 млрд грн) та фінансування за активними операціями (2 
млрд грн). План по приватизації в Україні зазвичай не виконується, цей рік не має передумов, щоб 
стати винятком. Наприклад, у 2021 році за 7 місяців з плану на 12 млрд грн виконано було лише 1,6 
млрд грн. Тому, вірогідно, цю частину фінансування буде закрито також за рахунок позик. 

Зовнішні погашення боргів наступного року будуть не дуже великими – на рівні 2,5 млрд дол. США. А 
ось надалі навантаження збільшиться, піковий рівень – 5,7 млрд дол. США – припаде на 2024 рік. 
Наступного року гасити доведеться здебільшого внутрішні облігації – ОВДП. 

Рисунок 4. Графік погашення боргів 

 

Джерело: Міністерство фінансів України, прогнозні платежі за державним боргом у 2021-2046 роках за чинними угодами, 
станом на 01.09.2021 
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Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями є критичною із точки 
зору витрат на обслуговування боргу 

Приблизно половина зовнішнього боргу, що гаситься у наступні чотири роки, – це 
позики від міжнародних фінансових організацій. Ці кредити уряд залучав під дуже 
низький відсоток –близько 2% річних. Якщо стосунки України із інституційними 
кредиторами зіпсуються, то щоб віддати ці кредити, доведеться залучати дорогі кошти 
на ринку у приватних інвесторів.  

Різниця у ставках може скласти 4-6 відсоткових пункти – в річному вимірі це означало 
би додаткові 300-500 млн доларів США на обслуговування боргів. Україна вже віддає 
приблизно 14% доходів державного бюджету у вигляді процентів за боргами – це 
надзвичайно багато.  

Тому з огляду на необхідність зниження процентного навантаження дуже важливо 
продовжити співпрацю із міжнародними фінансовими організаціями і у спокійному 
режимі рефінансувати ці борги.  

Уряд планує наступного року залучити на зовнішньому ринку 4,7 млрд дол. США. Це на 2 млрд дол. 
США більше, ніж погашення. Мінфін також планує продовжити активно гасити та розміщувати нові 
облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).  

Таблиця 8. План державних запозичень до загального фонду державного бюджету на 2022 рік 

 
Запозичення,  
млрд грн 

Середньозважена 
процентна ставка 

Погашення,  
млрд грн  

Всього: 546   393 

Зовнішні запозичення (валютні) 126   72 

Єврооблігації строком погашення 5-15 р. 43 7,5%  

Кредити МВФ  83 3%  

Внутрішні запозичення (гривневі та валютні) 420   321 

ОВДП до 1 року включно 106 

11,7% 

 
ОВДП 2-4 р. 193  

ОВДП 5-10 р. 121  

Джерело: Додатки до Проєкту закону про Державний бюджет на 2022 рік 

Загалом співвідношення державного та гарантованого боргу до ВВП має за планом знизитися порів-
няно до 2020 року з 61% ВВП до 58% ВВП у 2022 році10 . Після великого дефіциту та запозичень пері-
оду коронакризи у 2020 році це є поверненням до стриманої боргової політики.  

Разом із тим задля уникнення валютних ризиків, на кшталт тих, що призвели до реструктуризації 
боргів у 2015 році, уряд планомірно збільшує частку гривневого боргу. У 2021 році вона склала вже 
37%. Це добре із точки зору валютних ризиків. Але гривневий борг дорожчий за валютний, особливо 
якщо розглядати борги перед міжнародними фінансовими організаціями, проценти по ньому вищі і, 
відповідно, більшими стають видатки на обслуговування державного боргу.  

 

10 Порівнювати із 2021 роком поки зарано, оскільки фактичне значення співвідношення державного та гарантованого боргу до 
прогнозного ВВП на 2021 рік у липні становило 52%, але до кінця року ситуація може змінитися. 
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Рисунок 5. Деякі показники статистики державного боргу. 

 

Джерело: статистика Міністерства фінансів України, Проєкт закону про Державний бюджет на 2022 рік 

Сукупно три фактори – накопичення боргів у 2020 році, збільшення частки дорогого гривневого боргу 
та падіння економіки через коронакризу – призвели до зростання процентного навантаження на дер-
жавний бюджет до 14% доходів. Знизити процентні виплати можна, покращивши кредитний рейтинг 
країни. Наприклад, Польща із рейтингом А- запозичує кошти під 0,5-2,7% річних, а Україна із рейти-
нгом В платить 3,3-6,9% річних у доларах. Іще для утримання частки гривневого боргу можна опрацю-
вати варіант запозичення в гривні під нижчі ставки у мікрофінансових організацій (МФО). 

Рисунок 6. Суверенний кредитний рейтинг та фактори його покращення 

Суверенний кредитний рейтинг… … та як його підвищити 

 

Структурні фактори (53% рейтингу) 

Показники врядування, ВВП на особу, частка у світовому 

ВВП, кількість років після дефолту, грошова маса у % від 

ВВП 

 

Макроекономічні фактори (11% рейтингу) 

Волатильність ВВП за останні 10 років, середня інфляція 

та зростання ВВП за останні 3 роки 

 

Державні фінанси (18% рейтингу) 

Валовий державний борг у % від ВВП, процентні витрати 

у % від доходів бюджету, дефіцит бюджету в % від ВВП 

 

Зовнішній сектор (18% рейтингу) 

Резервна валюта, суверенні чисті іноземні активи у % від 

ВВП, сировинна залежність, валютні резерви 

 

Додатково: фактор експертної оцінки, на яку коригують 

економічну модель, наприклад, геополітичний ризик або 

швидкі зміни в обставинах, на які не встигає зреагувати 

модель. 

Джерело: ЦЕС на базі матеріалів S&P та Fitch Ratings для Національної стратегії збільшення ПІІ в Україну 
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