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ПРІОРИТЕТАМИ ПРОЄКТУ ДЕРЖБЮДЖЕТУ 2022 СТАЛИ ОСВІТА, ЖКГ ТА 
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я, А ВИДАТКИ НА “ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО” ЗМЕНШАТЬСЯ 

Пріоритетними напрямками у проєкті Держбюджету 2022 року до першого читання стали освіта 
(+22,9%), ЖКГ (+18,8%) та охорона здоров’я (+13,4%). При цьому після буму фінансування «Великого 
будівництва» у 2020 році сумарні видатки на економічну діяльність та квазіфіскальну підтримку 
компаній зменшують вже другий рік поспіль (-12,9% від 2021 року та -26,6% від 2020 року). Про це 
свідчить аналіз Центру економічної стратегії.  

Уряд очікує гарного року – в макропрогнозі закладено зростання ВВП та підвищення зарплат, що у 
сукупності із очікуваною інфляцією дозволить наростити доходи публічного сектора на 15% порівняно 
до плану 2021 року. Бюджетний дефіцит знизиться до 3,5% ВВП – майже помірного рівня – після двох 
«неощадливих» років, а перерозподіл ВВП через публічні фінанси скорочується з 46% ВВП у 2020 році 
до 42% ВВП.  

Але проєкт Держбюджету 2022 побудований на макропоказниках, які Мінекономіки спрогнозував ще 
у травні 2021 року. Перша половина 2021 року виявилася кращою за очікування завдяки високим 
глобальним цінам на руду, а ось за останні місяці зовнішні умови для України суттєво погіршилися. 
Восени ціна на руду обвалилася, а ціни на природний газ в Європі злетіли до небачених рівнів. У 
підсумку номінальний показник ВВП за 2021 рік може виявитися кращим за спрогнозований через 
високий показник дефлятора1 (+26% фактичних у II кв. 2021 р. до II кв. 2020 р.), а ряд статей 
Держбюджету 2022 потребуватимуть корекції за нових обставин. Але переглядати прогноз поки не 
поспішають. Це - вада українського бюджетного процесу, яку ЦЕС рекомендував виправити.  

Контроверсійним є рішення Мінфіну прив’язати фінансування низки важливих напрямків до 
прийняття «ресурсного» законопроєкту №5600 із розрахунку, що депутати забажають збільшити 
видатки між першим та другим читанням. Такі методи просування законопроєктів мають залишатися 
у минулому, а видатки, зокрема на перепис населення, мають бути закладені в нормальному режимі. 

Рисунок 3. Фіскальний дефіцит та квазі-фіскальні операції підтримки 

 

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

 
1 Рівня зростання фактичних цін на усі продукти, вироблені в країні, а не лише цін споживчих товарів, як показник інфляції. 
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Основна проблемна частина бюджету наступного року полягатиме не у великих погашеннях 
зовнішнього 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 державного бюджету у вигляді процентних платежів. Щоб знизити цю суму, Україні потрібне 
швидке нарощування економіки та покращення кредитного рейтингу від міжнародних рейтингових 
агенцій. 

Держбюджет-2022 із стриманим дефіцитом та доходами, порахованими на помірних 
макропоказниках, має задовольнити МВФ та відкрити шлях до поновлення повноцінної співпраці із 
Фондом під час роботи місії у вересні-жовтні. Але більшість структурних маяків за програмою Фонду 
стосується правовладдя, тому невизначеність все одно залишається високою. 

 


