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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 В’ячеслава Ноздріна, 
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.  

Німецька економічна група, що фінансується Федеральним міністерством економіки та 
енергетики Німеччини, консультує уряди України, Білорусі, Молдови, Грузії та Узбекистану 
з питань розробки і вдосконалення економічної̈ політики та сталого розвитку економіки. 
Крім того, в рамках проєктів також працює в інших країнах за обраними темами. Реалізація 
проєктів доручена консалтинговій̆ фірмі Berlin Economics.  

За детальною інформацією звертайтеся до Гарі Полюшкіна, проєктного менеджера в Україні 
poluschkin@berlin-economics.com.   

 
 

Думки та висновки з цього дослідження належать їх авторам і не обов’язково репрезентують  
позицію організації, яка надає підтримку. 

 
 
  

mailto:poluschkin@berlin-economics.com
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1. ВСТУП 

Макрофінансова стабільність в Україні через три повні місяці після початку війни дедалі більше 
руйнується. Протягом перших двох місяців регуляторам вдавалося більш-менш тримати під 
контролем обмінний курс, державний бюджет та інфляцію за допомогою жорстких обмежувальних 
заходів та швидкої фінансової допомоги з-за кордону. 

 Але в травні кілька ударів по платіжному балансу (відновлення імпорту і недостатній приплив 
іноземної допомоги) змусили Національний банк України відреагувати на ризик валютної кризи 
радикальними і непопулярними заходами.  

Реакція була своєчасною, але на момент підготовки даного звіту її результати ще не проявилися 
повною мірою. Тим часом біженці повертаються додому, оскільки в їхніх рідних містах слабшають 
побоювання щодо безпеки, а економічна активність продовжує відновлюватися. 

2. ЕКОНОМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ. ЗВИКАЮЧИ ДО 

ВІЙНИ 

Війна триває. Основна воєнна активність перемістилася на захід Луганської та північ Донецької 
областей, де російські військові сконцентрували зусилля, намагаючись витіснити українські сили. 
Також важкі бої точаться у Харківській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.  

Хоча північні райони країни були звільнені українською армією, росіяни регулярно обстрілюють 
прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей, а також деякі райони міста Харкова. 

Економічна активність у вільних регіонах України поступово відновлюється, але ситуація в 
окупованих регіонах важка. Росіяни активно грабують товари, насамперед зерно, і навіть сталь з 
Маріуполя, та вивозять їх до Росії. 

Головною міграційною тенденцією кінця травня-початку червня стало повернення багатьох українців 
до місць їх постійного проживання. Йдеться як про внутрішньо переміщених осіб (ВПО), так і про 
біженців за кордон. 
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Рисунок 1. Російське вторгнення станом на 13 червня 2022 року 

 
Джерело: @war_mapper на основі інформації з відкритих джерел 

Оцінки фізичних збитків поступово збільшуються. Станом на 8 червня 2022 року загальні збитки 
виросли за місяць через нові руйнування ще на 10 млрд дол і оцінюються в 104 млрд дол1. 

Рисунок 2. 25 найбільших промислових підприємств постраждалих від російського вторгнення.  

 
Джерело: Розрахунки ЦЕС 

 
1 За підрахунками консорціуму KSE Institute (аналітичне відділення Київської школи економіки), Центру економічної 
стратегії, Антикорупційного штабу, Інституту аналізу та адвокації, Transparency International Україна та Prozorro.Sale 
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ВВП впав у І кварталі 2022 року на 15,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року за даними 
Держстату. Якщо припустити незначне зростання ВВП у січні та лютому, то це означає, що у березні 
Україна втратила до половини ВВП порівняно до березня минулого року. Це збігається з оцінками 
Національного банку України на цей період. Подальше відновлення у квітні та травні мало б трохи 
покращити показник за ІІ квартал 2022 року, але за рік прогнози щодо мінус 35–45% ВВП у 2022 році 
можуть виявитися реалістичними. 

Економічна активність продовжувала відновлюватись. Опитування Європейської бізнес-асоціації 
(ЄБА) показують, що, станом на 3 червня (100-й день вторгнення), 50% компаній-членів повністю 
функціонували, тимчасом як місяць тому таких було лише 28%. 17% компаній, які призупинили 
свою діяльність раніше, повністю або частково відновили виробництво або надання  послуг 
(порівняно з 14% місяць тому). Нині 63% компаній повністю виплачують заробітну плату, а деякі 
навіть роблять додаткові або авансові виплати. Єдиним мінусом порівняно до попереднього 
опитування є те, що тепер вже 5% компаній повідомляють, що вичерпали свої запаси  – це 
зростання на 2 в.п. 

Чорна металургія. Ті підприємства, що залишилися в секторі після руйнування та окупації 
«Азовсталі» та ММК ім. Ілліча, а це ще чимало, поступово відновлюються. Найбільші видобувачі 
залізної руди та виробники сталі не згорнули інвестиційні програми. Наприклад, найбільший 
виробник «АрселорМіттал Кривий Ріг» передбачив лише обмежене скорочення інвестиційного 
плану на найближчі 5 років – з 500 млн дол до 420 млн дол. Компанії розпочали виробництво 
нових видів продукції, адаптованих до змін в попиті на внутрішньому та зовнішньому ринках 
(включаючи США, де скасування тарифів на продукцію, як очікувалося, матиме лише 
довгостроковий ефект). 

Пальне та енергія. Після дефіциту пального, що виник через ракетні удари по об'єктах зберігання 
та виробництва пального (включаючи найбільший в Україні діючий нафтопереробний завод у 
Кременчуку), обмеження цін та посівну кампанію, уряд в середині травня скасував цінове 
регулювання. Середні роздрібні ціни одразу ж зросли на 22–30% залежно від виду пального, і в 
результаті ціни на пальне зросли, за даними Державної служби статистики, на 22,8% за місяць та 
57,5% рік до року. Але збільшилася й пропозиція. Кількість імпортерів подвоїлася. Щойно 
з'являться нові поставки, дефіцит має поступово зменшитися, а ціни можуть навіть трохи 
знизитися. Проте деякі учасники ринку очікують, що дефіцит збережеться до кінця року . 

Сільське господарство. Результати посівної кампанії не виправдали прогнозів уряду. Кабінет 
Міністрів очікував, що посівні площі становитимуть 80% від відповідної площі 2021 року, проте 
фактичний показник становив 75%. Фермери та великі сільськогосподарські  підприємства 
активно використовували програму пільгового кредитування, спеціально розроблену для 
допомоги у проведенні посівної кампанії. Банки видали 38,5 млрд грн таких кредитів. Наступні 
проблеми будуть пов'язані з логістичними труднощами  в процесі вивезення минулорічного 
врожаю, збереженням нового врожаю та достатньою кількістю пального для збирання врожаю. 

Експорт різко впав у березні та показав невеликі ознаки відновлення у квітні (+4,5%). Основною 
причиною цього є блокада українських портів Чорного моря та логістичні проблеми2. З іншого 

 

2 Подробиці у матеріалі «Економіка України під час війни: зіткнення з новою реальністю». https://ces.org.ua/en/ukrainian-

economy-in-war-times-facing-new-reality-may-2022/  

https://ces.org.ua/en/ukrainian-economy-in-war-times-facing-new-reality-may-2022/
https://ces.org.ua/en/ukrainian-economy-in-war-times-facing-new-reality-may-2022/
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боку, імпорт швидко відновився (+41% у квітні) на тлі лібералізації та зменшення податків на імпорт. 
Список критичного імпорту було розширено, і споживчий попит дещо відновився після першого 
шокового місяця. 

Даних щодо загального обсягу експорту у травні поки що немає, але експорт сільськогосподарської 
продукції зріс на 180% у тоннах порівняно з попереднім місяцем, згідно даних Міністерства аграрної 
політики. Загалом сільськогосподарські товари та продукти харчування становили близько 44% 
річного довоєнного експорту, а від початку війни ціни на зерно зросли. Тому ми очікуємо, що у травні 
обсяг експорту в грошовому виразі збільшиться. Імпорт, вірогідно, ще відновиться у травні через 
зняття попередніх обмежень, відновлення споживчого попиту та поступове повернення українських 
біженців додому. 

Загалом негативний баланс торгівлі товарами та послугами різко збільшився до 1,1 млрд дол у квітні. 
Травень, ймовірно, покаже збільшення цього розриву. Позитивне сальдо рахунку поточних операцій 
зберіглося переважно за рахунок міжнародних грантів у розмірі 0,8 млрд дол. 

 
Рисунок 3. Експорт та імпорт товарів  

 

Джерело: НБУ 

 

3. МОНЕТАРНИЙ ТА ФІНАНСОВИЙ СЕКТОРИ. 

КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ ДЕШЕВИХ ГРОШЕЙ 

Очікування інфляційно-девальваційної спіралі почали справджуватися на фоні значних відпливів 
валюти з України через зростання імпорту, великий обсяг карткових платежів за кордоном та попит 
на готівковому валютному ринку. Споживча інфляція зросла в річному вимірі з 16,4% у квітні до 18,0% 
у травні, великою мірою через подорожчання продовольчих товарів (+23,6% рік до року) та транспорту, 
включаючи пальне (+57,5%). При цьому темпи зростання цін в різних областях суттєво відрізнялися. 
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Паралельно слабшала гривня. 30 квітня курс долара на готівковому ринку становив 33,2–33,5 UAH/USD, 
а станом на 8 червня – 35,1–35,4 UAH/USD. 

Протягом травня Національний банк був змушений продати понад 3,4 млрд дол у рамках валютних 
інтервенцій задля утримання фіксованого курсу. Великою мірою зростання інтервенцій було 
спричинене оголошеним НБУ 20 травня зняттям обмежень на курси валют за картковими операціями, 
що спричинило масове зняття готівки за кордоном 20-22 травня. Чистий обсяг інтервенцій наблизився 
до показників 2014-2015 років, коли гривня девальвувала з 8 грн/дол. до 25 грн/дол. 

Рисунок 4. Валютні інтервенції НБУ 

 

Джерело: НБУ  

Надходження міжнародної фінансової допомоги у розмірі 1,7 млрд дол пом'якшили удар по резервам, 
і в результаті валові міжнародні резерви НБУ скоротилися менше ніж на 2 млрд дол – до 25,1 млрд дол 
станом на 1 червня 2022 року. Щомісячні витрати українських біженців за кордоном на суму близько 
1,5 млрд дол, зростання імпорту та внутрішнього попиту на іноземну валюту як засіб заощаджень 
спричинюють тиск на курс готівкового ринку. 

В очікуванні подальшого тиску на гривню та для захисту міжнародних резервів, НБУ 20 травня 
легітимізував політику множинних курсів, відпустивши у вільне плавання курс готівкової валюти в 
банках та курс для карткових операцій за кордоном. Водночас курс продажу експортної виручки та 
курс купівлі валюти для критичного імпорту залишилися фіксованими на рівні 29,25-29,54 грн/дол. Це 
негативно сприйняли експортери, у тому числі IT-сектор, які зіткнулися із справді великою різницею 
курсів, та біженці з гривневими доходами, чиї споживчі витрати не пом'якшуються фіксованими 
цінами на критичний імпорт. Наступним кроком стало сміливе підвищення 2 червня облікової ставки 
НБУ  на 15 в.п. – до 25% річних. 

Банківський сектор був збурений радикальним відходом НБУ від фіксації облікової ставки. У 
перші місяці війни банківський сектор зберігав дивовижну стійкість, багато в  чому завдяки 
стимулюючій політиці НБУ. Тільки один банк був визнаний неплатоспроможним (Мегабанк , 2 
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червня), але він і до війни демонстрував ознаки проблемності. Але ситуація може змінитись після 
того, як НБУ повернувся до ринкової політики шляхом підвищення облікової ставки. 

Банкам доведеться зіткнутися із суттєво вищою вартістю фондування за кредитами 
рефінансування (145 млрд грн), що надалі обійдеться їм у 27% річних. Фінансові результати 
багатьох банків погіршаться, оскільки збільшення ставок за кредитним портфелем у таких 
масштабах (що могло б компенсувати підвищення ставки на 15 в.п.) малоймовірне  – багато 
корпоративних клієнтів будуть вимагати реструктуризації, а видача нових кредитів під набагато 
вищу ставку навряд чи буде можлива. Уряд також не наважується підвищувати процентні ставки 
за своїми облігаціями. Таким чином, у плані підвищення прибутковості активів у банків 
залишиться не так багато варіантів. 

Рисунок 5. Залишки за монетарними операціями НБУ, млрд грн 

 

Джерело: НБУ 

Тому, вірогідно, вони шукатимуть варіанти на боці фондування. Банки, які не відчувають дефіциту 
ліквідності та мають невелику частку кредитів рефінансування у своїх пасивах, ймовірно, 
покладатимуться на свої короткострокові дешеві гривневі ресурси з поточних рахунків фізичних та 
юридичних осіб, а також будуть використовувати депозитні сертифікати НБУ для отримання відсотків 
у розмірі 23% річних, намагаючись при цьому вичавити якнайбільше грошового потоку з існуючого 
кредитного портфеля. Банки, що мають на балансах велику частку кредитів рефінансування, 
опиняться у скрутному становищі, і їм, можливо, доведеться набагато швидше підвищувати ставки за 
депозитами, щоб замістити кредити рефінансування під 27%, або пробувати залучити додаткові 
кошти від акціонерів.  

За даними НБУ, станом на 9 червня українські банки мали 192 млрд гривень та 7,5 млрд доларів США 
у ліквідних активах, переважно завдяки коштам на поточних рахунках клієнтів. НБУ вважає, що ці 
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гроші можуть бути використані для купівлі військових облігацій та допомогти послабити тиск 
емісійного фінансування. Тепер цю ліквідність буде хоча б частково перенаправлено на погашення 
дорогих кредитів рефінансування. 

Рисунок 6. Динаміка роздрібних депозитів 

 

Джерело: НБУ, розрахунки GET та ЦЕС для спільної записки «Банківський сектор у часи війни: поточна ситуація та виклики». 

4. ФІСКАЛЬНИЙ СЕКТОР. ДОПОМОГИ ПОТРІБНО 

БІЛЬШЕ 

На момент підготовки цього звіту були доступні лише попередні дані Державної казначейської служби 
про податкові надходження за травень, опубліковані Міністерством фінансів3 та обмежені описом 
основних джерел бюджетних надходжень. Загалом, податкові надходження дещо кращі, ніж можна 
було б очікувати на основі прогнозів ВВП. Це відбулося завдяки поєднанню авансових податкових 
платежів, зростанню внутрішнього споживання та збільшенню частки споживання та державних 
витрат у ВВП (в основному, за рахунок зниження інвестицій). 

Таблиця 1. Доступні дані щодо податкових надходжень до державного бюджету, млрд грн 

 Січень 
2022 

Лютий 
2022 

Березень 
2022 

Квітень 
2022 

Тра-
вень 
2022 

% до до-
ходів кві-

тня 

% до до-
ходів 
травня 
2021 ско-
ригова-
ний4 

ПДВ вироблених в Україні товарів 22,7 12,3 15,6 15,6 18,3 117% 66% 

ПДВ сплачений 41,2 24,4 16,4 15,6 18,3 117% 66% 

ПДВ відшкодований -18,5 -12,1 -0,8 0 0 n/a n/a 

ПДВ імпортованих товарів 30 32,5 7 7,9 8,8 112% 27% 

Акциз на внутрішнє в-во 3,9 4,9 1,1 1,9 n/d n/a n/a 

Акциз на імпорт 4,7 5,4 0,5 4,2 7,9 129% 51% 

Податки на споживання 61,3 55,1 24,1 29,6 35 118% 59% 

 
3 У травні 2022 р. до загального фонду державного бюджету надійшло 101,3 млрд грн 
https://mof.gov.ua/uk/news/u_travni_2022_r_do_zagalnogo_fondu_derzhavnogo_biudzhetu_nadiishlo_1013_mlrd_grn-3465 
4 З урахуванням інфляції за 12 місяців 
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Податок на прибуток 1,3 8,3 26,6 5,8 19,6 341% 56% 

ПДФО 9,4 12,6 9,8 9,7 11,1 114% 92% 

Податки на доходи та прибуток 10,6 20,9 36,4 15,5 30,7 198% 65% 

Рента за користування надрами 6,6 8,2 7,8 6,8 11,7 173% 184% 

Податки на міжнародну торгівлю 2,8 3 0,4 0,4 n/d n/a n/a 

Сукупні податкові надходження 81,3 88 68,8 52,3 77,4 148% 66% 
Сукупні надходження (загальний 
фонд) 

78 104,6 103,4 76,2 101,3 133%  

Сукупні видатки 66,2 105,8 184,4 166,9 216,4 130%  

Дефіцит (+)/Профіцит (-) -11,8 1,2 81 90,7   113,4  115,1   

ЄСВ 26,9 34,0 27,8 29,7 33,5 113% 127% 

Джерело: Міністерство фінансів 

Податки на споживання зросли на 18% за місяць, склавши 68% суми, зібраної у травні 2021 року, або 
59% з урахуванням інфляції. Внутрішній ПДВ становив 18,3 млрд грн (+17% за місяць), а імпортний 
ПДВ відновлювався повільніше – 8,8 млрд грн, що становить +12% за місяць і лише чверть від 
показника травня 2021 року з урахуванням інфляції.  

Низькі показники ПДВ на імпортні товари можна пояснити зниженням споживання, обмеженнями на 
імпорт, як-от валютний контроль та логістика, а також імпортом без ПДВ, дозволеним для 
підприємств, які застосовують спрощену систему оподаткування. 

Слід також зазначити, що у травні відшкодування ПДВ не було, тому сума заборгованості з ПДВ, що 
підлягає відшкодуванню бізнесу державою, продовжує накопичуватись протягом третього місяця 
поспіль. 

Акцизи з вироблених в Україні та імпортованих склали 7,9 млрд грн, що на 29% більше, ніж у квітні, 
оскільки поступово знімаються обмеження на роздрібну торгівлю алкоголем, а тютюнові фабрики 
надолужують період простою.  

Незважаючи на зростання, зібрані акцизи становлять 51% від рівня травня 2021 року з урахуванням 
інфляції, оскільки внутрішнє виробництво пального, оподатковуваного акцизом, практично 
припинилося через руйнування російськими військами всіх великих нафтопереробних заводів, тоді як 
імпорт пального та автомобілів залишився звільненим від акцизів (80% від запланованої суми акцизу 
на імпорт на 2022 рік). 

Податок на прибуток підприємств став найбільшим джерелом податкових надходжень у травні, 
принісши 19,6 млрд грн (56% рівня травня 2021 року, з урахуванням інфляції). Багато підприємств 
оголосили про добровільні авансові платежі, а один із найбільших авансових платежів з податку на 
прибуток зробив державний Укргазбанк (550 млн грн). 

Податок на доходи фізичних осіб приніс до державного бюджету 11,1 млрд грн, показавши зростання 
на 14% порівняно з попереднім роком та 92% рівня травня 2021 року з урахуванням інфляції. 

Найбільше зростання відбулося за рентною платою та платою за користування надрами – 11,7 млрд 
грн (зростання на 73% за місяць та на 117% за рік).  

Збільшення було викликане змінами у формулі розрахунку ренти за видобуток газу (що набули 
чинності у березні 2022 року) та збільшенням ренти на залізну руду через високі ціни на міжнародних 
ринках, а також змінами у формулі розрахунку ренти у листопаді 2021 року.  
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Спільно ці джерела забезпечили 77,4 млрд грн податкових надходжень, що на 48% більше, ніж 
попереднього місяця, але становить 66% від показників травня 2021 року з урахуванням інфляції. Ця 
загальна сума не включає екологічний податок та податки на зовнішню торгівлю, які, як очікується, 
незначними, та не були опубліковані Мінфіном. 

Голоси вітчизняних виробників та аналітичних центрів (включно з нашим) за повернення до 
довоєнного оподаткування імпорту призвели до подання законопроекту №7418, підтриманого 9 
червня податковим комітетом парламенту.  

Законопроект знову запроваджує ПДВ та мито на імпортні товари (крім палива), а також акциз на 
автомобілі (крім ввезених для потреб армії). Очікується, що ініціатива буде проголосована в середині 
червня і набуде чинності з липня. Вона має покращити платіжний баланс, а також вирівняти 
конкурентне поле для вітчизняних виробників, які нині обкладаються вищими податками, ніж 
імпортери без ПДВ.  

Очікується, що ухвалений закон стане передумовою скасування списку критичного імпорту, який 
обмежує товари, за які дозволені платежі в іноземній валюті. Щобільше, відновлення оподаткування 
імпорту має обмежити привабливість «спрощеної системи оподаткування» для роздрібних 
підприємств та обмежити міграцію із загальної системи оподаткування (на основі ПДВ) 
підприємствами з низькою часткою вхідного податкового кредиту, як-от готельно-ресторанний бізнес 
та деякі підприємства сфери послуг. 

З 27 травня Державна податкова служба відновила реєстрацію рахунків-фактур з ПДВ (відповідний 
законопроект №7360 був проголосований у парламенті 12 травня). Закон також відновив усі податкові 
перевірки, включаючи позапланові, для підтвердження заліку чи відшкодування ПДВ у розмірі понад 
100 000 грн; також відновлено відшкодування ПДВ з 21 липня. Станом на 9 червня до Державної 
казначейської служби вже подано заяви на відшкодування ПДВ на суму 9,55 млрд грн.   

Загалом при зниженні доходів бюджету в середньому на 27% порівняно з минулим роком (січень-
травень), скорочення видатків відстає, що цілком зрозуміло в умовах підвищених військових потреб 
та необхідності бюджетного стимулювання для підтримки економіки.  

До того ж, 10 червня президент  підписав зміни до державного бюджету, які збільшують видатки у 2022 
році на 287 млрд грн, або 9,7 млрд дол. Більшість цих коштів буде спрямовано на підвищені грошові 
виплати військовослужбовцям сил оборони України.  

Очікується, що бюджетний дефіцит, який збільшився до 271 млрд грн у січні-травні, зростатиме і 
надалі. 
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Рисунок 7. Щомісячні видатки зведеного бюджету за функціями, млрд грн 

 

 

Джерело: НБУ 

Уряд мінімізує капітальні видатки, оплачує свої підвищені військові та гуманітарні рахунки та 
намагається покладатися на зовнішнє фінансування як основне джерело додаткового бюджетного 
фінансування. Але цього далеко не достатньо. 

За три місяці з 24 лютого по 7 червня Україна отримала 6,8 млрд дол іноземних кредитів та грантів. За 
оцінками Міністерства фінансів, Україні необхідно не менше 5 млрд дол зовнішнього фінансування на 
місяць, щоб забезпечити нормальне існування. 

Рисунок 8. Фінансування державного бюджету України з початку повномасштабної війни, млн дол 

 
Джерело: Мінфін 
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Таким чином, за нинішнього рівня іноземного фінансування бюджетний дефіцит здебільшого 
фінансує Національний банк України. Станом на 7 червня, НБУ купив військових облігацій України на 
120 млрд гривень (4,1 млрд доларів США). 9 червня нова емісія (купівля ОВДП) становила 70 млрд грн, 
або майже 60% обсягу, купленого до цієї дати, що свідчить про погіршення ситуації. Це разом 
становить майже половину загального обсягу емісійного фінансування бюджетного дефіциту в 400 
млрд грн, передбаченого на 2022 рік5. Таке збільшення грошової маси сприятиме тиску на валютний 
ринок та зростанню інфляції. Водночас, валютні інтервенції НБУ частково компенсують емісію, але це 
призводить до скорочення валютних резервів.  

Щодо позитиву, то НБУ та Міністерство фінансів очікують6, що у червні Україна отримає 4,8 мільярди 
доларів США зовнішнього фінансування. Це трохи менше, ніж потрібно, але все ж таки є проривом у 
порівнянні з попередніми темпами. 

Світовий банк залишається найбільшим донором із майже 4,5 млрд дол обіцяної допомоги. Частина 
цієї суми фінансується за рахунок внесків країн-членів, але точна структура ще остаточно не 
зрозуміла. Німеччина збільшила свої зобов'язання за рахунок грантів на суму 1 млрд євро, які, за її 
словами, є частиною більшого зобов'язання країн  «Великої сімки» у розмірі 18 млрд євро, але 
подробиць поки що немає. Загальні темпи надання міжнародної фінансової допомоги залишаються 
незадовільними, і гроші надходять набагато повільніше, ніж хотілося б. 

Рисунок 9. Головні іноземні донори державного бюджету України, млн. дол 

 
Джерело: Мінфін, Кільський університет, дослідження ЦЕС 

 
5 The CMU decree on war bonds issuance https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-2022-%D0%BF#Text 
6 NBU: MoF expects to receive USD 4.8 bn from foreign partners in June https://finbalance.com.ua/news/nbu-minfin-ochiku-v-chervni-
vid-mizhnarodnikh-partneriv-48-mlrd 
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5. СПЕЦІАЛЬНА ТЕМА. ПОШУК НОВОЇ РІВНОВАГИ 

Останні події в монетарній та фіскальній політиці продемонстрували недостатню координацію між 
органами влади, які мають різні цілі. Мета НБУ щодо стабілізації обмінного курсу, захисту резервів та 
відповідного різкого підвищення облікової ставки вступила в суперечність з метою Міністерства 
фінансів щодо підтримки витрат на обслуговування боргу на мінімально можливому рівні та 
одночасною спробою фінансування величезного бюджетного дефіциту. 

Штучна фіксація обмінного курсу та процентної ставки на довоєнних рівнях в умовах паралельного 
спалювання резервів та монетизації дефіциту бюджету - дуже хиткий набір політик.  Він може бути 
успішним лише за умови, якщо б Україна отримувала велике грантове фінансування з-за кордону, що 
сьогодні не є реальністю. Система буде вимушена адаптуватися до нових реалій найближчим часом.  

Монетарна політика 

Ми розглядаємо підвищення ставки НБУ з 10% річних до 25% річних як перший крок у довгостроковій 
стратегії відходу від ручного управління політикою у бік нової (можливо, проміжної) рівноваги. Проте 
їхні колеги, які відповідають за бюджетну політику, поки що не пішли цим шляхом, зберігши ставку 
по державних облігаціях на рівні 9-11% для приватних інвесторів і запровадивши плаваючу ставку (12-
місячна ковзна середня від облікової ставки) для військових облігацій, викуплених НБУ. 

В умовах потенційно можливої кризи 7платіжного балансу НБУ має зробити непростий вибір між 
трьома опціями: (1) виснажувати резерви на підтримку фіксованого обмінного курсу в надії на швидке 
надходження міжнародної допомоги, (2) перейти до вільного курсоутворення гривні та чекати, що 
ринок сам знайде нову рівновагу, та (3) намагатися втримати ринок у шорах за допомогою комплексу 
креативних заходів. Схоже, що було обрано саме останній варіант.  

Систему фіксованого валютного курсу зараз захищено на кількох рівнях: 

- валютні обмеження включають заборону на імпорт, яка послаблювалася поступово після 
повномасштабної заборони на імпорт у перші дні війни до дуже широкого переліку товарів 
критичного імпорту станом на зараз; фіксацію обмінного курсу на рівні 29,25 грн/дол для 
продажу експортної виручки; контроль над транскордонним рухом капіталу; 

- валютні інтервенції, чистий обсяг яких у березні-травні 2022 року становив 7,3 млрд дол. 
Міжнародні резерви скоротилися лише на 2,5 млрд дол, завдяки надходженню іноземної 
допомоги уряду; 

- підвищення облікової ставки з 10% річних до 25% річних, що, як очікується, призведе до  
підвищення ставок за депозитами в банках і зробить гривню надійнішим засобом заощаджень 
для громадян, тим самим послабивши тиск на готівковий валютний ринок.   

Очікуються також дії щодо обмінного курсу. Рано чи пізно НБУ доведеться або повернутися до 
політики плаваючого курсу, або зафіксувати обмінний курс на новому рівні. Поточна різниця між 
готівковим ринком і офіційним курсом призводить до наростання дисбалансів: штучно здешевлений 
імпорт, дозволяючи стримувати споживчу інфляцію, однак конкурує з товарами місцевого 
виробництва, і чимраз більше експортерів будуть звертатися до сірих схем, щоб скористатися 
зростаючою курсовою різницею, замість того, щоб продавати свою валюту за фіксованим курсом. 

 
7 Дивіться розділ Економічне відновлення 
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Бюджетна політика 

Але з погляду бюджетної політики ситуація виглядає інакше – і ще складнішою. Міністерство фінансів 
не наважується підвищити ставки за облігаціями, оскільки це призведе до зростання витрат на 
обслуговування боргу, і воліє вдаватися до емісійного фінансування та інфляційного податку на всю 
економіку. 

Навіть з огляду на те, що банки тримають 149 млрд грн в депозитних сертифікатах НБУ, ринку для 
довгострокових українських запозичень фактично не існує, тому аргумент полягає в тому, що навіть 
якщо Міністерство фінансів запропонує ринкову інвертовану криву доходності, попит, вірогідно, буде 
дуже обмеженим і недостатнім для покриття бюджетного розриву.  

Але при інфляції в 18% і фактичній девальвації готівкової гривні в 17% відсоткова ставка в 10% є явно 
недостатньою для того, щоб будь-який інвестор-резидент України розглядав гривню як інструмент 
зберігання вартості, і ця ставка явно перебуває далеко за межами рівноваги. Водночас інструмент 
збереження вартості грошей необхідний як громадянам, так і компаніям. Якщо громадяни потенційно 
можуть вдатися до депозитів, маючи на них 100% державну гарантію, то підприємства такого привілею 
не мають, і у разі банкрутства банку втратять гроші. Державні облігації могли б стати таким 
інструментом – якби забезпечували достатню ліквідність і дохідність, хоча б покриваючи інфляцію. 
Інакше підприємства шукатимуть варіанти купівлі іноземної валюти, у межах або поза рамками 
закону. 

Таким чином, загалом ситуація рано чи пізно обіцяє корекцію, і підвищення ставок є неминучим, якщо 
Міністерство фінансів хоче залучити бодай якесь фінансування з ринку.  

6. СПЕЦІАЛЬНА ТЕМА. ЄВРОПЕЙСЬКА 

ПЕРСПЕКТИВА УКРАЇНИ 

На тижні, що починається 13 червня, Європейська комісія ухвалить рішення про те, чи рекомендувати 
надати Україні статус кандидата в члени ЄС, ґрунтуючись, серед іншого, на опитувальнику, який 
Україна надала ЄС 9 травня. 

Україна відповідає критеріям кандидатства, а у звітах ЄС визнається прогрес України у виконанні 
Угоди про асоціацію, боротьбі з корупцією, у сфері енергетики та реформах загалом. Кандидатство в 
ЄС важливе у багатьох вимірах, оскільки воно забезпечить основу та підтримку для подальших 
структурних реформ та підвищить ефективність фінансування від ЄС та повоєнного відновлення 
України. Статус кандидата, якщо його буде надано, формально розпочне процес вступу до ЄС, хоча в 
жодному разі його не гарантує. 

Результат цього рішення поки що не зрозумілий: існують протилежні прогнози, і кілька країн-членів 
ЄС поки що виступають проти. Як один із можливих сценаріїв, рекомендація Колегії комісарів ЄС може 
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супроводжуватися умовами, пов'язаними з верховенством закону та антикорупційним 
законодавством.8 

Статус кандидата до ЄС підтримає відновлення української економіки, посилаючи сильний сигнал 
потенційним інвесторам та торговим партнерам, впливаючи на оцінку ризиків, забезпечуючи робочу 
основу для реалізації інфраструктурних проєктів, стимулюючи та спрощуючи передачу технологій та 
надаючи відчутні цілі для реформ, насамперед щодо правовладдя. 

Ми бачимо такі аргументи на користь надання Україні статусу кандидата: 

• Геополітичний аргумент. Кандидатство в ЄС нині має велику геополітичну вагу як для України, 
так і для Європейського Союзу. У Східній Європі не залишилося місця для «сірих зон» або 
концентричних кіл більш-менш тісної співпраці. У довгостроковій перспективі має бути прийняте 
рішення: або Україна стає частиною архітектури безпеки ЄС, або вона має стати частиною 
архітектури безпеки Росії, як нині Білорусь. Тому це слід розглядати як негайний і важкий 
символічний жест. 

• Аргумент про тимчасовий горизонт. Статус не означає, що країна одразу стає державою-
членом. Насправді все навпаки: між набуттям статусу кандидата та наданням членства можуть 
пройти десятиліття. Це дасть Україні та ЄС достатньо часу для забезпечення зближення 
законодавства, запровадження практик та виконання всіх умов, важливих для прийняття. Те саме 
стосується й економічних проблем з боку ЄС. Поточна висока інфляція та слабке економічне 
зростання в ЄС, як і в Україні, протягом цього тривалого періоду змінюватимуться відповідно до 
економічних циклів, і тому членство може бути приурочене таким чином, щоб найкраще 
відповідати економічним потребам та умовам обох сторін (аж до встановлення економічних умов). 

• Аргумент реформ. Маючи перед собою пряник у вигляді членства в ЄС, українські еліти зазнають 
величезного тиску з боку як міжнародних партнерів, так і суспільства, щоб провести необхідні 
реформи, включаючи правовладдя як необхідну умову для членства в ЄС. Це зробить Україну 
кращою країною, яка більше вписується в європейську сім'ю. У політичному плані це означає, що 
навіть якщо (чи коли) нинішня правляча влада зміниться, громадська думка не дасть новим 
обранцям шансу звернути зі шляху реформ. 

• Аргумент щодо вартості реконструкції. Вартість повоєнного відновлення для державних 
бюджетів буде в разі кандидатства значно нижчою як для України, так і для міжнародних донорів 
на чолі з ЄС. Перспектива членства в Євросоюзі означала б значно більше приватних інвестицій, 
орієнтованих на довгострокову перспективу. Їхня мотивація буде заснована не лише на доступі до 
ринків, а й на очікуванні реформ, наприклад, зниження рівня корупції, посилення верховенства 
права, трансформації бізнес-середовища і, отже, швидкого зростання вартості активів. Таким 
чином, співвідношення приватних та державних коштів значно покращиться на основі просто 
очікувань, навіть без фактичного надання членства. 

• Аргумент «домашнього завдання». Україна вже проробила велику роботу щодо зближення 
законодавства в рамках реалізації Угоди про асоціацію та надання безвізового режиму. Анкети 
заповнені, загальна готовність України стати кандидатом висока. 

 

8 Україна, ймовірно, отримає першу підтримку ЄС на шляху до членства. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-09/ukraine-likely-to-win-initial-eu-backing-for-path-to-
membership 
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Як йдеться у відкритому листі9, підтриманому більшістю громадянського суспільства України: 
«Визнання статусу кандидата із встановленням амбітних вимог для подальших кроків створить 
потужний інструмент реформування України, дозволить уникнути зневіри політиків та суспільства, а 
також посилить Євросоюз і його авторитет у світі. 

7. СПЕЦІАЛЬНА ТЕМА. МІГРАЦІЯ: ПОВЕРНЕННЯ 

ДОДОМУ 

За даними Міжнародної організації міграції, станом на 23 травня додому повернулося (з-за кордону 
та з інших регіонів України) 4 481 000 осіб .10 

Що далі українці поїхали від місць свого постійного проживання, то більше вони схильні 
затримуватися у місцях прихистку. Особи, які сподівалися повернутися додому як тільки 
стабілізується безпекова ситуація у їхніх рідних містах і селищах, залишалися у західних та 
центральних регіонах України або перебували у сусідній з Україною Польщею. Саме ВПО, а також 
українські біженці у Польщі стали першими «поверненцями» 

Всередині України найбільший відтік ВПО спостерігається з західних областей (кількість ВПО 
скоротилася з 2 900 000 до 1 838 000 осіб з 3 по 23 травня). З одного боку, цей макрорегіон прийняв 
найбільшу частку ВПО, тому і відплив (в абсолютних показниках) показує найбільший.  

З іншого, в західних регіонах відчувається найбільше навантаження на соціальну та житлову 
інфраструктуру, що змушує ВПО повертатися швидше додому, якщо безпекова ситуація дозволяє це 
зробити. Станом кінець травня найбільша частка  ВПО (35%) вимушені були орендувати житло у 
місцях фактичного проживання, що скорочувало їхні доходи. 

Так, результати п’ятого раунду дослідження щодо внутрішнього переміщення, проведеного 
Міжнародною організацією з міграції в Україні (МОМ), засвідчили, що наприкінці травня уперше 
було зафіксоване зниження числа ВПО – з 8 029 000 (3 травня) до 7 134 000 (23 травня11)  (рис. 10)  

Також 23% опитаних повідомили, що збираються повернутися додому протягом найближчих двох 
тижнів. Це були переважно мешканці Києва, а також західного та північного макрорегіонів. 

 

 

 

 
9 Як зберегти віру в ЄС і дати поштовх реформам. Спільне звернення українських організацій 
10Ukraine internal displacement report. General population survey. Round 5 (23 May 2022). IOM. URL:  
https://displacement.iom.int/reports/ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-5-17-may-2022-23-may 
11 A macroregion is a territorial unit comprised of multiple oblasts (regions), as defined by the Law of Ukraine "On the Principles of 
State Regional Policy" (Article 1, item 2) (as used in IOM’s survey). 
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Рисунок 10. Внутрішньо переміщені особи 

 

Джерело: МОМ. Звіт про внутрішнє переміщення в Україні. Загальне опитування населення. 5 тур (23 травня 2022 р.).  

Частка осіб, які розглядають своє повернення як остаточне, збільшилася до 77%, водночас 9% можуть 
залишити свій дім у разі погіршення безпекової ситуації (18% на сході і по 7,7% на півночі і в центрі). 

Зважаючи на те, що більшість ВПО є вихідцями зі Сходу України (55%12), потенціал повернення, 
скоріше за все, буде вичерпано у найближчі місяці. Водночас, стабільно високою (45%) серед ВПО 
залишається частка осіб, готових рухатися далі у західному напрямку.  

Вочевидь, це більше вмотивовано бажанням краще облаштувати своє життя (можливо, знайти роботу 
за кордоном), аніж почуттям небезпеки у районі фактичного проживання, адже абсолютна більшість 
переселенців посуваються у безпеці (17,9% у повній безпеці, 60,9% у частковій безпеці).  

За даними МОМ, з майже з 4,5 млн поверненців з-за кордону приїхало лише 7%. Водночас, 
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомляє, що з 28 лютого13 кордон в бік 
України перетнуло 3 млн 314 тис. осіб і додає, що ця статистика включає маятникові переміщення та 
повторні перетини кордону в обидва боки. 

  

 
12 Ukraine іnternal displacement report. General population survey. Round 5 (23 May 2022). IOM. URL:  

https://displacement.iom.int/reports/ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-5-17-may-2022-23-may 
13 Ukraine Refugee situation. URL: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine 
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Рисунок 11. Щоденний перетин українського кордону в обидва боки з 24 лютого 

 
Джерело: УВКБ ООН 

Українці також продовжують переміщуватися в межах Європи, шукаючи найкращі умови проживання. 
Відносно «осілими» можна вважати лише осіб, які офіційно зареєструвалися у країнах прибуття для 
отримання тимчасового захисту (або аналогу цього статусу).  

Лідерами за кількістю українців, яким було надано тимчасовий захист є Польща (1 млн 152 тис. осіб), 
Німеччина (566 тис. осіб), Чеська Республіка (366 тис. осіб). З зазначених країн лише остання 
повідомила про те, що кількість віз тимчасового захисту, які отримують українські біженці, поступово 
зменшується14.   
  

 
14 Кількість українців, які хочуть залишитися в Чехії, зменшується. URL:  https://espreso.tv/kilkist-ukraintsiv-yaki-khochut-

zalishitisya-v-chekhii-zmenshuetsya 
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Рисунок 12. Біженці з України, зареєстровані на тимчасовий захист або подібні програми 
національного захисту в Європі 

 

Джерело: УВКБ ООН, національні уряди 

Водночас, наші співгромадяни можуть повертатися в Україну, не знімаючись з реєстрації. Так, за 
оцінкою міністра внутрішніх справ Чехії, у країні залишилося близько 300 тис. українських біженців, 
а кількість осіб, які до неї заїжджають, приблизно відповідає кількості осіб, які її покидають.Одним з 
головних викликів для економіки України є тривале перебування за кордоном висококваліфікованих 
працівників, яке збільшує ризик втрати їх для вітчизняного ринку праці.  

Результати національного дослідження показали, що серед осіб, які виїхали за кордон, переважать 

освічені жінки: 52,4% мають вищу освіту, 10,8% – декілька вищих освіт або науковий ступінь. Значний 
потенціал адаптації та подальшої інтеграції закладений і у володінні мігрантками іноземними 
мовами: 45% з них повідомили, що володіють англійською мовою, 8% - польською, 5% - німецькою, 
ще 8% - іншою іноземною мовою. У результаті близько третини осіб працездатного віку, які оформили 
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тимчасовий захист у Польщі, вже знайшли роботу. Приблизно такі самі показники працевлаштування 
їхнього у Литві15. 

За повідомленням Європейської Бізнес Асоціації, 96% українських компаній мають у своєму складі 
працівників, які переїхали за кордон. Більшість роботодавців поки що не втратили їх як робочу силу – 
56% компаній повідомили, що їхні працівники, які отримали тимчасовий захист в країнах ЄС, 
продовжують працювати виключно на них дистанційно і не працевлаштовувалися в інших країнах, ще 
25% компаній мають працівників, які працюють як на українського роботодавця, так і на закордонного 
в країні перебування 16.  

Спостерігаючи тенденції такої швидкої інтеграції українських біженців на ринки праці приймаючих 
країн, українські урядовці розробили план їх повернення з-за кордону. У ньому передбачені зокрема 
такі заходи як «узгодження міграційної політики з європейськими країнами», «скорочення періоду 
тимчасового захисту». Але спеціальні заходити політики потрібно буде впроваджувати тоді, коли потік 
на повернення буде вичерпано.На даному етапі міграція у зарубіжні країни має менший потенціал 
повернення, порівняно з внутрішньої міграцією. За кордон виїхали особи, які, як правило, мали 
бажання і ресурси для більш тривалого перебування поза власною домівкою. Встановлення відносної 
безпеки у Києві і північних областях стали головним тригером пожвавлення зворотної міграції серед 
ВПО, водночас не стало вирішальним стимулом для повернення значної частини біженців з-за 
кордону.  

Очікується, що частковому поверненню (у разі збереження поточної безпекової ситуації або її 
покращення) будуть сприяти:  

1. Початок навчального року в традиційному режимі, що поверне в країну вчителів, викладачів учнів 
та українських студентів; 

2. Спливання піврічного терміну перебування за кордоном для працівників, які продовжують 
працювати на своїх роботодавців дистанційно і не готові до зміни податкового резидентства 
України (якщо найближчим часом не буде знайдено міждержавного рішення цієї проблеми); 

3. Скорочення соціальної допомоги для українських біженців в країнах перебування.  

Більшість біженців повернуться тоді, коли економіка України буде готова їх прийняти. Але життєво 
важливо, щоб рішення про повернення було ухвалено ними особисто, оскільки будь-які форми тиску 
можуть призвести до зворотного ефекту: після соціального або економічного покарання за відкладене 
повернення (у формі втрати роботи або бюджетного місця у вищому навчальному закладі) деякі 
біженці будуть обирати укорінення в країнах перебування. 

Будь які спроби повернути українських біженців до того, як вони самі будуть до цього готові, викличе 
зворотну реакцію у вигляді пошуку альтернативних варіантів укорінення – отримання статусу 
біженця, працевлаштування за «блакитними картами», укладання шлюбів (у тому числі фіктивних) з 
громадянами приймаючих країн. Скорочення пропозиції праці, яке може відбуватися в Україні, буде 
вирішене у ринковий спосіб – через підвищення заробітних плат. Водночас, якщо люди будуть 
повертатися у країну передчасно – не маючи перспектив працевлаштування або достойної оплати 
праці економічні проблеми посиляться через загальний суспільний песимізм. 

 
15 Ukrainian refugees 2022 in Europe. A study of the behavior and attitudes of Ukrainians who had to leave for Europe as a result of the 
war in Ukraine. www.4service.group. 
16 65% українських компаній не планують релокацію до інших країн, – ЄБА. URL: https://biz.censor.net/n3343275 


