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І. МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У ПЕРІОД 
ПОМ'ЯКШЕННЯ КОРОНАКРИЗИ.  
У січні-липні 2021 р. в більшості країн світу було розпочато та продовжувалася 
вакцинація населення від СOVID-19. Міжнародні експерти визнають, що масова 
вакцинація вже має своїм наслідком підвищення зайнятості та економічної 
активності, що в свою чергу, призводить до нарощування податкових надходжень і 
скорочення потреб в заходах фіскальної підтримки. Однак фахівці МВФ застерігають: 
до тих пір, поки пандемію не буде взято під контроль у всьому світі, фіскальна 
політика повинна залишатися гнучкою, надавати підтримку системам охорони 
здоров'я, домогоподарствам і компаніям, а також сприяти відновленню економічної 
активності.1 

Після падіння світового ВВП на 3,2% у 2020 р. МВФ прогнозує його відновлення у 2021 
р. із річним темпом 6%. При цьому реальний ВВП розвинутих країн має зрости в 
поточному році на 5,6%, а країн з ринками, що формуються - на 6,3%. У 2022 р. темпи 
зростання світової економіки дещо уповільняться, але будуть доволі пристойними - 
4,9%.2 

В 2021 році уряди багатьох розвинутих країн продовжували реалізувати масштабні 
програми антикризової фіскальної підтримки, обсяг яких у нинішньому році 
оцінюється в розмірі 6% ВВП. У країнах з ринками, що формуються, і низькими 
доходами фіскальна підтримка залишається більш скромною, а термін дії фіскальних 
пакетів у деяких країнах вже завершується.  

М'які умови глобального фінансового ринку під час коронакризи дозволили 
багатьом країнам з ринками, що формуються, уникнути валютно-боргових криз і 
реалізувати експансивну фіскальну політику в 2020-2021 роках. В Україні, як і багатьох 
інших країнах, величина фіскального імпульсу стала позитивною, що стало певним 
досягненням після десятиріч хронічно проциклічної фіскальної політики. Підтримуючи 
доступ до міжнародного ринку капіталів, Український Уряд і корпоративні 
позичальники продовжували залучати зовнішні позики, пом'якшуючи фінансові 
обмеження для своєї діяльності.  

Середньозважена дохідність суверенних облігацій з ринків, що формуються, у грудні 
2020 р. становила 3% річних. В І кварталі 2021 р. дохідність таких облігацій дещо 
підвищилася (до 3,7%), але потому знову знизилася і встановилася на рівні 3,5-3,6% 
річних. Для України вартість міжнародного фінансування була суттєвою і висхідною 

                                                            
1 International Monetary Fund. Fiscal Monitor, April 2021. Retrieved from https://www.imf.org/en/ 
Publications/FM/Issues/2021/03/29/fiscal-monitor-april-2021 
2 International Monetary Fund. World Economi Outlook Update, July 2021. Retrieved from 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021 
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У даний час багато країн змушені балансувати цілі про-активної фіскальної політики та 
утримання боргової стійкості державних фінансів. У 2021-2022 рр. перед фіскальною 
політикою стоїть завдання уникнення занадто активного і надміру раннього 
усунення програм фіскальної допомоги при одночасному запевненні учасників 
фінансового ринку в середньостроковій стійкості державних фінансів. Це 
потребує наявності сильного і надійного середньострокового фіскального якоря, а 
також ефективних комунікацій з громадськістю на предмет того, як уряд планує 
досягати фіскальних цілей після подолання пандемії та наближення економіки до її 
потенціалу.   

Зокрема, фахівці МВФ у квітневому випуску “Fiscal Monitor” зазначали: органам 
макроекономічного регулювання слід віднайти баланс між ризиками накопичення 
значних обсягів боргів і ризиками передчасного завершення фіскальної підтримки, які 
можуть уповільнити відновлення економіки. Вирішальне значення для досягнення 
такого балансу мають надійні середньострокові параметри бюджету, які 
визначатимуть траєкторію відновлення бюджетних показників, в залежності від 
темпів відновлення економіки.3 Серед іншого, цій меті сприятимуть і вдосконалення 
конструкції фіскальних правил або перегляд лімітів за ними, які дозволять закріпити 
курс на консолідацію державних фінансів.   

Для уникнення руйнування рамок фіскальної політики, які засновані на правилах 
(rules-based fiscal frameworks) та недопущення підриву довіри до середньострокової 
стійкості державних фінансів, уряди повинні донести до громадськості способи і 
часові межі відновлення дії фіскальних правил. На думку фахівців МВФ, у деяких 
країнах слід покращувати дизайн фіскальних правил і перевизначити їх кількісні 
значення.  

Дуже важливо при цьому представити суспільству надійну бюджетну стратегію, яка 
чітко окреслюватиме шляхи посилення збалансованості державних фінансів і 
зниження боргового навантаження на середньостроковому часовому проміжку.  

В цілому, за висновком МВФ, пріоритетними завданнями фіскальної політики на 
середньострокову перспективу в більшості країн світу є: 

• продовження надання фіскальної підтримки населенню і бізнесу в період 
вакцинації та відновлення економіки після кризи; 

• розробка середньострокових бюджетних стратегій з питань управління 
бюджетними і фінансовими ризиками; 

• відновлення зусиль щодо досягнення цілей стійкого розвитку; 
• здійснення екологічної, цифрової та соціально інтегрованої трансформації 

економіки та суспільства.  

                                                            
3 Fiscal Monitor, April 2021 (вказана праця). 
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ІІ. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ 
ПОЛІТИКИ. 

Динаміка податкових надходжень державного бюджету України у І півріччі 2021 року 
формувалася під впливом поступового відновлення економічної діяльності. Так, у I 
кварталі 2021 року реальний ВВП скоротився на 2,2% в річному вимірі, а порівняно з 
ІV кварталом 2020 року знизився на 1,2% в сезонно скоригованому вимірі. На це 
вплинули карантинні обмеження в січні та березні, посилення конкуренції на окремих 
зовнішніх ринках. Проте вже у ІІ кварталі поточного року приріст ВВП, за попередніми 
оцінками Держстату, склав більше 10% порівняно з аналогічним періодом 2020 року. 

У І півріччі поточного року доходи державного бюджету України (ДБУ) було виконано 
з наступними показниками (див. табл.1). Обсяг податкових надходжень склав 440,7 
млрд грн, а неподаткових – 59,7 млрд грн., відповідно, частка доходів від сплати 
податків склала 87%, а неподаткових надходжень - майже 12%. 

Таблиця 1 

Доходи державного бюджету України у І півріччі 2021 року,  
млн грн (якщо не вказано інше) 

    

І півр. 
2020 р. 

І півр. 
2021 р. Δ, грн Δ, % 

Усього доходів, в тому числі: КБК 450 928,6 505 894,8 54 966,2 12 
Податкові надходження 10000000 329 513,5 440 736,1 111 222,6 34 
Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості 11000000 108 577,8 130 891,3 22 313,5 20 

Податок та збір на доходи фізичних 
осіб 11010000 54 265,6 63 682,8 9 417,2 17 

Податок на прибуток підприємств 11020000 54 312,3 67 208,3 12 896,0 24 
Рентна плата та плата за спеціальне 
використання природних ресурсів, з них: 13000000 13 465,5 24 648,3 11 182,8 83 

Рентна плата за користування 
надрами 13030000 11 051,9 22 264,0 11 212,1 101 

Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 197 053,3 271 412,3 74 359,0 38 
Акцизний податок з вироблених в 
Україні підакцизних товарів (продукції) 14020000 30 640,4 29 351,6 -1 288,8 -4 

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

14030000 2 234,9 7 806,6 5 571,7 249 

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

14060000 48 705,8 72 495,9 23 790,1 49 

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

14060100 123 769,4 147 400,8 23 631,4 19 
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Бюджетне відшкодування податку на 
додану вартість 14060200 -75 064,4 -74 900,9 163,5 0 

Податок на додану вартість з ввезених 
на територію України товарів 14070000 115 472,1 167 758,2 52 286,1 45 

Податки на міжнародну торгівлю та 
зовнішні операції 15000000 9 152,0 12 308,0 3 156,0 34 

Інші податки та збори 19000000 1 264,0 1 475,8 211,8 17 
Неподаткові надходження 20000000 116 527,0 59 767,9 -56 759,1 -49 
Доходи від власності та підприємницької 
діяльності, з них: 21000000 108 393,7 49 665,2 -58 728,5 -54 

Частина чистого прибутку (доходу) 
державних або комунальних 
підприємств та дивіденди (дохід), 
нараховані на акції (частки) 
господарських товарист 

21010000 64 538,1 25 722,9 -38 815,2 -60 

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

21020000 42 722,5 24 433,9 -18 288,6 -42 

Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності, з 
них: 

22000000 2 389,6 2 825,4 435,8 18 

Інші неподаткові надходження, з них: 24000000 5 744,2 7 277,2 1 533,0 27 
Збори на обов'язкове державне пенсійне 
страхування з окремих видів 
господарських операцій 

24140000 3 974,2 5 566,3 1 592,1 40 

Доходи від операцій з капіталом 30000000 26,8 40,2 13,4 50 

Джерело : складено автором за даними ДКС України 
 

Відновлення економічної активності позитивно позначилось на прирості баз 
оподаткування основних податків. Як видно з таблиці 1, у звітному періоді в 
порівнянні з аналогічним періодом попереднього року податкові надходження 
збільшились на 34% в той час як неподаткові скоротились майже на 50%. Зменшення 
останньої позиції сповна було компенсовано приростом податкових надходжень 
майже по всім основним податкам. В абсолютних цифрах найбільший приріст доходів 
державного бюджету України було забезпечено за рахунок надходжень від сплати 
ПДВ з ввезених на митну територію товарів (+52,3 млрд грн або 45%), внутрішнього 
ПДВ (+23,7 млрд грн або 19%), податку на прибуток підприємств (+12,9 млрд грн або 
24%), рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення (+11,2 
млрд грн або 100,1%), податку на доходи фізичних осіб (+9,4 млрд грн або 17%), 
акцизного податку з ввезених на митну територію країни підакцизних товарів (+5,6 
млрд грн або 249%). Єдина позиція податкових доходів державного бюджету, за якою 
відзначається зменшення надходжень до бюджету, - акцизний податок з вироблених 
в країні підакцизних товарів (-1,3 млрд грн або -4%). 

У підсумку планові показники податкових надходжень державного бюджету за І 
півріччя перевиконано на 27,6 млрд грн або на 6,7% (див. рис.3). Найбільше 
перевиконання фактичних податкових надходжень над плановими показниками 
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спостерігаємо за податком на прибуток підприємств (+8,1 млрд грн), що є 
закономірним результатом річної боротьби ДПС України з практикою формування 
фіктивного податкового кредиту і незаконного відшкодування ПДВ з бюджету 
несумлінними платниками. Зменшення матеріальних витрат, сформованих в 
незаконний спосіб, призводить до збільшення рентабельності виробництва. 
Проведений аналіз статистичних даних зі сплати податку на прибуток підприємств і 
ПДВ з вироблених в Україні товарів і послуг в розрізі КВЕД за попередні роки 
засвідчує, що збільшення надходжень від внутрішнього ПДВ на 1% призводить до 
пропорційного збільшення доходів від сплати податку на прибуток. У звітному періоді 
ми спостерігаємо саме таку ситуацію, адже надходження від внутрішнього ПДВ 
зросли на 19%, а від податку на прибуток – на 23%. 
 

 
Рис. 3. Статті перевиконання планових показників доходів державного 

бюджету України у І півріччі 2021 року, млрд грн 
Джерело : складено автором за даними ДКС України 

Наступні важливі позиції перевиконання планових податкових надходжень - це 
сплата ПДВ на внутрішні товари і послуги (+6,2 млрд грн) та ПДВ на ввезені товари і 
послуги (+6,5 млрд грн). При цьому слід зазначити, що бюджетне відшкодування ПДВ 
залишилось фактично на тому ж рівні, що й позаминулого року. Суттєво зросли 
податкові надходження від сплати акцизного податку на імпортовану підакцизну 
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продукцію (+4,4 млрд грн) у порівнянні з плановими показниками, а також рентна 
плата за користування надрами (+4,4 млрд грн). Основна тенденція в динаміці 
податкових надходжень змінилась на протилежну до тієї, коли минулого року темпи 
приросту ПДВ і акцизного податку від товарів і послуг внутрішнього виробництва 
перевищували аналогічні показники по імпортним товарам.  

З відновленням порушених внаслідок карантинних обмежень у попередньому році 
ланцюгів зовнішньоекономічних зв’язків почали зростали обсяги експортно-
імпортних операцій та, відповідно, і обсяги податкових надходжень. Як було 
зазначено, більш як на 4,4 млрд грн від планових показників зросли обсяги 
податкових надходжень від акцизного податку на ввезену до країни підакцизну 
продукцію. 82% надходжень від сплати цього податку забезпечує одна позиція 
доходів «Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних 
сигаретах» (код класифікації 14030600), так звані ТВЕНи. Згідно раніше прийнятого 
Закону України №466-ІХ з 1 січня 2021 року були введені ставки податку на ТВЕНи 
співставні зі звичайними сигаретами, що дало більш як трикратний приріст 
податкових надходжень від сплати цього податку.  

Перевиконання плану надходжень по рентній платі пов’язано із чинниками 
сприятливої ринкової кон’юнктури на сировинні товари та відновлення економічного 
зростання в цілому. Наприклад, вартість металопрокату в Україні зростає впродовж 
останніх шести місяців і досягла найвищого рівня цін з кінця 2008 року завдяки 
відкладеному попиту на зовнішніх ринках, який виступає основним фактором 
зростання доходів державного бюджету за цією позицією доходів. 

З рисунку 1 ми бачимо дві позиції податкових доходів державного бюджету, за якими 
планові показники не виконано. Такими статтями є надходження від сплати податку 
на доходи фізичних осіб (-420 млн грн) та акцизний податок з товарів внутрішнього 
виробництва (-2,9 млрд грн), найбільш проблемними серед яких стали тютюнові 
вироби вітчизняного виробництва.  

Проблема з їх оподаткуванням полягає у тому, що обсяги виробництва в тютюновій 
галузі зменшуються внаслідок реалізації Урядом наджорсткої податкової політики, 
спрямованої на підвищення податкового навантаження і наближення його до рівня 
встановленого європейською Директивою 2011/64/EU. Так, наприклад, ще 2017 році в 
Україні частка непрямих податків в роздрібній ціні пачки сигарет не дотягувала до 
40 %, у 2021 році вона зросла до понад 70 %. Останні законодавчі ініціативи 
засвідчують що ця тенденція буде підсилюватись. Це означає, що в країні з низькою 
купівельною спроможністю населення буде відбуватись зміна споживчих уподобань 
шляхом заміщення традиційних товарів більш дешевими товарами-субститутами 
та/або буде зростати частка тіньового ринку тютюнової продукції. Згідно з даними 
дослідження ринку незаконної торгівлі тютюновими виробами KANTAR, що було 
оприлюднено у жовтні 2020 року, середньозважений рівень нелегальної торгівлі 
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тютюновими виробами в Україні в 2020 році становив 6,9 %. При цьому саме у жовтні 
відбулось суттєве зростання цього сегменту ринку до 10 %, переважно завдяки 
зростанню рівня підробленої продукції. Згідно з самим новітнім дослідженням 
KANTAR (лютий 2021 року) частка ринку нелегальної продукції зросла до 12,8 %. 
Недостатній рівень інституційної спроможності контролюючих органів України 
детермінуватиме лише загострення цієї проблеми. 

Недовиконання надходжень від сплати ПДФО за І півріччя поточного року засвідчує, 
що економічна активність населення після обмежуючих заходів не відновилась в 
повному обсязі, навіть не зважаючи на підвищення мінімальної заробітної плати з 1 
січня поточного року до 6000 грн. Згідно з офіційними статистичними даними рівень 
безробіття за методологією МОП залишається на рівні вищому за 10%. 
 

 
Рис. 4. Структура податкових надходжень державного бюджету України    у I 

півріччі 2021 року 
Джерело : складено автором за даними ДКС України 

Відбиттям дії фундаментальних економічних чинників є структура доходів 
державного бюджету, яка порівняно з першим півріччям минулого року істотно 
змінилась. У доходах державного бюджету зросла питома вага ПДВ на 4,7%, рентної 
плати – на 1,5%. Відповідно зменшилась частка ПДФО на 2,1% та податку на прибуток 
підприємств – на 1,3% (див. рис.4). 

У черговий раз спостерігаємо ситуацію, коли непрямі податки виступають 
своєрідними стабілізаторами доходів для державного бюджету, на відміну від 
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«автоматичних стабілізаторів» прямих податків, динаміка яких характеризується 
рухом в унісон макроекономічній динаміці. З її поліпшенням у майбутньому можна 
очікувати подальше зростання частки доходів і від прямих податків. 

За результатами опитування керівників компаній, яке НБУ провів у IІ кварталі, індекс 
ділових очікувань підприємств зростав, переважно за рахунок високих оцінок 
загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, фінансово-економічного 
стану підприємств, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, а 
також інвестиційних видатків на будівництво. Це дозволяє оптимістично прогнозувати 
виконання планових показників податкових надходжень державного бюджету у ІІІ 
кварталі і до кінця поточного року. 

На рис. 5 представлені темпи зростання доданої вартості за основними галузями 
вітчизняної економіки за січень-травень поточного року, з якого можна побачити 
істотний приріст бази оподаткування основних податків як з початку року, так й у 
порівнянні з відповідним періодом попереднього року. Це підтверджує позитивні 
економічні очікування. 
 

 
Рис. 5. Темпи зростання доданої вартості за основними галузями економіки 

України протягом січня – червня 2021 року, % 
Джерело : складено автром за даними ДПС України 

 

У звітному періоді неподаткові надходження склали 59,7 млрд грн, що на 56,7 млрд 
грн менше ніж в аналогічному періоді попереднього року. Причини таких змін 
пов'язані здебільшого із динамікою 2-х статтей доходів державного бюджету. На 42% 
скоротилась сума перерахованих коштів Національного банку державному бюджету 
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України, що в абсолютному виразі складає 18,3 млрд грн. На 60% зменшилась сума 
коштів у вигляді чистого прибутку державних підприємств, який має бути 
перерахований до бюджету, що в абсолютних цифрах визначало падіння на 38,8 млрд 
грн. Рентабельність діяльності державних підприємств зменшилась внаслідок 
несприятливої економічної кон’юнктури попереднього року. А щодо НБУ, то згідно з 
новими нормами обчислення резервів, які впливають на обрахунок остаточної суми 
прибутку, яка спрямовується до державного бюджету, розрахункова сума прибутку 
становила лише 24,4 млн грн. 

Серед основних чинників, що в подальшому можуть суттєво впливати на доходи 
державного бюджету, є такі: 

1) ухвалення парламентом за поданням Міністерства фінансів України згідно 
статті 33 Бюджетного кодексу Бюджетної декларації на 2022-2024 рр.; 

2) створення і запуск роботи Бюро економічної безпеки України згідно раніше 
прийнятого закону України «Про бюро економічної безпеки»; 

3) набрання чинності закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури 
громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами 
належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету» (податкова 
амністія); 

4) подання урядом на розгляді Верховної ради України законопроекту «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». 

У липні цього року Верховна рада України прийняла Бюджетну декларацію на 2022-
2024 рр., в якій визначено основні пріоритети політик, що впливатимуть на доходи 
державного бюджету. Головне, на що потрібно звернути увагу, це те, що в документі 
відзначено поступове зменшення частки ВВП, яка перерозподіляється через 
державний бюджет з 24,4% у поточному році до 21,8% у 2024 р. При цьому, 
пріоритетом податкової політики держави на 2022 – 2024 роки є підвищення 
ефективності адміністрування з одночасним його спрощенням задля мінімізації 
можливостей для зловживань несумлінними платниками податків, забезпечення 
відповідності ставок податків інфляційним процесам в економіці. 

Підвищення інституційної спроможності контролюючих органів дійсно є важливим з 
огляду на те, що ми спостерігаємо станом на сьогоднішній день у вітчизняній системі 
оподаткування. Так, наочним прикладом абсолютно невдалого підвищення ставок 
податку при недостатній інституціональній спроможності контролюючих органів (що 
здебільшого існує завдяки нездоланій корупції та незаконним схемам ухилення від 
сплати податків) є ситуація на ринку сигарет. Внаслідок цього станом на сьогодні ми 
маємо падіння обсягів виробництва тютюнової продукції в Україні, відповідно 
недонадходження доходів по внутрішньому акцизу, про що вже зазначалось раніше, 
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та найвищий рівень тіньового виробництва та обігу сигарет, який оцінюється на рівні 
10-12% офіційного ринку. Втрати податкових надходжень від його існування за 
різними оцінками складають до 12 млрд грн. 

У цьому контексті, посиленню інституційної спроможності контролюючих органів 
мали б сприяти такі заходи державної митної політики: побудова на базі Державної 
митної служби ефективної моделі здійснення і впровадження в її діяльність кращих 
світових практик з реалізації митної політики, удосконалення існуючих процедур, 
налагодження процесів інституціонального оновлення та розвитку функціональної 
спроможності виконання покладених завдань. 

З цього можна зробити висновок, що основні пріоритети політик, які впливають на 
доходи державного бюджету України, полягають здебільшого у підвищенні 
ефективності адміністрування податків і зборів. 

Наступний інституціональний чинник, який буде впливати на результативність сплати 
податків всіма платниками вже найближчим часом, полягає у запуску роботи Бюро 
економічної безпеки України, закон про яке набув чинності після його підписання 25 
березня поточного року президентом України, а початок роботи безпосередньо 
самого органу має відбутись не пізніше 25 вересня цього року. Фактично бюро має 
консолідувати всі завдання, які до цього покладались на податкову міліцію, Службу 
безпеки України і Національну поліцію.  

Однозначно позитивним є той факт, що створено єдиний орган боротьби з 
економічною злочинністю. Слід очікувати вищої ефективності саме поточної 
операційної діяльності та результативності взагалі. І в цьому контексті важливими є 
питання - коли де-факто запрацює зазначений орган і наскільки ефективною буде 
його співпраця з контролюючими органами інших країн в частині обміну інформацією, 
важливою при розслідуванні податкових злочинів. 

Нагадаємо, що 24 червня 2021 року Глобальний форум ОЕСР з прозорості та обміну 
інформацією для податкових цілей опублікував звіт за результатами завершення І 
етапу перевірки України. У ньому викладено зауваження та рекомендації, які 
потрібно врахувати для отримання задовільної оцінки (рейтингу) з питань 
дотримання стандарту обміну інформацією за запитом. Зі звіту зрозуміло, що для 
отримання оцінки «задовільний рівень» імплементації цього стандарту урядовим 
структурам ще слід багато і напружено попрацювати. 

З 1 вересня 2021 р. і протягом року після цього буде відбуватись так звана податкова 
амністія, коли податкові резиденти України можуть задекларувати свої активи та 
сплатити з них збір до бюджету. Вихідними мотивами прийняття цього закону є 
легалізація доходів населення, з яких не були сплачені податки. В різні часи різні 
країни здійснювали подібні заходи, проте з різною результативністю. Очевидно, що 
ефективність такого заходу напряму буде залежати від того чи будуть в подальшому 
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контролюючі органи, зокрема, Державна податкова служба використовувати непрямі 
методи оцінки майна і статків громадян. Треба розуміти і пам’ятати, що без доходів 
не існує видатків, а спосіб життя звісно в сучасному прозорому світі приховати дуже 
складно, якщо не сказати неможливо! Пам’ятаючи це можна розраховувати на певну 
результативність амністії як в плані отримання додаткових коштів для державного 
бюджету, так і проведення певного водорозділу між тими часами, коли ухилення від 
сплати податків було загальноприйнятою практикою і, сподіваємось, новим етапом в 
житті нашої країни, коли рівень добровільності сплати податків буде стовідсотковим і 
стане атрибутом нашого повсякденного життя. 

Оскільки ст. 212 Кримінального кодексу, якою визначається відповідальність за 
ухилення від сплати податків, фактично була декріміналізована, це закладає ризики 
для результативності податкової амністії. Крім того, ухилення від сплати податків має 
стати предикатним злочином відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. У 
такий спосіб може бути створена правова система, яка закладає достатні засади 
результативності податкової амністії, під якою слід розуміти не стільки додаткові 
надходження коштів до бюджету (експерти говорять про цифру в $1 млрд), скільки 
створення ефективної системи протидії ухиленню від сплати податків. Такий підхід 
рекомендується міжнародними експертами ОЕСР в звіті «Fighting Tax Crime: The Ten 
Global Principles». 

В подальшому важливе значення для формування доходів державного бюджету, як в 
прямому, так й в переносному сенсі, буде мати процес узгодження норм і положень 
законопроєкту 5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень». Враховуючи те, що дана податкова ініціатива уряду була сприйнята 
неоднозначно різними стейкхолдерами, то досягнення компромісних рішень по 
багатьом принциповим позиціям даного законопроєкту в процесі громадського 
обговорення закладає умови для подальшої конструктивної співпраці між державою і 
платниками податків та напряму буде впливати на рівень податкового комплаєнсу. 

На нашу думку, важливо зазначити, що економіка України не має потенціалу для 
подальшого підвищення рівня податкового тиску, оскільки податковий коефіцієнт 
(сума всіх податкових надходжень і відрахувань до соціальних фондів) знаходиться на 
рівні біля 40% ВВП. Не в останню чергу «завдяки» такому високому показнику темпи 
економічного зростання в Україні за останні три десятка є невисокими, як і рівень 
капітальних інвестицій (близько 10% ВВП станом на кінці минулого року). Плюс до 
цього маємо один з найбільших тіньових секторів економіки на рівні 50% офіційного 
ВВП. Ці показники свідчать про те, що уряду слід переглянути податкову політику в бік 
поступового зменшення податкового тиску (тим більше таке поступове зменшення 
закладено в Бюджетній декларації на 2022-2024 рр.) з метою досягнення стабільних, 
бажано двозначних темпів зростання економіки. Досягти цього цілком реально 
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досягти з урахуванням можливого ефекту детінізації економіки. Ті показники 
економічного зростання / падіння, які щорічно констатує Державна служба статистики 
України, не дозволяють зрозуміти, за рахунок чого відбувається зростання 
номінального ВВП, за рахунок реального зростання офіційного сектора або реалізації 
ефекту детінізації. При правильній економічній політиці, в тому числі і в сфері 
оподаткування, Україна змогла б вийти на двозначні темпи економічного зростання. 

Разом з тим, окремі пропозиції, зазначені в законопроєкті 5600, можна розглядати 
цілком позитивно в контексті закриття існуючих прогалин в податковій системі, які 
обертаються для державного бюджету істотними податковими втратами. Вони будуть 
також мати вагомий фіскальний ефект для державного бюджету. Зокрема, це 
стосується оподаткування за основною ставкою операцій з продажу об'єктів 
нерухомого майна, використання нового підходу до визначення бази оподаткування 
рентної плати за видобуток залізних руд, розширення бази податку з плати за землю. 
 

Таким чином, у І півріччі 2021 року план доходів державного бюджету України 
було успішно виконано фактично за усіма статтями податкових надходжень. 
Сума перевиконання фактичних показників над плановими становить 27,6 млрд 
грн. або 6,7%. В абсолютних цифрах найбільший приріст доходів державного 
бюджету було забезпечено надходженнями від сплати ПДВ з ввезених на митну 
територію України товарів (+52,3 млрд грн або 45%), ПДВ з вироблених в Україні 
товарів і послуг (+23,7 млрд грн або 19%), податку на прибуток підприємств (+12,9 
млрд грн або 24%), рентної плати за користування надрами загальнодержавного 
значення (+11,2 млрд грн або 100,1%), податку на доходи фізичних осіб (+9,4 млрд 
грн або 17%), акцизного податку з ввезених на митну територію України товарів 
(+5,6 млрд грн або 249%). 

Основний чинник зростання податкових надходжень – поступове відновлення 
економічної активності суб’єктів господарювання після скасування 
обмежувальних заходів в результаті нормалізації епідеміологічної обстановки в 
країні. У ІІ кварталі поточного року спостерігається збільшення темпів економічного 
зростання, що, в свою чергу, також позитивно позначилось на обсягах наповнення 
бюджету. У цьому контексті слід відзначити також подальше підвищення 
ефективності адміністрування податків і зборів контролюючими органами, особливо з 
боку Державної фіскальної служби, яка досить ефективно останнім часом забезпечує 
протидію незаконному формуванню ПДВ і легалізації товарів із тіньового 
сектору економіки. «Наповненню» державного бюджету у номінальному вираженні 
сприяє і зростання темпів інфляції, що з початку року за 6 місяців склала 6,4% (при 
офіційному річному прогнозі інфляції в 7,3%). 
 

У ІІІ кварталі і до кінця поточного року, передбачається сприятлива макроекономічна 
кон’юнктура, а тому подальше виконання плану доходів державного бюджету не 
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викликає сумнівів. Це, звичайно, можливо у разі відсутності будь-яких несприятливих 
непередбачуваних обставин, зокрема, введення чергового локдауну чи виникнення 
ексцесів у фінансовій сфері. За всіма ознаками тенденції відновлення і прискорення 
темпів економічного зростання в Україні повинні сприяти подальшому наповненню 
державного бюджету та перешкоджати значним дисбалансам. 

 
 
 
ІІІ. ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ І РОЛЬ БЮДЖЕТНОГО 
ДЕФІЦИТУ. 
Видатки державного бюджету в І півріччі 2021 року становили 633,6 млрд грн, а 
видатки Зведеного бюджету – 769,8 млрд грн. Відсоток виконання плану по 
загальному фонду державного бюджету становив 92,7%, тобто недофінансованими 
залишились 7,3% видатків. У реальному вираженні видатки бюджету суттєво 
збільшилися, як відносно І півріччя 2019 року, так і І півріччя 2020 (див. табл. 2). Темпи 
приросту реальних загальних видатків Державного бюджету відносно І півріччя 2020 
року досягли 7,7%, а відносно І півріччя 2019 – 11%. Відповідні темпи приросту для 
Зведеного бюджету становили 7,2% і 10,2%. Для отримання реальних показників ми 
дефлювали номінальні обсяги видатків на комулятивний приріст індексу споживчих 
цін.  

Порівняння темпів приросту реальних видатків Зведеного бюджету в аналізованому 
періоді відносно І півріччя 2020 р. і І півріччя докризового 2019 р. дозволяє 
встановити дійсні пріоритети витрачання державних коштів. Так, в І півріччі 2021 р. 
найвищими темпами реального приросту характеризувалися такі види видатків за 
функціональною класифікацією: 

• дорожнє господарство: +99,5% відносно І півріччя 2019 р. і +25,8% відносно І 
півріччя 2020 р.; 

• охорона здоров'я: +43,1% і +31,4%, відповідно; 
в. т. програма держгарантій медичного обслуговування населення: +542% і 

+102,5%; 
• освіта: +15,6% і +16,2%; 
              в т.ч. дошкільна освіта: +22,3% і +26,1%; 
              загальна середня освіта:  +16,9% і +16,9%; 
              позашкільна освіта та позашкільна робота з дітьми: +19,9% і +14,5%; 
• духовний та фізичний розвиток: +14,2% і +18,9%; 
• обслуговування державного боргу: +11,1% і +11,6%. 
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Таблиця 2 
Видатки бюджетів України в І півріччі 2019, 2020 і 2021 років,  

у млрд грн і % реального приросту 
 

Показники видатків 
Абсолютні суми, млрд грн Реальні темпи 

приросту в % 

2019 І 
півріччя 

2020 І 
півріччя 

2021 І 
півріччя 

2021 І 
півр. до 

2019  

2021 І 
півр. до 

2020 
Видатки Державного бюджету всього 508.6 536.9 633.6 11.0 7.7 

     % виконання плану  91.5% 90.5% 92.7% - - 
Видатки Зведеного бюджету всього 622.3 655.8 769.8 10.2 7.2 
   - державне управління                                 35.8 35.6 40.7 1.3 4.4 
   - обслуговування державного боргу 60.8 62.0 75.8 11.1 11.6 
   - оборона 44.6 47.3 54.4 8.7 5.0 
   -  громадський порядок, судова влада   60.7 67.2 71.5 4.9 -2.9 
    - економічна діяльність   47.3 62.4 73.4 38.2 7.4 
        в т.ч.: дорожнє господарство 20.0 32.5 44.8 99.5 25.8 
        залізничний транспорт 2.6 3.5 2.5 -14.3 -34.8 
        вугільна промисловість 2.0 2.7 2.5 11.3 -15.5 
        будівництво 4.8 6.9 4.8 -10.9 -36.5 
        сільське господарство 4.9 4.9 4.6 -16.4 -14.3 
    - охорона навколишнього природного 
середовища  2.7 2.5 2.5 -17.5 -8.7 
    - житлово-комунальне господарство  12.1 12.1 11.1 -18.3 -16.2 
    - охорона здоров'я 54.9 61.3 88.2 43.1 31.4 

       в т.ч.: поліклініки, амбулаторії, 
швидка допомога 6.9 4.9 2.3 -70.3 -57.1 

         лікарні та санаторії 32.0 22.7 9.6 -73.3 -61.4 
   програма держгарантій медичного 

обслуговування населення 8.2 26.3 59.1 542.0 105.2 
    - духовний та фізичний розвиток   13.1 12.9 16.8 14.2 18.9 
    - освіта          120.1 122.4 155.8 15.6 16.2 
        в т.ч.:  дошкільна освіта 16.9 16.8 23.2 22.3 26.1 
        загальна середня освіта 60.3 61.8 79.1 16.9 16.9 
   позашкільна освіта та позашкільна 

робота з дітьми   5.5 5.9 7.4 19.9 14.5 
        вища освіта 25.6 20.2 24.3 -15.4 9.8 
        фахова перевища освіта 5.4 5.9 7.6 25.4 17.6 
    - соціальний захист і забезпечення 170.4 170.1 179.7 -6.1 -3.6 
         в т.ч. транс-ти Пенсійному фонду 90.5 102.8 97.7 -3.8 -13.2 

 Джерело: розрахунки автора за даними Держказначейства. 
 
Сферами-аутсайдерами за реальними обсягами бюджетного фінансування в І півріччі 
2021 році стали: 
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З іншого боку, найбільшими обсягами недоотриманого фінансування відзначалися 
такі сфери (див. рис. 6): 

• житлово-комунальне господарство – недовиконання плану на 97,5%; 
• духовний та фізичний розвиток – на 30,4%; 
• економічна діяльність – на 29,1%; 
• охорона навколишнього природного середовища – на 28%; 
• державне управління – на 23,8%; 
• охорона здоров'я – на 11,1%; 
• освіта – на 9,1%.  

Тобто першими пріоритетами видаткової політики держави в І півріччі 2021 року 
стали дорожнє господарство і охорона здоров'я, на які було витрачено 44,8 та 88,2 
млрд грн. Зокрема, сума видатків на боротьбу з COVID-19 становила 26,3 млрд грн. 
Згідно з даними Міністерства фінансів України бюджетні кошти спрямовувалися на: 

• оплату закладам охорони здоров’я за надану пацієнтам стаціонарну медичну 
допомогу та послуг з вакцинації населення в рамках програми медичних 
гарантій – 9,8 млрд грн; 

• закупівлю вакцин від COVID-19 – 9,3 млрд грн; 
• придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19 (крім вакцин) 

– 1,8 млрд грн, у тому числі 1,4 млрд грн коштів місцевих бюджетів; 
• виплати закладам Національної Академії Медичних Наук України за послуги з 

госпіталізації пацієнтів з COVID-19 – 15,5 млн грн; 
• субвенцію на забезпечення лікарень киснем – 0,6 млрд грн; 
• заходи з соціальної підтримки населення в умовах карантину – 2,9 млрд грн; 
• на виплату матеріального забезпечення у звʼязку з тимчасовою втратою 

працездатності («лікарняних») – 0,8 млрд грн. 
Таким чином, аналіз виконання бюджетного плану та темпів приросту реальних 
бюджетних асигнувань відносно попередніх років дозволяє зробити висновки про 
фактичні пріоритети витрачання бюджетних коштів у І півріччі 2021 року. Ними стали 
дорожнє господарство; охорона здоров'я; освіта (дошкільна і середня); 
обслуговування державного боргу. З іншого боку, значними сумами 
недофінансування щодо плану або скорочення реального фінансування 
відзначалися функції житлово-комунального господарства; вищої освіти; 
державного управління; охорони навколишнього природного середовища; субсидії 
сільському господарству. 

У І півріччі 2021 року мало місце зменшення капітальних видатків Зведеного 
бюджету України, як у номінальному, так і реальному вираженні. В динаміці 
абсолютна сума капітальних видатків Зведеного бюджету становила 38,6 млрд грн у І 
півріччі 2019 р., 42 млрд грн у І півріччі 2020 р. і 38,6 млрд грн у І півріччі 2021 р. У 
структурі видатків Зведеного бюджету за економічними категоріями частка 
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капітальних видатків зменшилася з 6,2-6,4% загальної суми видатків у 2019-2020 рр. 
до 5% у 2021 р. (див. табл.3).  

Навіть при трикратному збільшенні бюджетного фінансування Державного агенства 
автомобільних доріг України: з 10,9 млрд грн у І півріччі 2019 р. до 33,6 млрд грн у І 
півріччі 2021 р. відносні показники капітальних видатків державного і Зведеного 
бюджетів України залишалися дуже скромними. Це зумовлено тим, що збільшення 
бюджету агенства автомобільних доріг компенсувалося скороченням інших 
складових капітальних видатків Зведеного бюджету. 

Таблиця 3 
Структура видатків Зведеного бюджету України за економічними категоріями, 

% до загальної суми видатків 
 

Найменування 
Зведений бюджет  

2019 6 міс. 2020 6 міс. 2021 6 міс. 
Поточні видатки 93.8 93.6 95.0 
Оплата праці 25.5 27.2 27.3 
Нарахування на оплату праці 5.2 5.5 5.6 
Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 1.8 1.6 1.0 
Оплата послуг (крім комунальних) 3.3 5.7 9.1 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2.3 1.6 1.7 
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 8.1 4.3 4.2 
Обслуговування боргових зобов'язань 9.8 9.5 9.9 
Субсидії та поточні трансферти підп-
риємствам (установам, організаціям) 4.9 6.7 4.3 
Соціальне забезпечення 26.8 25.7 22.8 
Капітальні видатки 6.2 6.4 5.0 
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 0.9 0.9 0.8 
Капітальне будівництво (придбання) 0.9 0.5 0.4 
Капітальний ремонт 1.3 1.3 0.9 
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 2.3 3.1 2.4 
Інші видатки 0.7 0.6 0.5 
Всього 100.0 100.0 100.0 

 

Джерело: складено автором за даними Державного казначейства. 

Серед компонентів капітальних видатків Зведеного бюджету найбільше знизилися 
витрати на капітальний ремонт (від 1,3% загальної суми видатків у січні-червні 2020 р. 
до 0,9% у січні-червні 2021 р.), а також капітальні трансферти підприємствам, 
установам і організаціям (від 3,1% загальних видатків до 2,4%).  
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консервацію споживацької економічної моделі. А між тим, масштабні та ефективні 
державні інвестиції в інфраструктуру та інноваційні виробництва могли б стати 
потужним чинником підвищення продуктивності факторів виробництва та 
акселератором економічного зростання в країні.  
Економічна теорія стверджує, що капітальні видатки держави підвищують темпи 
економічного зростання країни за кількома каналами: 1) в короткостроковому періоді 
дія фіскального мультиплікатора призводить до зростання сукупного попиту на стадії 
реалізації проектів; 2) державні інвестиції підвищують темпи зростання економіки в 
довгостроковому періоді через ступінь привабливості приватних інвестицій, 
підвищення продуктивності факторів виробництва, активізацію накопичення 
людського капіталу. Так, фахівці МВФ оцінили, що зростання державних інвестицій на 
1% ВВП у різних типах країн потенційно може підвищити темпи зростання їх ВВП на 
2,7% і збільшити обсяги внутрішніх приватних інвестицій на 10%. 
Але на заваді вказаним процесам в Україні стоять як хронічний дефіцит бюджетних 
коштів, так і неспроможність державних органів проводити якісне стратегічне 
планування із чітким визначенням цілей діяльності держави та засобів їх досягнення.  

Отже, в І півріччі 2021 року органи державної влади України зосереджували обмежені 
бюджетні ресурси на важливих для країни напрямах, пов'язаних із збереженням 
здоров’я населення і подоланням пандемії, відбудовою дорожньої інфраструктури 
та вкладеннями у дошкільну і середню освіту. До позитивів державної політики 
варто віднести і зупинку практики перманентного нарощування видатків на 
правоохоронні і судові органи (які відносяться до державного споживання, що не 
сприяє накопиченню людського чи фізичного капіталу нації та мінімально впливає на 
продуктивність факторів виробництва). Але негативної оцінки заслуговують державні 
рішення щодо утримання «на голодному пайку» вищої освіти, охорони 
навколишнього середовища, продовження нарощування видатків на 
обслуговування державного боргу, а також скорочення капітальних видатків 
бюджету при деформації їх структури.  

Дефіцит державного бюджету України в І півріччі 2021 р. становив 43,2 млрд грн або 
1,9% ВВП. Дефіцит загального фонду трохи перевищував сумарний дефіцит і 
дорівнював 50,2 млрд грн., при тому що плановий показник на той же період часу 
становив 118,9 млрд грн. Тобто дефіцит державного бюджету був доволі помірним і 
відставав від планового показника.  

Дефіцит Зведеного бюджету за 6 місяців встановився на рівні 14,6 млрд грн або 0,6% 
ВВП. Місцеві бюджети України мали значний профіцит - 28,6 млрд грн або 1,3% ВВП, 
що й пояснювало наявну розбіжність між дефіцитом державного і Зведеного 
бюджетів України.  

Величина циклічно скоригованого первинного балансу (англ: CAPB) сектору 
загального державного управління в Україні в І півріччі 2021 р. становила близько -
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Таким чином, деяке пом’якшення фіскальної політики в 2020 році дозволило 
підтримати економіку в період економічної та епідеміологічної кризи. Але суттєве 
пожорсткішання фіскальної політики у січні-червні 2021 р. при продовженні 
епідеміологічної кризи та нестійких ознаках економічного відновлення, на наш 
погляд, було передчасним. 

У 2021-2022 рр. перед фіскальною політикою України, як і багатьох інших країн світу, 
стоїть завдання уникнення занадто активного і надміру раннього усунення програм 
фіскальної допомоги при одночасному утриманні боргової стійкості державних 
фінансів. Досвід багатьох країн після глобальної фінансової кризи продемонстрував 
небезпеку передчасної фіскальної консолідації. Так, у 2010 році вихід з кризи багато 
експертів інтерпретували як стійке піднесення і уряди розвинутих країн різко 
скоротили власні бюджетні дефіцити за траєкторією U, що, у свою чергу, 
загальмувало відновлення економіки і не дозволило зменшити співвідношення 
державного боргу до ВВП.4 

У даний час відносно країн, що розвиваються, M. Карденас, Л. Антоні Річі та ін. 
зазначають: «Уникнення передчасного припинення фіскальної підтримки в 2021 і 
2022 рр. є важливим завданням з огляду на те, що країни все ще мають високі 
показники інфікування і смертності, вакцинація просувається дуже повільно, а 
відновлення економіки є частковим, непевним і недостатньо сильним для допомоги 
тим, хто страждає від подвійної кризи – публічної сфери охорони здоров'я та 
економічної кризи».5 Фахівці МВФ також зазначали, що у всіх країнах органам 
макроекономічного регулювання слід віднайти баланс між ризиками накопичення 
значних боргів і ризиками передчасного завершення бюджетної підтримки, які 
можуть уповільнити відновлення економіки.6  

По всьому світу пандемія погіршила ситуацію з нерівнюстю і бідністю, а також чітко 
продемонструвала наявну нерівність у площині доступу громадян до базових 
публічних послуг – охорони здоров'я, освіти, цифрової інфраструктури. За висновком 
фахівців МВФ, у період відновлення економіки і після його завершення необхідно 
буде приймати заходи, націлені на подолання нерівного доступу до вказаних 
публічних послуг. У більшості випадків це вимагатиме підвищення якості послуг 
освіти, охорони здоров'я, фізичної інфраструктури, а також мобілізації до 
бюджетів додаткових доходів при одночасному стимулюванні динамічного 
економічного зростання.  

                                                            
4 Dosi, G.; A. Napoletano, A. Roventini and T. Treibich (2014). The short- and long-run damages of fiscal austerity: 

Keynes beyond Schumpeter / LEM Working Paper Series, No. 2014/22, Scuola Superiore Sant'Anna, Laboratory of 
Economics and Management, Pisa. 

5 IMF. Fiscal Policy Challenges for Latin America during the Next Stages of the Pandemic: The Need for a Fiscal Pact 
(вказана праця). 

6 Fiscal Monitor, April 2021 (вказана праця). 
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В контексті проблем епідеміологічного та економічного характеру, з якими стикається 
Україна, вкрай актуальними завданнями для нашої країни в 2021-2022 роках є:  

1) продовження антикризових заходів фіскальної політики з підтримки економіки та 
населення в 2021 році та, можливо, в 2022 році (в залежності від подолання пандемії 
та прогресу вакцинації); 

2) повноцінне запровадження системи середньострокового бюджетного планування 
у формі середньострокових рамок бюджету та відновлення дії фіскальних правил, 
починаючи з 2023 р. (у випадку подолання пандемії); 

3) підвищення рівня та якості державних видатків на охорону здоров'я, освіту і 
ранній розвиток дітей; 

4) зміцнення систем соціального захисту населення шляхом розширення охоплення 
найуразливіших домашніх господарств і підвищення рівня достатності соціальних 
допомог; 

5) покращення податкового адміністрування та оцінка можливостей введення 
прогресивних податків на доходи, підвищення податків на майно, спадщину і 
дарування з метою мобілізації до бюджетів необхідних доходів. 

 

 
 
 ІV. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ДЕФІЦИТУ ТА ПРОБЛЕМИ РИНКІВ 
ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ. 

Для фінансування бюджетного дефіциту в січні-червні 2021 р. Уряд активно 
запозичував кошти на міжнародному ринку, залучав ресурси міжнародних 
фінансових організацій, розміщував ОВДП на внутрішньому ринку та активно 
використовував кошти Єдиного казначейського рахунку (ЄКР). Серед джерел 
фінансування дефіциту Державного бюджету найвагомішим компонентом стало 
чисте зовнішнє фінансування – 26,9 млрд грн (рис. 9). Сума валового залучення 
зовнішніх позик (51,6 млрд грн) перевищила суму погашення зовнішніх боргових 
зобов'язань (24,7 млрд грн). При цьому чисте зовнішнє фінансування дефіциту 
виглядало доволі скромно на часовому проміжку 2015-2021 рр. Так, у І півріччі 2020 
року таке фінансування становило 65,8 млрд грн, а 2015 р. - 79,4 млрд грн. 

Другим за значущістю компонентом фінансування бюджетного дефіциту було 
фінансування за рахунок зміни бюджетних коштів і коштів ЄКР, що у сумі становило 
8,2 млрд грн. Тобто недостатність позичкових джерел для фінансування бюджетного 
дефіциту змушувала Уряд вдаватися до використання залишків коштів бюджету. 
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Суми розміщення гривневих ОВДП на первинному ринку в І півріччі 2021 р. (153,5 
млрд грн) зросли в 1,6 разу відносно І півріччя 2020 року. Але від розміщення 
валютних ОВДП (2,2 млрд дол. США) у поточному році Уряд залучив до бюджету на 
7% менше, ніж у І півріччі 2020 р. Тобто приріст суми внутрішніх запозичень у 
поточному році відбувався за рахунок гривневих ОВДП.  

Обсяги розміщення гривневих ОВДП, рівень їх номінальної та реальної дохідності у 
помісячному розрізі в січні 2017 – липні 2021 р. відображено на рис. 11. Наведені дані 
демонструють, що в 2021 р. найбільші запозичення на внутрішньому ринку Уряд 
проводив у січні і червні, коли обсяги розміщень гривневих ОВДП становили 36,2 і 37 
млрд грн. Такі обсяги, хоча й були значними, все ж таки відставали від пікових 
значень грудня 2020 р. (87,8 млрд) і травня 2020 р. (41,8 млрд грн). 

Номінальна дохідність гривневих ОВДП у січні-липні 2021 р. зросла на 1,5 в.п. 
порівняно із середньою дохідністю за 2020 р. і становила 11,3% річних. 
Середньозважена номінальна ставка гривневих ОВДП на первинному ринку протягом 
січня-липня 2021 р. не підлягала значним змінам. Більш висока дохідність відносно 
попереднього року частково пояснювалася посиленням інфляційних ризиків в 
економіці та підвищенням облікової ставки НБУ. Але з іншого боку, рівень відсоткових 
ставок за ОВДП в 2021 р. відображав політику невиправдано високих ставок за 
державними запозиченнями в інтересах українського і міжнародного фінансового 
капіталу.   

Реальна відсоткова ставка гривневих ОВДП у січні-липні 2021 року коливалася в 
межах 3,3% - 5,3% і у середньому становила 3,9% річних. Даний рівень був на 1,1 в.п. 
нижчим, ніж у середньому за 2020 р. (5% річних). Тобто за підвищення темпів інфляції 
номінальна дохідність ОВДП дещо зросла, а реальна дохідність, навпаки, знизилася. 
Вказані зміни є закономірними в умовах передбачуваного і поки що незначного 
прискорення інфляції в економіці України. В таких умовах зазвичай має місце 
поступове перенесення темпів інфляції на номінальні відсоткові ставки, внаслідок 
чого вони повільно зростають, але реальні ставки при цьому тимчасово знижуються 
(до моменту повного включення інфляційної надбавки до складу номінальних 
ставок). 

У 2021 р. закріпилося неприроднє співвідношення між рівнем номінальних ставок за 
ОВДП і рівнем облікової ставки НБУ. На рис. 12 зображено динаміку облікової ставки 
НБУ, ставки за строковими депозитами банків і середньозваженої ставки ОВДП в 2020 
– 2021 рр. В 2019 – І кварталі 2020 років середньозважена відсоткова ставка за ОВДП 
була нижчою від облікової ставки НБУ, однак з квітня 2020 р. ставка за ОВДП 
перевищила ставку НБУ і з плином часу розрив між цими ставками тільки 
збільшувався. З травня до грудня 2020 р. різниця середньої ставки ОВДП і облікової 
ставки НБУ знаходилася в діапазоні 2,1% – 3,6% річних. А в грудні різке підвищення 
Урядом номінальних ставок за ОВДП спричинило розширення такої різниці до 5% 
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У структурі бази інвесторів у державні цінні папери за січень-липень 2021 р. відбулися 
такі суттєві зміни (див. рис. 14): 

• частка банків України (без НБУ) зменшилась з 51,9% до 50,2%; 
• частка НБУ скоротилася з 32,7% до 32,2%; 
• частка іноземних інвесторів зросла з 8,5% до 10,7%; 
• частка юридичних осіб України зменшилася з 5,8% до 4,9%; 
• частка фізичних осіб України зросла з 1,1% до 1,9%. 

Сума заборгованості Уряду перед іноземними інвесторами за ОВДП за січень-липень 
2021 р. збільшилася на 21,2 млрд грн – з 84,4 до 105,6 млрд грн. Упродовж 7-ми 
місяців скорочення присутності нерезидентів на ринку ОВДП спостерігалося лише в 
квітні та липні. Потоки іноземного капіталу мали певний вплив на валютно-курсові 
коливання. Так, чистий приплив іноземного капіталу на ринок ОВДП у 2021 р. став 
одним із чинників зміцнення валютного курсу гривні. 

За січень-липень 2021 р. вкладення фізичних осіб в ОВДП збільшилися на 7,8 млрд 
грн (до 18,8 млрд), але складали всього 0,4% ВВП. У вимірі міжнародних порівнянь 
такий рівень участі фізичних осіб є дуже низьким. Так, у Латвії та Литві вказаний 
показник становить 0,5% ВВП, у Польщі – 1%, в Італії – 5,1%, в Ірландії – 6,8%, в 
Угорщині – 14,5%, у Португалії – 15% ВВП. Низький рівень участі фізичних осіб України 
пояснюється небажанням відповідальних органів запропонувати адекватний 
інструмент для роздрібних інвесторів, сумнівними вимогами до інвесторів в ОВДП у 
частині фінансового моніторингу, а також високими трансакційними втратами при 
використанні фізичними особами стандартних схем придбання ОВДП. 

Банки України дещо зменшили власний портфель вкладень в ОВДП із 514,5 млрд грн 
до 493,6 млрд грн або на 20,9 млрд грн. Таке скорочення забезпечили в основному 
валютні ОВДП, вкладення в які зменшилися із 109,7 до 89,7 млрд грн. У даний час 
валютні ОВДП становлять 18,2% загального портфелю банків у державних цінних 
паперах. Така невисока частка пояснюються, як жорсткими вимогами НБУ до оцінки 
ризиків банківських операцій за валютними ОВДП (Постанови НБУ №351 та №368), 
так і  низькою дохідністю валютних ОВДП для учасників фінансового ринку України.  

На міжнародних ринках середньозважена ринкова дохідність суверенних 
єврооблігацій України станом на 15.07.2021 р. становила 6,2% річних, підвищившись 
на 0,6 в.п. порівняно з початком року, але зменшившись на 0,7 в.п. порівняно з піком 
дохідності у скередині квітня 2021 р. (рис. 1). Дохідність українських облігацій в липні 
2021 р. була помітно вищою – на 2,7 в.п. – від середньозваженої дохідності 
суверенних облігацій з ринків, що формуються (яка становила 3,5%).  

В І півріччі 2021 р. Урядом проведено одне розміщення облігацій зовнішньої позики 
(ОЗДП) на суму 1,25 млрд дол. США за ставкою 6,875% річних. У той же час на 
внутрішньому фінансовому ринку вартість залучення державних позик в 
іноземній валюті – в середньому 3,8% за доларовими інструментами і 2,5% за 
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євро-інструментами – була суттєво нижчою від вартості позик на зовнішніх 
ринках. 

Таким чином, потенційно значний попит на валютні ОВДП стримується 
встановленням їх низької дохідності, регулятивними вимогами НБУ та 
адміністративними обмеженнями Меморандуму з МВФ (Табл. 1 «Кількісні критерії та 
індикативні цілі»). У такий спосіб інвестори в зовнішні облігації України отримують 
штучні переваги над внутрішніми інвесторами у валютні ОВДП, адже відсоткова 
ставка для І категорії інвесторів є вищою на 3 в.п. Крім суттєвих втрат для бюджету, 
така політика погіршує стан платіжного балансу і негативно впливає на зовнішню 
стійкість економіки.  

На наш погляд, в умовах дорожнечі та нестабільного доступу до зовнішніх позик, Уряд 
України міг би тимчасово збільшити обсяги емісії валютних ОВДП, 
запропонувавши інвесторам більш привабливу дохідність. Такий антикризовий 
захід дозволив би використовувати валютні заощадження економічних суб'єктів 
України як кредитний ресурс для Уряду і зменшити хронічну залежність держави від 
зовнішніх запозичень.  

 
 
V. СТАН І РИЗИКИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ  

Станом на 30.06.2021 р. обсяг державного і гарантованого державою боргу 
становив 2 514,4 млрд грн або 92,52 млрд дол. США, з якої 88,5% припадало на 
прямий державний борг, а 11,5% – на борг, гарантований державою (табл. 4). 
Внутрішній борг складав 41,3%, а зовнішній борг – 58,7% загальної суми 
державного і гарантованого боргу.  

За І півріччя 2021 року загальна сума державного і гарантованого боргу, 
виражена в гривнях, зменшилася на 37,5 млрд грн., а виражена в доларах США 
збільшилася на 2,3 млрд дол. США. При цьому мало місце незначне зростання як 
внутрішнього, так і зовнішнього державного боргу, а падіння гривневої величини 
загального боргу відображало зміцнення обмінного курсу гривні до долара США 
на 3,9% за 6 місяців. У валюті емісії внутрішній державний борг з урахуванням 
гарантованого за І півріччя збільшився на 4,7 млрд грн., а зовнішній борг - на 
0,6 млрд дол. США. У абсолютному вираженні загальна сума державного і 
гарантованого боргу збільшилася на 28% упродовж 2020 року, але залишалася 
стабільною в І півріччі 2021 року (див. рис. 13).  
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Таблиця 4 
Стан державного і гарантованого державою боргу 

в 2013-2021 роках 
Показники 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 30.06.2021 

Загальна сума державного та 
гарантованого боргу, млрд грн 584,8 1 100,8 2 168,6 1 998,3 

 

2 551,9 2 514,4 

Загальна сума державного та 
гарантованого державою боргу, 
млрд дол. США 

73,16 69,81 78,32 84,36 
 

90,26 
 

92,52 

Державний борг, млрд грн 480,2 947,0 1 860,5 1 761,4 2259,2 2224,8 
 Внутрішній борг, млрд грн 257,0 461,0 761,1 829,5 1000,7 1001,2 

1) за випущеними цінними 
паперами на внутрішньому ринку 

254,05 458,23 758,84 827,4 
 

998,73 999,23 

ОВДП (3 – місячні) 0,00 0,00 6,64 0,00 33,44 0,00 
ОВДП (6 – місячні) 0,55 0,17 8,97 0,00 11,18 0,00 
ОВДП (9 – місячні) 0,00 0,85 24,18 0,00 31,78 7,30 
ОВДП (12 – місячні) 2,96 7,34 19,16 37,77 55,63 64,20 
ОВДП (18 – місячні) 2,80 0,77 37,42 31,40 42,23 76,06 
ОВДП (2 – річні) 20,37 40,91 19,18 47,24 102,29 91,76 
ОВДП (3 – річні) 34,66 46,59 62,89 79,85 61,00 81,79 
ОВДП (4 – річні) 0,00 0,00 0,00 7,03 18,92 41,25 
ОВДП (5 – річні) 75,32 131,38 39,37 46,56 57,98 54,95 
ОВДП (6 – річні) 9,50 27,10 5,80 39,67 46,88 41,08 
ОВДП (7 – річні) 47,14 54,62 17,87 23,60 17,25 20,39 
ОВДП (8 – річні) 14,30 31,30 17,50 17,50 17,50 17,50 
ОВДП (9 – річні) 14,87 36,87 19,40 18,00 18,00 18,00 
ОВДП (10 – річні) 15,74 50,25 62,65 72,72 71,77 71,77 
ОВДП (11 – річні) 3,85 3,85 19,03 19,03 19,03 17,53 
ОВДП (12 – річні) 1,50 1,50 36,50 36,50 36,50 36,50 
ОВДП (13 – річні) 0,00 2,62 28,70 28,70 28,70 28,70 
ОВДП (14 – річні) 0,00 3,25 46,90 46,90 46,90 46,90 
ОВДП (15 – річні) 0,00 15,85 93,44 93,44 100,28 102,08 
ОВДП (16 – річні) 0,00 0,00 12,10 12,10 12,10 12,10 
ОВДП (17 – річні) 0,00 0,00 12,10 12,10 12,10 12,10 
ОВДП (18 – річні) 0,00 0,00 12,10 12,10 12,10 12,10 
ОВДП (19 – річні) 0,00 0,00 12,10 12,10 12,10 12,10 
ОВДП (20 – річні) 0,00 0,00 12,10 12,10 12,10 12,10 
ОВДП строк-тю більше 20 років 0,00 0,00 120,98 120,98 120,98 120,98 

2) перед фінансов-ми установами 2,91 2,78 2,25 2,1 1,98 1,92 
Зовнішній борг, млрд грн 223,3 486,03 1 099,4 931,9 1 258,5 1 223,7 
Зовнішній борг, млрд дол  27,93 30,82 39,71 39,3 44,51 45,03 

1) за позиками, одержаними від 
міжнародних фінансових організацій 7,74 10,72 13,39 12,3 15,7 15,5 

2) за позиками, одержаними від 
органів управління іноземних держав 0,91 1,04 1,73 1,60 1,6 1,5 

3) за позиками від іноземних 
фінансових установ, банків 

0,00 0,00 0,40 1,41 2,2 1,7 

4) за випущеними цінними 
паперами на зовнішньому ринку 17,38 17,28 22,48 22,27 

 
23,35 

 
24,51 
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ОЗДП 2013 року 4,25 4,25 3,00 3,00 3,00 3,00 
ОЗДП 2015 року 0,00 0,00 12,47 11,81 8,64 8,64 
ОЗДП 2016 року 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
ОЗДП 2017 року 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
ОЗДП 2018 року 0,00 0,00 2,01 2,35 2,35 2,35 

     ОЗДП 2019 року 0,00 0,00 0,00 1,12 1,23 1,19 
     ОЗДП 2020 року 0,00 0,00 0,00 0,00 4,14 4,09 
     ОЗДП 2021 року 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 
5) борг, не віднес. до ін.категорій 1,90 1,78 1,71 1,70 1,77 1,75 

Гарантований борг, млрд грн 104,6 153,80 308,13 236,91 292,7 289,5 
Внутрішній борг, млрд грн 27,13 27,86 10,32 9,56 32,29 36,52 

1) за випущеними цінними 
паперами на внутрішньому ринку 21,14 21,57 6,00 4,20 

 
24,44 

 
16,93 

2) перед банківськими та іншими 
фінансовими установами 5,99 6,30 4,32 5,36 

 
7,85 

 
19,59 

Зовнішній борг, млрд грн 77,44 125,94 297,81 227,35 244,43 253,03 
Зовнішній борг, млрд дол.США 9,69 7,99 10,76 9,60 9,21 9,31 

1) за позиками, одержаними від 
міжнародних фінансових організацій 2,03 2,54 8,56 8,06 

 
7,84 

 
7,33 

2) за позиками, одержаними від 
органів управління іноземних держав 0,25 0,24 0,05 0,00 

 
0,00 

 
0,00 

3) за позиками від іноземних 
комерційних банків, та ін. установ 3,88 3,27 2,03 1,43 

 
1,25 

 
1,17 

4) за випущеними цінними 
паперами на зовнішньому ринку 3,40 1,81 0,00 0,00 

 
0,12 

 
0,70 

Джерело: складено автором за даними Міністерства фінансів України. 
 
За 6 місяців 2021 року основними компонентами нетто-приросту державного боргу 
України стали: 18-місячні ОВДП (+64,0 млрд грн); 4-річні ОВДП (+22,3 млрд грн); 3-
річні ОВДП (+20,8 млрд грн); облігації зовнішньої державної позики 2021 р. (+34,0 
млрд грн). В той же час відбувалося нетто-погашення 3-місячних ОВДП (на суму 33,4 
млрд грн) і кредитів МВФ за гарантованим боргом (на 20,5 млрд грн). 

Дані рис. 15 демонструють, що загальна величина державного і гарантованого боргу, 
як і основні її складові, помітно збільшилися у 2020-2021 рр. відносно 2019 року. З 
теорії відомо, що небезпечні  аспекти  боргових експансій пов'язані з підвищенням 
вразливості державних фінансів до змін умов на фінансових ринках. Якщо 
відсоткові ставки почнуть зростати як результат більш жорсткої монетарної політики в 
розвинутих країнах або втрати довіри інвесторів до відповідного класу активів, багато 
урядів і компаній зіткнуться із підвищенням вартості нових позик. Аналогічно й 
девальвації національних валют збільшать боргові витрати у частині боргів, 
номінованих в іноземних валютах. Можливість реалізації таких сценаріїв негативно 
впливатиме на оцінки суверенних кредитних ризиків, посилюючи ефекти 
пожорсткішання умов на фінансових ринках, що ще більше погіршуватиме стан 
боргової стійкості. 
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зовнішніх запозичень українських корпорацій і банків під час корона-кризи та 
пожвавлення українського експорту зробили основний внесок у покращення 
зовнішньо-боргової спроможності України. 

Прийняте у світі граничне значення відношення короткострокового зовнішнього 
боргу до валових міжнародних резервів дорівнює 100%. В Україні таке відношення на 
кінець І півріччя 2021 р. становило 167,6%, що сигналізувало про незадовільний стан 
міжнародної ліквідності країни. Адже, в екстремальних умовах це може спровокувати 
порушення стійкості державних фінансів України. Однак, послідовне зниження 
співвідношення короткострокового боргу і міжнародних резервів, починаючи з 2016 
р., свідчить про поступове зменшення гостроти цієї проблеми.  

Частка видатків на обслуговування боргу в загальних видатках державного бюджету 
в січні-червні 2021 року становила 11,7%, не досягаючи критичного рівня в 15%, але 
демоструючи негативну динаміку відносно 2020 року. Так, у минулому році на 
виплату відсоткоів за державним боргом було спрямовано 9,2% загальної суми 
видатків. Жорстка монетарна політика Національного банку України, високі ризики 
зовнішньої вразливості економіки і збільшення обсягів державних запозичень з 
початку коронакризи пояснювали збереження високого тягаря обслуговування боргу 
для державного бюджету України. 

Таким чином, два з обчислених нами показників боргової спроможності України – 
відношення розміру державного боргу до доходів бюджету, короткострокового 
зовнішнього боргу до міжнародних резервів - свідчать про ризиковість поточної 
ситуації з платоспроможністю держави та міжнародною ліквідністю України.  

За високого розміру державного боргу високими є й ризики його рефінансування: 
саме тому в Україні із року в рік актуалізується проблема пошуку джерел залучення 
позик до бюджету, невирішення якої може стати тригером бюджетної та боргової 
кризи. Валові потреби у позичковому фінансуванні Уряду в Україні в 2021 р. 
оцінюються на рівні 20,4% ВВП, що перевищує як критичний рівень у 15%, так і 
середній рівень у країнах з ринками, що формуються (13,1% ВВП).  

Отже, за результатами проведеного нами аналізу в Україні порушуються критерії 
боргової стійкості за 2-ма з 5-ти ключових індикаторів, що свідчить про 
збереження ризиків боргової стійкості державних фінансів і міжнародної 
ліквідності України. Однак, відносно 2020 року динаміка більшості індикаторів 
боргової спроможності в 2021 році була сприятливою, що вказує на зваженене 
управління борговими процесами України. 

По всьому світу фіскальний захист працівників і компаній від економічного колапсу, а 
також помітне скорочення виробництва мали своїм наслідком підвищення тягаря 
державних боргів. За оцінками МВФ державний борг у світі за 2020 р. збільшився на 
13,6% ВВП і досяг величини 97,3% ВВП. При цьому величина боргу в розвинутих 
країнах сягнула позначки 120,1% ВВП в кінці 2020 р., а в країнах з ринками, що 
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Високий тягар обслуговування державного боргу в Україні є однією з причин 
критичного стану сфери охорони здоров'я в Україні, постійного недофінансування 
сфер освіти і соціального забезпечення населення, хронічно низького рівня 
державних капітальних вкладень. Адже, поглинання значної частки податкових 
доходів борговими виплатами неминуче означає звуження фінансування критичних 
потреб держави, включаючи програми у сфері охорони здоров'я і соціального захисту 
населення. А такі потреби у період пандемії та після її завершення лише зростають, 
внаслідок перебудови медичних систем у період пандемії, зростання бідності та 
посилення соціальної нерівності.  

Поширеними засобами стримування виплат на обслуговування державного боргу, які в 
2020-2021 рр. застосовувалися в багатьох країнах світу, стали зниження ключової 
відсоткової ставки центральним банком і викуп активів на ринку центральним банком. 
На початку 2021 р. фахівці МВФ рекомендували органам макро-економічного 
регулювання в різних країнах продовжувати надавати економікам підтримку з боку 
фіскальної та монетарної політик до тих пір, поки в економіках не закріпиться стійке 
піднесення.8 

Однак, Національний банк України навіть під час коронакризи проводив доволі 
жорстку монетарну політику. Відсутність здорової координації фіскальної та 
монетарної політик в Україні є одним із чинників утримання завищеного рівня 
відсоткових ставок на ринку державних боргових зобов'язань України та високої 
вартості обслуговування боргу. 

На противагу цьому, в світовій практиці належна координація монетарної та 
фіскальної політик з початку корона-кризи стала важливим компонентом здорової 
системи макроекономічного регулювання та належного використання державами 
стабілізаційного потенціалу фіскальної та монетарної політик. 

Поряд з наведеними фактами, комплексна оцінка боргової спроможності України 
передбачає і врахування порушення зафіксованого у статті 14 Бюджетного кодексу 
України обмеження на дефіцит Державного бюджету на рівні 3% ВВП. У 2020 р. не 
дотримувалося і обмеження статті 18 Бюджетного кодексу, яке вимагає 
неперевищення 60% ВВП для обсягу державного і гарантованого боргу. Проте, 
аналогічна практика за умов економічної та епідеміологічної кризи набула значного 
поширення в світі. З початком пандемії COVID-19 уряди багатьох країн дозволяли собі 
змінювати зафіксовані у законодавстві фіскальні правила (довгострокові обмеження 
законодавчого характеру на фіскальні агрегати). 

У цьому контексті економісти МВФ відзначають, що з огляду на серйозність 
епідеміологічного шоку в глобальному масштабі, багато країн вдалися до 
застережень про звільнення від зобов'язань за фіскальними правилами (escape 

                                                            
8 International Monetary Fund. Global Financial Stability Report. January 2021. 
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clause) для того, аби обійти ці правила або призупинити їх дію.9 Наприклад, ЄС за 
пропозицією Європейської комісії, у 2020 р. ввів у дію спільне застереження про 
звільнення від фіскальних правил у частині фіскальних коригувань, які мали робити 
держави-члени для досягнення середньострокових бюджетних цілей. Крім того, 
більше половини європейських країн передбачили і ввели в дію свої національні 
застереження про звільнення від зобов'язань за фіскальними правилами.  

Фахівці МВФ вказують на те, що при застосуванні «escape clause» обов’язково повинні 
бути передбачені такі заходи/ норми: термін і процедура повернення до застосування 
фіскального правила, ефективний механізм контролю, належна комунікаційна 
стратегія для пояснення відходу від фіскального правила і донесення обов'язковості 
повернення дії фіскальних правил після виконання окреслених умов.10 

Таким чином після подолання пандемії COVID-19 та нормалізації економічної ситуації 
в країні Уряд, очевидно, змушений буде повернутися до дії фіскальних правил. Але до 
2023 р. ми маємо шанс вдосконалити дизайн фіскальних правил України на основі 
досвіду, набутого людством під час 2020-2021 рр. і тих процесів, які відбуваються у 
сфері державних фінансів провідних країн світу.  
 

Отже, утримання стійкості державних фінансів України в середньостроковому 
періоді та підвищення довіри до фіскальної політики держави вимагають від Уряду та 
Національного банку:  
1) налагодження ефективної координації фіскальної та монетарної політик і 
утримання помірного рівня відсоткових ставок на фінансовому ринку,  

2) відновлення дії фіскальних правил, починаючи з 2023 р. (після завершення масової 
вакцинації населення) з можливим підвищенням граничного розміру бюджетного 
дефіциту та ліміту державного боргу. 
 
  

                                                            
9 Международный валютный фонд (вказана праця). 
10 Международный валютный фонд. Бюджетные правила, оговорки об освобождении от обязательств и 

крупные шоки. – Режим доступа: www.imf.org›Files ›covid19- special-notes› 
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VІ.  ВИСНОВКИ  ТА  ПРОПОЗИЦІЇ 

У І півріччі 2021 року план доходів державного бюджету було успішно виконано 
фактично за усіма статтями податкових надходжень. Сума перевиконання фактичних 
показників над плановими становить 27,6 млрд грн. або 6,7%. В абсолютних цифрах 
найбільший приріст доходів було зафіксовано за статтями: ПДВ з ввезених на митну 
територію України товарів (+52,3 млрд грн або 45%), ПДВ з вироблених в Україні 
товарів і послуг (+23,7 млрд або 19%), податку на прибуток підприємств (+12,9 млрд 
або 24%), рентної плати за користування надрами (+11,2 млрд або 100,1%), податку на 
доходи фізичних осіб (+9,4 млрд або 17%), акцизного податку з ввезених на митну 
територію України товарів (+5,6 млрд грн або 249%).  

Основними драйверами зростання податкових надходжень стали відновлення 
економічної активності після скасування обмежувальних заходів, подальше 
підвищення ефективності адміністрування податків і зборів контролюючими 
органами (особливо в частині протидії незаконному формуванню ПДВ і легалізації 
товарів із тіньового сегменту), а також прискорення інфляції з досягненням темпу 
6,4% за 6 місяців (при офіційному річному прогнозі в 7,3%). 

Відсоток виконання плану видатків по загальному фонду державного бюджету 
становив 92,7%, тобто недофінансованими залишились 7,3% видатків. Але темпи 
приросту реальних видатків державного бюджету відносно І півріччя 2020 року 
досягли вражаючих 7,7%, а відносно І півріччя 2019 – 11%. Відповідні темпи приросту 
для Зведеного бюджету становили 7,2% і 10,2%. 

У І півріччі 2021 року мало місце скорочення капітальних видатків Зведеного 
бюджету України, як у номінальному, так і реальному вираженні. У структурі видатків 
Зведеного бюджету за економічними категоріями частка капітальних видатків 
зменшилася з 6,2-6,4% загальної суми видатків у 2019-2020 рр. до 5% у 2021 році. При 
цьому скромні обсяги капітальних видатків державного і місцевих бюджетів України 
все більшою мірою спрямовувалися на цілі дорожнього будівництва. Капітальні 
видатки Державного агенства автомобільних доріг України, фінансовані з державного 
бюджету, в І півріччі 2019 р. становили 22%, 2020 р. – 43,4%, а в 2021 року - 62% 
загальної суми капітальних видатків. Такі пропорції розподілу капітальних видатків 
важко назвати обгрунтованими, з огляду на зношеність і застрарілість мереж 
житлово-комунального господарства, енергетичної інфраструктури, міського і 
залізничного транспорту, дефіцит об'єктів соціальної інфраструктури в сільській 
місцевості та містах-мільйонниках.  

Аналіз виконання бюджетного плану та темпів приросту реальних бюджетних 
асигнувань відносно попередніх років засвідчує фактичні пріоритети витрачання 
бюджетних коштів у І півріччі 2021 року - дорожнє господарство; охорона здоров'я; 
освіта (дошкільна і середня); обслуговування державного боргу. На противагу цьому, 
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значними сумами недофінансування відзначалися сфери житлово-комунального 
господарства; вищої освіти; державного управління; охорони навколишнього 
природного середовища; субсидії сільському господарству. 

Таким чином, у І півріччі 2021 року органи державної влади України зосереджували 
обмежені бюджетні ресурси на важливих для країни напрямах, пов'язаних із 
збереженням здоров’я населення і подоланням пандемії, відбудовою дорожньої 
інфраструктури та вкладеннями у дошкільну і середню освіту юних українців. До 
позитивів державної політики варто віднести і зупинку практики перманентного 
нарощування видатків на правоохоронні і судові органи. Але негативної оцінки, на 
наш погляд, заслуговують державні рішення щодо утримання «на голодному пайку» 
вищої освіти, охорони навколишнього середовища, продовження нарощування 
видатків на обслуговування боргу, а також стагнації та деформації структури 
капітальних видатків бюджету.  

Дефіцит Зведеного бюджету за 6 місяців становив 14,6 млрд грн або 0,6% ВВП. 
Величина циклічно скоригованого первинного балансу дорівнювала близько -1,5% 
ВВП. Тобто фіскальна політика України мала слабко позитивний вплив на сукупний 
попит. Але в той же час величина фіскального імпульсу відносно попереднього року 
була негативною, що означає пожорсткішання фіскальної політики. В цілому помірно 
м'яка фіскальна політика 2020-2021 рр. дозволила підтримати економіку в період 
економічної та епідеміологічної кризи. Але суттєве пожорсткішання фіскальної 
політики у січні-червні 2021 р. при продовженні епідеміологічної кризи та 
нестійких ознаках економічного відновлення було передчасним. 

У 2021-2022 рр. перед фіскальною політикою України, як і багатьох інших країн світу, 
стоїть завдання уникнення занадто активного і надміру раннього усунення програм 
фіскальної допомоги при одночасному утриманні боргової стійкості. У цьому 
контексті фахівці МВФ зазначають: «Уникнення передчасного припинення фіскальної 
підтримки в 2021 і 2022 рр. є важливим, з огляду на те, що країни, що розвиваються, 
все ще мають високі показники інфікування і смертності, вакцинація просувається 
дуже повільно, а відновлення економіки є частковим, непевним і недостатньо 
сильним для допомоги тим, хто страждає від подвійної кризи – публічної сфери 
охорони здоров'я та економічної кризи». 

Серед джерел фінансування дефіциту державного бюджету України найвагомішим 
компонентом стало чисте зовнішнє фінансування – 26,9 млрд грн. Другим за 
значущістю компонентом було фінансування за рахунок зміни залишків бюджетних 
коштів і коштів ЄКР, що у сумі становило 8,2 млрд грн. Фінансування дефіциту за 
рахунок розміщення ОВДП було незначним і становило лише 6,8 млрд грн.: при 
залученні внутрішніх державних позик на суму 213,2 млрд погашення внутрішнього 
боргу становило 206,3 млрд грн. 
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Домінуючими тенденціями на ринку ОВДП стали: 1) утримання високого рівня 
номінальних відсоткових ставок (10,9-11,6% річних) і незначне зниження реальних 
ставок відносно попереднього року; 2) збереження помітного відриву середньої 
номінальної ставки ОВДП від облікової ставки НБУ та утворення позитивного розриву 
між ставками ОВДП і строкових депозитів банків; 3) збереження напівзакритого 
характеру ринку для фізичних осіб (їх частка була меншою від 2%) при домінуванні на 
ринку українських банків і підвищенні ролі нерезидентів. 

Номінальна дохідність гривневих ОВДП у січні-липні 2021 р. зросла на 1,5 в.п. 
порівняно із середньою дохідністю в 2020 р. і досягла 11,3% річних. Середньозважена 
номінальна ставка первинного ринку протягом семи місяців не підлягала значним 
коливанням. Реальна дохідність гривневих ОВДП у січні-липні 2021 р. коливалася в 
межах від +3,3% до +5,3% і у середньому становила +3,9% річних. Даний рівень був на 
1,1 в.п. нижчим, ніж у середньому за 2020 р. Це означає, що при підвищенні темпів 
інфляції номінальна дохідність ОВДП зросла, а реальна дохідність, навпаки, знизилася 
(хоча й залишалася аномально високою). 

У 2021 р. закріпилося неприроднє співвідношення між рівнем номінальних ставок за 
ОВДП і рівнем облікової ставки НБУ. В 2019 – І кварталі 2020 років відсоткова ставка 
за ОВДП була нижчою від облікової ставки НБУ, однак з квітня 2020 ставка за ОВДП 
перевищила ставку НБУ і з плином часу цей розрив лише поглиблювався. Грудневе 
різке підвищення Урядом номінальних ставок за ОВДП спричинило розширення такої 
різниці до 5% річних із досягненням пікового значення 5,5% в лютому 2021 р. З того 
часу розрив між двома ставками, хоча й зменшився, але несуттєво: в липні 2021 р. він 
становив 4,1% річних. 

Ще однією знаковою подією фінансового ринку України стало аномальне 
співвідношення між ставкою за строковими гривневими депозитами банків і 
ставкою за ОВДП. Так, якщо до листопада 2020 р. депозитна ставка була вищою від 
ставки державних облігацій, то в листопаді остання ставка перевищила депозитну. А в 
грудні 2020 р. вже спостерігався колосальний розрив між ставками за ОВДП і 
депозитами, і в поточному році він ще більше поглибився, сягнувши в червні-липні 
2021 р. 4,2% річних. Вказані стрибки рівнів відсоткових ставок і співвідношень між 
різними видами ставок свідчать про нездорові тенденції на фінансовому ринку 
України та збої у трансмісійному механізмі монетарної політики. 

Найбільш вірогідною причиною окреслених аномалій фінансового ринку є активне 
включення лобістських та політичних чинників у функціонування ринку ОВДП, а також 
створення нерівних умов для різних категорій інвесторів. Зокрема, частка фізичних 
осіб у структурі інвесторів в ОВДП є меншою від 2%, що пояснюється небажанням 
відповідальних органів запропонувати адекватний інструмент для роздрібних 
інвесторів, наджорсткими вимогами у частині фінансового моніторингу, а також 
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високими трансакційними втратами при використанні фізичними особами 
стандартних схем придбання ОВДП. 

Обсяг державного і гарантованого державою боргу в Україні в кінці червня 2021 р. 
становив 2,51 трлн грн. Розмір внутрішнього державного боргу України з урахуванням 
гарантованого за І півріччя збільшився на 4,7 млрд грн., а розмір зовнішнього боргу - 
на 0,6 млрд дол. США. За результатами проведеного нами аналізу в Україні 
порушуються критерії боргової стійкості за 2-ма з 5-ти ключових індикаторів, що 
свідчить про збереження ризиків боргової стійкості державних фінансів і міжнародної 
ліквідності України. Проблемними індикаторами при цьому є відношення розміру 
державного боргу до доходів бюджету, короткострокового зовнішнього боргу до 
міжнародних резервів. Однак, відносно 2020 року динаміка більшості індикаторів 
боргової спроможності в 2021 році була сприятливою, що вказує на зважене 
управління борговими процесами в Україні. 

Утримання стійкості державних фінансів України в середньостроковому періоді та 
підвищення довіри до фіскальної політики держави вимагають від Уряду та 
Національного банку: 1) налагодження ефективної координації фіскальної та 
монетарної політик і утримання помірного рівня відсоткових ставок на фінансовому 
ринку, 2) відновлення дії фіскальних правил після завершення масової вакцинації 
населення з можливим підвищенням граничного розміру бюджетного дефіциту та 
державного боргу; 3) підвищення рівня та якості державних видатків на охорону 
здоров'я, освіту і ранній розвиток дітей; 4) зміцнення систем соціального захисту 
населення шляхом розширення охоплення найуразливіших верств і підвищення рівня 
достатності соціальних допомог; 5) покращення податкового адміністрування та 
оцінка можливостей введення прогресивних податків на доходи, підвищення 
податків на майно, спадщину і дарування з метою мобілізації до бюджетів необхідних 
доходів. 

В умовах дорожнечі та нестабільного доступу до зовнішніх ринкових позик Уряду 
варто було б збільшити обсяги емісії валютних ОВДП, дещо підвищивши їх дохідність. 
Важливо також відновити здорові пропорції на фінансовому ринку України шляхом 
зниження реальної відсоткової ставки за гривневими ОВДП до рівня 0-1% річних та 
посилення конкурентних засад ринку. Реалізація цих пропозицій потребує спрощення 
умов доступу до ринку ОВДП роздрібних інвесторів і модифікації системи розміщень 
ОВДП через первинних дилерів.  
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