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І. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА КЛЮЧОВІ РИСИ 
ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ. 

У 2021 році доходи державного бюджету України склали 1 296 852,9 млн грн, з 
яких податкові надходження - 1 107 090,9 млн грн (85,3%), неподаткові – 175 358 млн 
грн (13,5%). 

Упродовж року податкові надходження зростали високими темпами завдяки 
відновленню економічного зростання, особливо у ІІ та IV кварталах звітного періоду, 
що було зумовлено сприятливою зовнішньої кон’юнктурою, а саме, високими цінами 
на сировинні товари вітчизняного експорту. Зовнішня кон’юнктура та рекордні врожаї 
сприяли зростанню рентабельності підприємств і, відповідно, надходжень від податку 
на прибуток. Крім того, суттєво збільшилися обсяги надходжень від рентних платежів. 
Значні темпи зростання заробітних плат підтримували стабільне збільшення 
надходжень від податку на доходи фізичних осіб, а сталий внутрішній попит і високий 
імпорт – від ПДВ та акцизного податку. 

Загалом саме завдяки економічним факторам план доходів державного 
бюджету навіть зі змінами був перевиконаний (на 2,8%). Річні індикативні показники 
Мінфіну для Державної податкової служби у 2021 році збільшувалися тричі на 
загальну суму 60,7 млрд грн, у т.ч. з ПДВ – 17,7 млрд гривень. Вищі на 30,1% ніж у 
2020 р. податкові надходження забезпечили зростання загальних доходів, не 
зважаючи на менший обсяг сплачених дивідендів державними підприємствами, а 
також розмір коштів, які перераховує до державного бюджету Національний банк 
України. 

Станом на 31.12.2021 органами Державної податкової служби України забезпечено 
фактичних надходжень податків і зборів (обов`язкових платежів) на суму 993 241,1 млн 
грн. до Зведеного бюджету України, з них 652 076,4 млн грн або 65,7% до державного 
бюджету. Відповідно, решта податкових надходжень та зборів була забезпечена 
діяльністю Державної митної служби України. 

На фоні сприятливої кон’юнктури на зовнішніх ринках, відновлення не лише 
споживчого, а й виробничого попиту, зростав імпорт та податкові надходження на 
товари, ввезені на територію України: ПДВ зріс на 38,9%, акцизний податок на 37,6% 
при середньому прирості податкових надходжень на рівні 30,1%. 

Показники структури податкової системи за окремими позиціями значно 
відрізняються від тих, що були зафіксовані у 2020 році. Це було зумовлено переходом 
від падіння ВВП на 3,8% у 2020 р., до його зростання на рівні 3,2% у 2021 році. 
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Таблиця 1 
Доходи державного бюджету України у 2020-2021 рр, млн грн 

 
2021 2020 Зміна, +/- 

млн грн % 
Усього доходів 1 296 852,92 1 076 026,95 220 825,97 20,5 

Офіційні трансферти 12 576,1 10 658,0 1 918,1 18,0 
Разом доходів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) 

1 284 276,8 1 065 369,0 218 907,9 20,5 

Податкові надходження 1 107 090,9 851 115,6 255 975,3 30,1 
Податок та збір на доходи фіз. осіб 137 555,2 117 281,3 20 274,0 17,3 
Податок на прибуток підприємств 147 751,8 108 695,0 39 056,7 35,9 
Рентна плата та плата за спеціальне 
використання природних ресурсів 

80 749,4 52 475,7 28 273,7 53,9 

Акцизний податок з вироблених в 
Україні підакцизних товарів 

82 858,4 
 

80 449,3 
 

2 409,1 
 

3,0 
 

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

 
79 592,8 

 

 
57 846,9 

 

 
21 746,0 

 

 
37,6 

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

 
155 775,4 

 

 
126 481,1 

 

 
29 294,3 

 

 
23,2 

 

Податок на додану вартість на 
імпорт 

380 714,4 
 

274 113,5 
 

106 600,9 
 

38,9 
 

Податки на міжнародну торгівлю  38 177,2 30 460,5 7 716,6 25,3 
Екологічний податок 3 915,9 3 307,2 608,6 18,4 
Неподаткові надходження 175 358,0 212 957,2 -37 599,2 -17,7 
Доходи від власності та 
підприємницької діяльності, з них: 

56 021,9 
 

119 155,9 
 

-63 134,0 
 

-53,0 
 

Частина чистого прибутку 
(доходу) державних або 
комунальних унітарних 
підприємств 

 
28 525,3 

 

 
70 729,5 

 

 
-42 204,3 

 

 
-59,7 

 

Кошти, що перераховуються 
Національним банком України 
відповідно до Закону  

 
24 434,0 

 

 
42 722,5 

 

 
-18 288,5 

 

 
-42,8 

 
Адміністративні збори та платежі, 
доходи від некомерційної 
господарської діяльності 

 
12 975,5 

 

 
9 772,0 

 

 
3 203,5 

 

 
32,8 

 
Інші неподаткові надходження 17 994,9 15 038,2 2 956,7 19,7 
Власні надходження бюджетних 
установ 

88 365,7 68 991,1 19 374,6 28,1 

Доходи від операцій з капіталом 328,7 79,4 249,3 314,0 
Трансферти від Європейського 
Союзу, урядів іноземних держав, 
донорських установ 

 
1 289,9 

 

 
1 029,7 

 

 
260,2 

 

 
25,3 

 
Цільові фонди 209,4 187,1 22,4 12,0 

Джерело: складено автором за даними Держказначейства України. 
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Декомпозиція сукупного податкового навантаження в Україні за податковими 
агрегатами, податками і базами оподаткування за 2021 р. представлена в наступній 
таблиці. 

Таблиця 2 
Декомпозиція податкового навантаження в Україні, 2021 р. 

 
Джерело: складено автором за даними Держказначейства, Держстату України 

Слід звернути увагу, що наведені вище оцінки податкового коефіцієнту та його 
розподілу між базами оподаткування ґрунтуються на оцінках розміру ВВП України за 
2021 рік, що надавало Міністерство економіки, хоча прогнозні оцінки Національного 
банку, представлені в останньому січневому Інфляційному звіті, є більшими на 200 
млрд грн. 

Порівняно з 2020 роком відбулось зменшення податкового коефіцієнту на 2,1 % за 
рахунок зменшення податкового навантаження на працю на 3,8% та споживання на 
0,6%. Водночас, відбулося зростання оподаткування капіталу на 2,3%. 

Чотири основних загальнодержавних податки забезпечили надходження до 
Зведеного бюджету України у сумі 1 230,4 млрд грн, що складає 23,1%ВВП (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура податкового навантаження за основними податками, % 
ВВП 
Джерело : складено автором за даними Держказначейства України. 
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У структурі податкових надходжень державного бюджету традиційно майже 
половину усіх доходів становлять надходження від сплати ПДВ (48,46% у 2021 р. проти 
47,07% у 2020 р.). 

 
Рис. 2. Структура податкових надходжень Державного бюджету України 
Джерело : складено автором за даними Держказначейства України. 

Як можна помітити, у структурі податкових доходів також зросли надходження від 
сплати податку на прибуток підприємств до 13,34%, рентної плати – до 6,8%. 
Відповідно зменшилась частку надходжень податку і збору на доходи фізичних 
осіб - до 12,42% і, найбільше, акцизного податку – до 14,67%. 

Далі стисло охарактеризовано основні чинники і тенденції, що спостерігались 
протягом року, в сфері сплати податків. Приріст надходжень від сплати усіх податків 
характеризується двозначними цифрами пропорційно приросту відповідних баз 
оподаткування та величині інфляції. 

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 
Збільшення податкових надходжень від сплати ПДФО на 17,3% зумовлено 

зростанням середньої заробітної плати в економіці та підвищенням мінімальної 
заробітної плати з 6 до 6,5 тис грн у грудні минулого року. За січень – листопад 2021 р. 
приріст середньої заробітної плати по економіці склав 15,7%, а за січень – 
грудень  - 41,5%. Підвищення мінімальної заробітної плати залишається одним із 
головних чинників, що впливає на зростання надходжень від сплати цього податку. 
Зростання заробітних плат сприяло вищим виплатам також в бюджетному секторі, 
зокрема, це стосується доплат медикам і рівня зарплат в освіті. 
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За структурою доходів традиційно найбільша частка забезпечується 
оподаткуванням заробітної плати на рівні 76,4% надходжень. 

До державного бюджету від сплати податку і збору на доходи фізичних осіб 
надійшло 137,6 млрд грн, а до місцевих бюджетів – 240,8 млрд грн. Як видно з рисунку 
1, частка надходжень зі сплати цього податку в структурі ВВП зменшилась з 7,2% до 
6,63%. 

Триває кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування активів 
фізичних осіб. За чотири місяці, відведених на кампанію у 2021 році, до державного 
бюджету надійшло 18,8 млн грн збору. За перший місяць поточного року сумарна сума 
надходжень зросла до 79,1 млн грн. Згідно з офіційними повідомленнями ДПС з 
початку кампанії, тобто за 5 повних календарних місяця, громадяни вже задекларували 
активи вартістю 1,3 млрд грн. 

Водночас, Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє, що 
протягом 2021 року було проведено повну перевірку 1026 декларацій, за результатами 
якої виявлено недостовірних відомостей на суму понад 1,2 млрд гривень. У кожній 
третій декларації було знайдено порушення, які передбачають кримінальну або 
адміністративну відповідальність. Ознаки кримінальних правопорушень виявлено 
у 119 деклараціях. 

Податок на прибуток підприємств (ППП) 
У звітному періоді зростання податкових надходжень від сплату податку на 

прибуток склало 39,05 млрд грн, а у відносному вимірі – 35,9%. І в структурі доходів 
бюджету, і по відношенню до ВВП спостерігається незначний приріст.  

Зростання податкових надходжень від сплати податку на прибуток було зумовлено 
в основному сприятливою кон’юнктурою на зовнішніх ринках на сировинні товари 
вітчизняного експорту. Експорт товарів у доларовому вимірі за рік збільшився на 39,8% 
(у 2020 році скоротився на 2,1%) і становив 63,1 млрд дол. США. Основним чинником 
збільшення стало зростання експорту чорних та кольорових металів у 1,8 раза (у 2020 
році зменшився на 12,1%) та продовольчих товарів на 24,9% (у 2020 році – на 0,2%). 
Також збільшився експорт: мінеральних продуктів – у 1,6 раза (у 2020 році – на 12,7%); 
продукції хімічної промисловості – на 37,6% (у 2020 році – на 6,2%); деревини та виробів 
із неї – на 41,5% (у 2020 році зменшився на 1,1%); продукції машинобудування – на 
12,1% (у 2020 році зменшився на 1,1%); промислових виробів – на 31,1% (у 2020 році – 
на 3,5%). 
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Рис. 3. Сукупні податкові надходження в розрізі видів економічної 
діяльності, 2020-2021 рр. 
Джерело : складено автором за даними ДПС України. 

Водночас маємо констатувати, що на 42 млрд грн або майже на 60% скоротились 
надходження до державного бюджету, які перераховуються як частина чистого 
прибутку, дивіденди державних та комунальних підприємств. З цього можна зробити 
очевидний висновок, що діяльність цих підприємств у минулому році не може 
вважатись задовільною. Існує об’єктивна потреба у прискоренні приватизаційних 
процесів. 
 

Податок на додану вартість (ПДВ) 

Сукупний приріст надходжень від сплати ПДВ склав 23,2% по товарах і послугах 
внутрішнього виробництва та 38,9% по імпорту. Сумарні надходження сягнули 
рекордного рівня 536,5 млрд грн. У податкових надходженнях державного бюджету це 
становить 48,46%. В структурі ВВП частка ПДВ за 2021 рік зросла на 0,5 в.п. і на кінець 
року становила 10,1%. 

Протягом 2021 року платникам податків було відшкодовано 159,7 млрд грн, що на 
16,6 млрд грн, або на 11,6% більше ніж у 2020 році. Таке збільшення пояснюється 
зростанням заявлених до відшкодування сум ПДВ, що зумовлено зростанням 
вартісного обсягу експорту майже на 40%. 

Водночас, як видно з рисунку 4, суттєвим чином збільшились надходження по 
сплати ПДВ з товарів, ввезених на територію України. Порівняно з 2020 роком в 
абсолютних цифрах приріст за минулий рік склав 107 млрд грн, що в значній мірі 
зумовлено зростанням цін на енергоносії. У структурі зовнішньої торгівлі товарами за 
січень-листопад 2021 р. частка енергетичного імпорту становить майже 20%, а приріст 
імпорту за цей же період по цій позиції склав 75%. 
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Рис. 4. Динаміка податкових надходжень від сплати ПДВ з урахування 
бюджетного відшкодування в 2014 – 2021 рр., млрд грн. 
Джерело : складено автором за даними Держказначейства України. 

Суттєвим фактором підтримки доходів населення і сукупної купівельної 
спроможності громадян залишаються приватні грошові перекази з-за кордону. Згідно 
з даними НБУ у 2021 році вони зросли на 25,4% порівняно з попереднім роком і склали 
в абсолютному виразі більше 15 млрд дол. США. 

Потрібно зазначити, що одним із вагомих факторів підживлення споживчих 
настроїв населення є загроза масштабування військового конфлікту, що особливо 
відчутно позначилось на надходженнях від сплати ПДВ у IV кварталі минулого року. 
Зокрема, відбулося збільшення у грудні 2021 року обсягів роздрібної торгівлі, в тому 
числі за рахунок виплат за вакцинацію та розширення сфери застосування РРО, на 
16,4% порівняно з груднем 2020 року.  

 

Акцизний податок 

Надходження від сплати акцизного податку до державного бюджету зросли на 24,1 
млрд грн. Вони склали 162, 4 млрд грн (табл. 1). У відносному вираженні частка акцизу 
продовжує зменшуватись і складає 3,23% (див. рис. 1). Проте між різними базами 
оподаткування приріст надходжень розподілено нерівномірно, оскільки надходження 
з товарів вітчизняного виробництва зросли лише на 3%, а з імпортних – на 37,6%. 
Традиційно основними статтями надходжень від сплати акцизного податку за 
товарами вітчизняного виробництва є такі об’єкти оподаткування як лікеро-горілчана і 
виноробна продукція, пиво, тютюнові вироби, електроенергія та пальне.  
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Слід відзначити довгострокову негативну тенденцію падіння співвідношення 
надходжень від сплати акцизного податку за товарами внутрішнього 
виробництва та імпортними товарами. За період з 2010 по 2021 рік це 
співвідношення зменшилось вп’ятеро, а у минулому році вперше в історії України 
надходження від зовнішнього акцизу до зведеного бюджету були більшими (87 
млрд грн) ніж від внутрішнього (85 млрд грн). 

 

 
Рис. 5. Співвідношення надходжень від сплати «внутрішнього та 
імпортного» акцизного податку, 2010- 2021 рр. 
Джерело : складено автором за даними Держказначейства України. 

За період з 2015 по 2021 роки сумарна частка акцизного податку, внутрішнього та 
імпортного, зменшилась з 4,2% ВВП до 3,2%. Очевидно, що триває тенденція 
заміщення товарів внутрішнього виробництва на зовнішні, що фактично означає втрату 
робочих місць, виробничих потужностей та податкового потенціалу відповідних 
галузей вітчизняної економіки. Свідченням цього є ситуація з тютюновою галуззю та 
перспективами її розвитку. Зокрема, внаслідок щорічного підвищення ставок 
акцизного податку на сигарети на 20% (Закон України №2245-VIII від 07 грудня 2017 р.) 
відбулося падіння податкових надходжень на 1,1 млрд грн у 2021 році порівняно з 
попереднім.  

Неефективність такого стрімкого підвищення ставок податку де-факто визнана 
Урядом, оскільки в Законі України «Про державний бюджет на 2022 рік» затверджено 
зниження доходів від акцизного податку з вироблених в Україні тютюнових виробів на 
5,4%, порівняно з 2021 роком. Частка внутрішнього легального ринку сигарет щорічно 
скорочується, зокрема, кумулятивно протягом 2017-2021 рр. на 36%. Виробничі 
потужності тютюнової галузі сьогодні завантажені лише на 40%, при тому що близько 
40% продукції виробляється на експорт. 
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Після безпрецедентного підвищення ставок податку на тютюновмісні вироби для 
електричного нагрівання (на 320%) з початку 2021 р. бюджет отримав на 9,8 млрд грн 
податку більше ніж у 2020 році. Проте наприкінці минулого року обсяги придбання 
акцизних марок для цієї продукції скоротилися в рази, тому подальші темпи зростання 
податкових надходжень точно не будуть такими стрімкими, з огляду також на те, що 
зростає тіньовий сегмент цього ринку. 

У зв’язку з цим потрібно також зазначити, що зростання споживчої інфляції в Україні 
минулого року значною мірою було спричинено внеском адміністративної складової. 
Зокрема, фахівці Національного банку зазначають, що «адміністративна складова 
інфляції залишиться найвищою серед інших компонентів індексу споживчих цін на 
всьому прогнозному періоді (найближчі 9-18 місяців – авт.)»1. 

Екологічний податок 
У звітному періоді зростання податкових надходжень від сплати екологічного 

податку склало 608,6 млн грн, а у відносному вимірі приріст становить 18,4%. І в 
структурі доходів бюджету, і по відношенню до ВВП частка цього податку є незначною 
(на рівні 0,1% ВВП). В цілому слід констатувати продовження практики недостатнього 
рівня оподаткування джерел забруднення навколишнього природнього середовища. 
З урахуванням факту домінуючої ролі непрямих податків, які забезпечують майже 2/3 
податкових надходжень державного бюджету, можемо констатувати, що податкова 
система України, по суті, виконує лише фіскальну функцію та одночасно не забезпечує 
виконання регулюючої. Подібна ситуація не може вважатись прийнятною, з огляду на 
тенденції декарбонізації, що закладаються в механізм оподаткування в країнах ЄС 
(Європейський зелений курс, СВАМ). 

Рентна плата 
У звітному періоді зростання надходжень від рентної плати склало 28,3 млрд грн, 

що становить 53,9%. Таке значення відносного приросту є найбільшим з усіх позицій 
податкових надходжень, що зумовлено зростанням видобутку експортної сировини 
(див. рис. 3) у зв’язку з рекордними цінами на неї на зовнішніх ринках. 

Сплата рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення 
забезпечує 85-90% усіх надходжень від сплати рентної плати за чотирьома основними 
позиціями: видобуток нафти, природнього газу, газового конденсату та залізних руд. 
Порівняно з 2020 роком у минулому суттєво зросли надходження від плати за 
видобуток природнього газу (майже 90% усіх надходжень по ренті) та залізних руд (9% 
відповідно). 

У податкових надходженнях зведеного бюджету місцеві податки та збори 
займають в середньому 6-7% від загальної величини. Така пропорція розподілу 
податкових надходжень залишилась у 2021 році. 

 
1 НБУ. Інфляційний звіт. Січень 2022 року. Електронний ресурс. – Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-sichen-2022-roku  
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Тенденції по сплаті двох місцевих податків були наступними. 

Податок на майно 
У минулому році надходження від сплати податку на майно склали 43,2 млрд грн., 

що становить менше 1% ВВП. Раніше ми відзначали, що у порівнянні з податковою 
структурою країн ЄС надходження від оподаткування майна в України в 3-4 рази менше 
середньоєвропейського рівня. У структурі цих надходжень частка податку, сплаченого 
фізичними особами, склала майже 2 млрд грн сукупно по об’єктах житлової та 
нежитлової нерухомості, а юридичні особи, які є власниками об’єктів нежитлової 
нерухомості, сплатили 5,7 млрд грн. Земельний податок з юридичних осіб склав 11,8 
млрд грн, орендна плата з юридичних осіб 18,9 млрд грн, а з фізичних – 2 млрд грн. 

Єдиний податок 
Надходження від сплати єдиного податку склали 46,3 млрд грн, приріст стосовно 

2020 р. склав майже 22%. За інформацією ДПС платниками єдиного податку усіх груп 
було здійснено податкових платежів за 2021 р. на суму 117,1 млрд грн. Найбільшу 
частку саме єдиного податку забезпечують фізичні особи-підприємці, які знаходяться 
на 2-й та 3-й групах спрощеної системи оподаткування. Значна частина підприємців на 
3-й групі – це самозайняті працівники вітчизняного IT-сектору. Згідно з даними 
платіжного балансу основним компонентом зростання експорту послуг був експорт 
комп’ютерних послуг, який протягом року зріс на 38,1%. 

Значний внесок в успішний підсумок виконання плану державного бюджету за 
податковими надходженнями було забезпечено завдяки подальшому підвищенню 
ефективності адміністрування податків органами Державної податкової та 
Державної митної служб України. У минулому році відновлено проведення 
податкових перевірок. За 2021 рік податківці провели близько 9 тисяч перевірок, за 
результатами яких донарахували понад 8 млрд грн податкових зобов’язань. 

Неподаткові надходження 
У розрізі основних статей неподаткових надходжень Державного бюджету ситуація 

виглядає наступним чином. 
Частина прибутку державних підприємств, як зазначалось раніше, скоротилась 

майже на 60%. Показовою є перевірка Державною аудиторською службою діяльності 
державного підприємства НАЕК «Енергоатом» за 2018-2021 роки, згідно з якою було 
виявлено факти фінансових порушень та недоліків в роботі підприємства на загальну 
суму 13 млрд грн. Аудитори відзначили такі джерела порушень: порушення у сфері 
закупівель – 9,3 млрд грн; втрати фінансових (матеріальних) ресурсів – 2,1 млрд. грн.; 
неефективні управлінські дії або ризикові операції, що спричинили втрати фінансових 
та матеріальних ресурсів – 1,4 млрд грн; неефективні управлінські дії чи ризикові 
операції, що можуть призвести до втрат надалі – 217,9 млн. грн. 
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Наслідки діяльності/ бездіяльності іншої найбільшої державної компанії України 
«Нафтогаз» в частині закупівель та імпорту природного газу усі суб’єкти 
господарювання-платники податків та, відповідно, державний бюджет країни будуть 
«відчувати» також протягом поточного року. 

Недовиконано бюджету і в частині перерахування прибутку Національного банку 
України (НБУ). На 18,3 млрд грн або 42,8% у порівнянні з 2020 роком зменшилась 
частина прибутку НБУ, що перераховується щорічно у першому кварталі до державного 
бюджету. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» було встановлено 
Фонду державного майна завдання з надходження коштів від приватизації державного 
майна до бюджету обсягом 12 млрд грн. За даними Фонду надходження до 
державного бюджету за минулий рік склали 5,1 млрд грн. За 9 місяців 2021 р. на 
електронні аукціони було виставлено 417 об’єктів малої приватизації. Відбулися 
аукціони з продажу 263 об’єктів. Шляхом викупу продано 12 об’єктів. Найбільше 
доходів принесла приватизація заводу «Більшовик» (1,43 млрд грн), Калуської ТЕЦ (801 
млн), Львівської виправної колонії (377,5 млн), Одесавин-прому (234,9 млн грн) 
та Дунаєвецького комбінату хлібопродуктів (227,1 млн грн). 

Хоча надходження від приватизації є значно більшими ніж за декілька попередніх 
років, слід відзначити, що невиконання плану надходжень зумовлено двома 
основними чинниками. Перший – несприятлива інвестиційна кон’юнктура та в цілому 
військова ситуація на кордонах України, а другий – відтермінування прийняття Закону 
України №4572 «Про внесення змін до Закону України «Про Фонд державного майна 
України» та інших законодавчих актів України щодо сприяння залученню інвестицій в 
процесі приватизації та оренди державного і комунального майна». Цим 
законопроєктом передбачається пришвидшення приватизаційних процесів шляхом 
удосконалення інституційного механізму приватизації. Нагадаємо, що у разі 
подальшого неприйняття цього законопроєкту виконання плану надходжень від 
приватизації державного майна у поточному році в розмірі 8 млрд грн може бути також 
під загрозою. 
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Отже, успішне перевиконання планових показників податкових надходжень до 
державного бюджету України було зумовлено відновленням економічного 
зростання у 2021 році, що спричинила сприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура 
та рекордні врожаї зернових культур. Інфляція на рівні 10%, зростання цін на 
енергоносії були додатковими важливими чинниками, що сприяли наповненню 
державного бюджету. Податкова система України повною мірою виконувала свою 
фіскальну функцію та демонструвала прийнятну ефективність роботи Державної 
податкової служби. 

Водночас, регулятивний потенціал системи використовується не в повному 
обсязі, оскільки окремі податки та збори мають регресивний характер, а податкові 
механізми інтерналізації зовнішніх негативних ефектів є мінімальними (забруднення 
навколишнього середовища, шкідливі звички, надмірна забудова).  

Податкова система України також характеризується подальшим посиленням 
структурних диспропорцій: у структурі податкових надходжень екологічний податок в 
десятки разів менший від середнього показника для країн ЄС, а податок на майно 
менше середньостатистичного значення для ЄС більш як у три рази. 
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ІІ. ПРІОРИТЕТИ ВИДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ТА 
БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ 

У січні 2022 р. Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз зростання 
світової економіки в 2022 році на 0,5 в.п. і зафіксував його на позначці 4,4%. При цьому 
середній темп зростання у країнах з ринками, що формуються, і країнами, які 
розвиваються, за цим прогнозом має становити 4,8%. В Україні доволі оптимістичні 
прогнози збільшення реального ВВП у 2022 році коливаються в діапазоні від 3% до 3,8% 
і всі вони ґрунтуються на допущенні відсутності масштабних військових дій.  

Погіршення економічних перспектив у більшості країн світу міжнародні експерти 
пов'язують з поширенням нового штаму COVID-19 «омікрон» та прогнозованим 
введенням нових локдаунів для його стримування. До цього додаються зростання цін 
на енергоносії та порушення глобальних ланцюгів, що негативно впливають на рівень 
витрат виробництва та обігу і руйнують життєздатність окремих бізнесів. З іншого боку, 
проблеми в секторі нерухомості Китаю гальмуватимуть темпи розвитку другої за 
розмірами економіки світу та через мультиплікаційні ефекти поширюватимуться на 
торговельних партнерів Китаю.   

Антикризова фіскальна політика 2020-2021 років призвела до формування 
рекордних обсягів державних боргів у багатьох країнах світу. Рівень світового 
державного боргу впритул наблизився до позначки в 100% глобального ВВП. У 2022 
році більшість країн постануть перед необхідністю проведення більш жорсткої 
фіскальної політики, хоча бюджетні дефіцити і досягатимуть вражаючих розмірів.  

Так, за прогнозом МВФ, у розвинутих країнах середній обсяг бюджетного дефіциту 
має зменшитися з 8,8% ВВП у 2021 р. до 4,8% у 2022 р., а в країнах з ринками, що 
формуються, - з 6,6% ВВП до 5,8%. В Україні ж дефіцит бюджету традиційно є дуже 
скромним: 3,6% ВВП у 2021 р. і 3,5% за планом на 2022 рік.  

Експерти МВФ у “World Economic Outlook” від січня 2022 р. роблять таке важливе 
застереження: ступінь пожорсткішання фіскальної політики повинен залежати від 
темпів відновлення економіки, а при посиленні тиску пандемії процес бюджетної 
консолідації має уповільнитися. У випадку введення карантинних обмежень органи 
державної влади повинні відновити дію програм фінансової підтримки для 
постраждалих бізнесів і домашніх господарств, а також передбачити адекватну 
соціальну допомогу для найбільш важливих верств населення. Але для того, аби такі 
заходи не підривали стійкість державних фінансів, слід забезпечити адресність 
державної підтримки вказаних категорій населення і бізнесу.  

МВФ також прогнозує більш жорсткі умови на глобальному фінансовому ринку в 
2022 році, внаслідок проведення більш жорсткої монетарної політики провідними 
центробанками світу. Підняття ключових відсоткових ставок збільшить вартість 
державних і корпоративних запозичень по всьому світу, а країни з ринками, що 
формуються, зіштовхнуться з відтоком іноземного капіталу.  
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Зростання ринкових відсоткових ставок збільшуватиме тягар обслуговування боргів 
у країнах з ринками, що формуються, і посилюватиме напруженість у сфері державних 
фінансів. Експерти МВФ радять урядам цих країн збільшувати терміни погашення 
державних боргів і по можливості скорочувати обсяги запозичень у іноземних 
валютах.2 

Бюджетна політика України в 2021 році реалізувалася у певному відриві від 
загально-світових тенденцій. Видатки державного бюджету України в 2021 році 
становили 1 490,3 млрд грн, а видатки Зведеного бюджету – 1 844,4 млрд грн. Відсоток 
виконання плану видатків по державному бюджету становив 96,5%, а по Зведеному 
бюджету – 95,2%. Тобто недофінансованими залишились 3,5% і 4,8% планових видатків 
(табл. 3).  

В абсолютному вираженні фінансування видатків державного бюджету в 2021 р. 
збільшилося на 15,7%, а видатків Зведеного бюджету – на 15,6% відносно 2020 р. Однак 
номінальний ВВП за цей же період зріс на 24%. Тобто в 2021 році номінальні темпи 
приросту бюджетного фінансування в цілому по державному і Зведеному бюджету 
відставали від темпів зростання номінального ВВП, що визначало зменшення частки 
бюджету та окремих його компонентів у складі ВВП країни. 

Порівняння темпів зростання видатків у 2021 р. відносно 2020 р. дозволяє 
встановити дійсні пріоритети витрачання державних коштів. Так, найвищими темпами 
приросту номінальної суми фінансування в 2021 р. характеризувалися наступні статті 
функціональної класифікації видатків Зведеного бюджету: 

• дорожнє господарство – збільшення фінансування на 45,7 млрд грн або на 34,4%; 
• освіта – на 60,6 млрд грн або на 24%; 
• житлово-комунальне господарство – на 24,7 млрд грн або на 76,7%; 
• обслуговування державного боргу – на 36,4 млрд грн або 30%; 
• духовний та фізичний розвиток – на 11,7 млрд грн або 36,9%. 

При тому що абсолютна сума видатків Зведеного бюджету зросла за рік на 15,6%, 
а сферами-аутсайдерами з мінімальними темпами приросту абсолютного 
бюджетного фінансування в 2021 р. стали: 

• соціальний захист і забезпечення населення – приріст фінансування на 20,6 млрд 
грн або лише на 5,9% при скороченні трансфертів Пенсійному фонду; 

• оборона – на 7,1 млрд грн або на 5,9%; 
• державне управління – на 11,4 млрд грн або на 13,6%; 
• громадський порядок, безпека і судова влада  - на 16,6 млрд грн або на 10,4%. 

 
 
 
 

 
2 Rising Caseloads, а Disrupted Recovery, and Higher Inflation. – URL: https://www.imf.org/en/ 
Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-update-january-2022#Projections 
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Таблиця 3 
Видатки бюджетів України за 2019, 2020 і 2021 роки,  

млрд грн (якщо не вказано інше) 

 

Показники видатків 2019 2020 2021 
Темп зрос-
тання 2021/ 

2020, % 
Видатки Державного бюджету всього 1075.1 1288 1490.3 15.7 

     % виконання плану  95.2% 95.0% 96.5%   
Видатки Зведеного бюджету всього 1372.4 1595.3 1844.4 15.6 

     % виконання плану  94.1% 93.7% 95.2%   
   - державне управління                                    83.0 83.6 95.0 13.6 
   - обслуговування державного боргу 120.1 121.2 157.6 30.0 
   - оборона 106.6 120.4 127.5 5.9 
   -  громадський порядок, судова влада   143.7 159.5 176.1 10.4 
    - економічна діяльність   154.2 262.8 293.4 11.6 
         в т.ч. дорожнє господарство 67.7 132.7 178.4 34.4 
    - охорона навкол.природного 
середовища  9.7 9.1 10.6 16.5 

    - житлово-комунальне господарство  34.5 32.2 56.9 76.7 
    - охорона здоров'я 128.4 175.8 203.6 15.8 
    - духовний та фізичний розвиток   31.6 31.7 43.4 36.9 
    - освіта          238.8 252.3 312.9 24.0 
    - соціальний захист і забезпечення 321.8 346.7 367.3 5.9 
         в т.ч. трансферти Пенсійн. фонду 181.8 202.3 201.2 -0.5 

 

Джерело: розрахунки автора за даними Держказначейства. 
 

Змістовні висновки щодо видаткової політики держави дозволяє отримати і аналіз 
динаміки різних категорій видатків Зведеного бюджету в % до ВВП країни. У таблиці 4 
наведені фактичні видатки за функціями держави у період 2012-2021 років відносно 
річної суми ВВП. 

Представлені у табл. 4 дані демонструють, що збільшення відносного обсягу 
видатків 2021 року порівняно із показниками попередніх років відбулося за такими 
функціями держави: 

• дорожнє господарство (із 1,7%  ВВП у 2019 р. і 3,2% ВВП у 2020 р. до 3,4% ВВП у 
2021 р.); 

• житлово-комунальне господарство (із 0,8-0,9%  ВВП у 2019 і 2020 рр. до 1,1% 
ВВП у 2021 р.). 

Видатки зведеного бюджету на охорону здоров'я, хоча й становили 3,9% ВВП у 
2021, порівняно з 3,2-3,4% ВВП у 2016-2019 роках, все ж таки були меншими, ніж у 2020 
р. Тоді вони досягали максимального рівня у відносному вимірі – 4,2% ВВП. 
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Видатки на освіту упродовж 2019-2021 років знаходилися на сталому рівні - 6%  
ВВП, хоча в бюджеті й було зафіксовано помітний приріст абсолютних сум 
фінансування. 

Таблиця 4 
Видатки Зведеного бюджету України  

за функціональною класифікацією, % до ВВП 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Видатки 34.9 34.8 33.0 34.2 35.0 35.5 35.1 34.5 38.1 35.3 
Загальнодержавні 
функції (без 
обслуговування боргу) 

2.1 2.0 1.7 1.6 1.6 1.9 2.1 2.1 2.0 1.8 

Обслуговування 
державного боргу 

1.8 2.3 3.1 4.3 4.0 3.7 3.3 3.0 2.9 3.0 

Оборона 1.0 1.0 1.7 2.6 2.5 2.5 2.7 2.7 2.9 2.4 
Громадський порядок, 
безпека та судова влада   2.6 2.7 2.8 2.8 3.0 3.0 3.3 3.6 3.8 3.4 

Економічна діяльність   4.4 3.5 2.7 2.8 2.8 3.5 4.0 3.9 6.3 5.6 
  - сільське господарство, 
лісове та рибне господ-во 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 
  - вугільна 
промисловість 0.9 1.0 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

  - дорожнє господарство 1.1 1.1 1.1 1.4 1.0 1.4 1.7 1.7 3.2 3.4 
Охорона навколишнього 
природного середовища  0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Житлово-комунальне 
господарство  1.4 0.5 1.1 0.8 0.7 0.9 0.9 0.9 0.8 1.1 

Охорона здоров'я 4.1 4.2 3.6 3.6 3.2 3.4 3.3 3.2 4.2 3.9 
Духовний та фізичний 
розвиток   1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

Освіта 7.2 7.3 6.3 5.7 5.4 6.0 5.9 6.0 6.0 6.0 
Соціальний захист та 
соціальне забезпечення 8.9 10.0 8.7 8.9 10.8 9.6 8.7 8.1 8.3 7.0 
  - трансферти 
Пенсійному фонду * 5.7 4.4 4.8 6.0 4.5 4.2 4.6 4.8 3.9 

  - житлові субсидії * 0.1 0.1 0.7 1.6 2.2 2.0 1.1 0.9 0.9 
             

Чисті кредити, 
надані державою 0.3 0.0 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
             

Сальдо бюджету -3.6 -4.4 -4.5 -1.6 -2.3 -1.4 -1.9 -2.2 -5.4 -3.6 

Джерело: розраховано автором за даними Держказначейства і Держстату України. 
 
Скорочення відносної величини бюджетних видатків у 2021 році мало місце за 

такими функціями держави: 
• соціальний захист і соціальне забезпечення (падіння із 8,3%  ВВП у 2020 р. до 

7% у 2021 р.), при цьому трансферти Пенсійному фонду України зменшилися із 4,8%  
ВВП у 2020 р. до 3,9% у 2021 р.; 

• громадський порядок, безпека та судова влада (із 3,8% ВВП у 2020 р. до 3,4% у 
2021 р.); 

• оборона (із 2,9% ВВП у 2020 р. до 2,4% у 2021 р.); 
• державне управління (із 2% ВВП у 2020 р. до 1,8% ВВП у 2021 р). 
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Щодо виконання планових показників видатків бюджету, то найменшими 
обсягами недофінансування відносно річного плану характеризувалися такі сфери 
(див. рис. 6): 

• соціальний захист і соціальне забезпечення – невиконання плану фінансування 
на 0,8%; 

• оборона – на 1%; 
• обслуговування державного боргу – на 2,1%; 
• громадський порядок, безпека і судова влада  – на 2,8%; 
• охорона здоров'я – на 3,4%. 
 

 
 

Рис. 6. Відхилення фактичного фінансування від планового за 
функціями держави по Зведеному бюджету в % 

Джерело: розраховано автором за даними Державного казначейства. 

При сумарному недофінансуванні видатків зведеного бюджету на 4,8% відносно 
річного плану найбільшими обсягами недоотриманого фінансування відзначалися 
такі сфери: 

• охорона навколишнього природного середовища – невиконання плану 
фінансування на 17%; 

• економічна діяльність – на 10,5%; 
• житлово-комунальне господарство – на 10,2%; 



20

GROWFORD Institute
01004, м. Київ, Печерський район, вул. Велика Васильківська, 9/2, оф. 30

growford.institute@gmail.com, www.growford.org.ua

• державне управління – на 8,4%; 
• духовний і фізичний розвиток – на 7,5%; 
• освіта – на 5,6%.  

Із загальної суми видатків Зведеного бюджету на охорону здоров'я (203,6 млрд 
грн) 123,9 млрд було спрямовано на реалізацію програми державних гарантій 
медичного обслуговування населення, 26,7 млрд – на лікарні загального профілю та 
спеціалізовані лікарні та 9,9 млрд грн - на вакцинацію населення від COVID-19. 

На спеціальні заходи боротьби із COVID-19 здійснено видатків на суму 46,4 млрд 
гривень. Зокрема, кошти спрямовувалися на: 

• оплату послуг з надання екстреної та стаціонарної медичної допомоги хворим з 
COVID-19 та послуг з вакцинації населення за програмою медичних гарантій - 
22,4 млрд грн; 

• закупівлю вакцин від COVID-19 – 11,4 млрд грн. (безоплатно було отримано 11,2 
млн доз вакцин від міжнародних партнерів); 

• забезпечення медичних закладів киснем, діагностичним обладнанням, експрес-
тестами та витратними матеріалами для тестування – 2,5 млрд грн; 

• доплати до зарплат медичним працівникам – 0,5 млрд грн; 
• виплату державної допомоги (8 тис грн) під час обмежувальних заходів 

пов’язаних з COVID-19 – 3 млрд грн; 
• виплату допомоги по безробіттю та по частковому безробіттю – 2,2 млрд грн; 
• виплату матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності («лікарняних») – 2,5 млрд грн; 
• здійснення заходів з боротьби з COVID-19 у закладах освіти ‒ 0,9 млрд грн; 
• доплати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної 

служби, органів цивільного захисту, поліцейським, медичним працівникам 
відомчих закладів охорони здоров’я – 0,8 млрд грн. 

Таким чином, аналіз абсолютних і відносних показників бюджетних видатків у 
динаміці, а також рівень виконання бюджетних планів дозволяють зробити висновки 
про фактичні пріоритети витрачання бюджетних коштів у 2021 році. Ними стали 
дорожнє господарство; обслуговування державного боргу; охорона здоров'я і 
освіта. З іншого боку, скороченням відносних величин чи незначним приростом 
номінального фінансування відзначалися функції соціального захисту населення; 
державного управління; правоохоронної діяльності та судової влади; оборони. 
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Отже, в 2021 році органи державної влади зосереджували обмежені бюджетні 
ресурси на таких важливих для суспільства напрямах - відбудова дорожньої 
інфраструктури, охорона здоров’я населення і фінансування освіти. До позитивів 
державної політики варто віднести і зупинку практики перманентного збільшення 
витрат на органи державного управління і правоохоронно-судові органи (які 
традиційно поглинали значні обсяги бюджетних коштів з мінімальною 
результативністю для розвитку економіки та якості життя громадян). Але негативної 
оцінки заслуговують державні рішення щодо скорочення реального фінансування 
соціального забезпечення населення та оборонних потреб країни, деформації 
структури капітальних видатків бюджету, а також прискорене нарощування видатків 
на обслуговування державного боргу. 

29 грудня 2021 року Кабінетом Міністрів прийнято розпорядження «Про схвалення 
Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022 – 2025 
роки». Для підвищення ефективності державних видатків Стратегією передбачено такі 
прогресивні заходи, як, по-перше, контроль за оцінкою впливу на державний 
бюджет нових ініціатив центральних органів виконавчої влади, що має 
забезпечити збалансованість державних фінансів та недопущення прийняття 
фінансово необґрунтованих рішень. По-друге, заплановано продовження оглядів 
витрат державного бюджету, розширення сфери їх охоплення, а також 
забезпечення їх інтеграції в бюджетний процес. Це мало б підвищити ефективність та 
якість публічних послуг і виявити можливості для перерозподілу фінансових ресурсів 
відповідно до пріоритетів державної політики.  

Однак контроль за оцінкою впливу на бюджет різних політичних ініціатив у даній 
стратегії виглядає швидше як декларативний мессидж, який не підкріплений 
конкретними інструментами і заходами щодо його втілення на практиці. Крім того, 
такий контроль згідно з озвученими планами має поширюватися тільки на рішення 
виконавчих органів влади, залишаючи поза сферою дії ініціативи Верховної Ради та 
Президента України. Але в минулому саме їх ініціативи створювали найбільші загрози 
для розбалансування державних фінансів України. 

У майбутньому регулярне проведення оглядів витрат державного бюджету, як 
передбачено Стратегією реформування системи управління державними фінансами, 
повинне стати компонентом удосконалення програмно-цільового бюджетування і 
мати прямий вихід на процес оптимізації бюджетних програм, посилення їх 
відповідності цілям державної політики. Успішність таких нововведень, на нашу думку, 
залежить від можливостей поширення інструменту огляду витрат на більшість 
категорій державних видатків, а також від обов'язковості включення результатів 
цього інструментарію до процесів формування бюджетних запитів відповідними 
розпорядниками коштів та схвалення цих запитів Міністерством фінансів і Кабінетом 
Міністрів України.  
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У розрізі економічних категорій видатків Зведеного бюджету України у % до ВВП 
за 2020-2021 рр. збільшилися компоненти обслуговування боргових зобов'язань (з 
2,9% до 3% ВВП) і витрат на медикаменти та перев'язувальні матеріали (з 0,2% до 0,5% 
ВВП). При цьому загальна сума видатків Зведеного бюджету, як ми вказували раніше, 
скоротилася з 38,1% до 35,3% ВВП.  

Динаміка бюджетних видатків за економічними категоріями в 2018-2021 роках 
представлена на рисунку 7. 

 
Рис. 7. Динаміка видатків Зведеного бюджету за економічними 

категоріями в % до ВВП у 2018-2021 роках 
Джерело: розраховано автором за даними Державного казначейства. 

Найбільш суттєво у % до ВВП в 2021 році було зменшено такі складові видатків 
Зведеного бюджету за економічною класифікацією: 

• на соціальне забезпечення (з 7,9% до 6,8% ВВП);  
• на оплату праці в бюджетній сфері  (з 8,9% до 8,2% ВВП);  
• на субсидії та поточні трансферти підприємствам  (з 3,2% до 2,2% ВВП). 
В цілому частка поточних видатків у структурі загальної суми видатків Зведеного 

бюджету в період 2018-2021 років знаходилася на рівні близько 89%, відповідно 
частка капітальних видатків становила всього 11%. У 2021 році пропорції 
розподілу бюджетних видатків між поточними і капітальними не зазнали помітних 
змін. Це означає, що структура видатків Зведеного та державного бюджетів України в 
цілому демонструє консервацію споживацької економічної моделі.  

Відомо, що масштабні та ефективні державні інвестиції в інфраструктуру та 
інноваційні виробництва можуть стати чинником підвищення продуктивності факторів 
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виробництва та акселератором економічного зростання в країні. Але на заваді цьому 
процесу 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.  

Таблиця 5 
Видатки бюджетів України за економічними категоріями, % до ВВП 

  Зведений бюджет  Державний бюджет 
  2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Поточні видатки 31.1 30.6 34.0 31.3 25.7 25.1 28.5 26.0 
Оплата праці 7.6 8.1 8.9 8.2 4.0 4.4 4.8 4.2 
Нарахування на оплату праці 1.6 1.7 1.8 1.7 0.8 0.8 0.9 0.8 
Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 
Медикаменти та перев'язувальні 
матеріали 0.3 0.3 0.2 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 
Оплата послуг (крім комунальних) 0.9 1.4 3.1 3.1 0.4 0.7 2.5 2.6 
Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв 0.7 0.7 0.5 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 
Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм 3.3 2.4 1.4 1.3 1.0 1.1 1.0 1.0 
Обслуговування боргових 
зобов'язань 3.3 3.0 2.9 3.0 3.3 3.0 2.9 2.9 
Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам  1.4 2.0 3.2 2.2 0.4 0.3 1.5 0.6 
Соціальне забезпечення 8.4 7.9 7.9 6.8 4.7 5.6 7.7 6.6 
Капітальні видатки 4.1 3.9 4.0 4.0 2.0 1.9 2.3 2.6 
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 
Капітальне будівництво 
(придбання) 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 
Капітальний ремонт 0.8 0.8 0.8 0.7 0.1 0.1 0.1 0.1 
Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 1.6 1.7 2.0 2.0 0.6 0.6 1.1 1.2 
Капітальні трансферти органам 
держуправління інших рівнів 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.6 0.8 
Інші видатки 0.0 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 
Всього 35.1 34.4 38.1 35.3 27.7 27.0 30.7 28.5 

Джерело: складено автором за даними Державного казначейства. 

Відносні показники капітальних видатків Зведеного і державного бюджетів 
України в 2018-2021 р. знаходилися на сталому рівні, хоча абсолютні обсяги поступово 
і зростали. Так, номінально капітальні видатки Зведеного бюджету збільшилася із 144,2 
млрд грн у 2018 р. до 169 млрд у 2020 і до 206,9 млрд у 2021 р. А відносна величина 
капітальних видатків Зведеного бюджету складала 4,1% ВВП у 2018 р., 3,9% у 2019 р. та 
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4% ВВП у 2020-2021 роках. При цьому капітальні видатки державного бюджету України 
трохи збільшилися - від 2% ВВП у 2018 р. до 2,6% у 2021 р. (див. табл. 5).  

Таблиця 6 
Структура видатків бюджетів за економічними категоріями, 

% до загальної суми видатків 
  Зведений бюджет  Державний бюджет 

Найменування 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 
Поточні видатки 88.5 88.8 89.4 88.8 92.9 93.1 92.6 91.0 
Оплата праці 21.6 23.6 23.3 23.3 14.5 16.4 15.7 14.8 
Нарахування на оплату праці 4.5 4.8 4.7 4.7 2.8 3.1 3.0 2.8 
Предмети, матеріали, обладнання 
та інвентар 2.4 2.3 1.9 1.7 2.1 1.9 1.6 1.3 
Медикаменти та перев'язувальні 
матеріали 0.8 0.7 0.6 1.3 1.1 1.1 0.9 1.5 
Оплата послуг (крім комунальних) 2.7 3.9 8.1 8.8 1.3 2.7 8.2 9.2 
Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв 2.0 1.9 1.4 1.7 0.9 0.9 0.7 0.7 
Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм 9.4 7.0 3.7 3.7 3.7 4.2 3.3 3.5 
Обслуговування боргових 
зобов'язань 9.4 8.8 7.7 8.4 11.8 11.2 9.4 10.3 
Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 4.0 5.9 8.4 6.3 1.3 1.2 5.0 2.1 
Соціальне забезпечення 24.1 22.8 20.9 19.2 16.9 20.8 25.0 23.0 
Капітальні видатки 11.5 11.4 10.6 11.2 7.1 6.9 7.4 9.0 
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 1.8 1.8 1.5 1.6 1.2 1.2 1.0 1.1 
Капітальне будівництво 
(придбання) 1.6 1.2 0.8 0.8 1.2 0.8 0.4 0.3 
Капітальний ремонт 2.2 2.4 2.1 1.9 0.3 0.4 0.3 0.3 
Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 4.5 4.8 5.3 5.8 2.1 2.2 3.4 4.1 
Капітальні трансферти органам 
держуправління інших рівнів 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.8 1.9 2.7 
Інші видатки 0.0 1.2 1.0 1.1 0.6 0.6 0.4 0.4 
Всього 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Джерело: складено автором за даними Державного казначейства. 
 

Якщо говорити про частку капітальних видатків у структурі видатків Зведеного 
бюджету України, то в останні чотири роки вона також була стабільною, наближаючись 
до 11% (див. табл. 6). Лише в 2021 р. збільшення інвестиційних видатків державного 
бюджету при зменшенні цих видатків з місцевих бюджетів призвели до того, що частка 
капітальних видатків у структурі державного бюджету України збільшилася із 7,4% у 
2020 р. до 9% у 2021 р. 
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Найбільш помітним зрушенням у структурі видаткової частини державного 
бюджету став феномен кардинального збільшення фінансування Державного 
агентства автомобільних доріг України: з 26,5 млрд грн у 2018 р і 35,1 млрд у 2019 р. 
до 91,7 млрд грн. у 2020 р. і до 129,9 млрд грн у 2021 р. Але зважаючи на сталість 
відносного розміру капітальних видатків Зведеного бюджету, збільшення 
фінансування дорожнього господарства України (від 1,7% ВВП у 2019 р. до 3,4% у 2021 
р.) відбувалося за рахунок перерозподілу сумарних капітальних видатків бюджету між 
різними їх частинами.  

 

 
Рис. 8. Частка капітальних видатків Агентства автомобільних 

доріг в загальній сумі капітальних видатків Зведеного бюджету в 
% у 2019-2021 рр. 

Джерело: розраховано автором за даними Державного казначейства. 

Видатки Державного агентства автомобільних доріг України, не пов'язані з 
обслуговуванням його боргів, в 2021 році складали 56% загальної суми капітальних 
видатків Зведеного бюджету. Для порівняння: така частка в 2019 р. дорівнювала лише 
18,2%, а 2020 р. – 51,1% (рис. 8). Пропорції розподілу капітальних видатків 
бюджету, що склалися в 2020-2021 роках, не можна назвати обґрунтованими, з 
огляду на зношеність і застарілість мереж житлово-комунального 
господарства, енергетичної інфраструктури, стану міського і залізничного 
транспорту, дефіцит об'єктів соціальної інфраструктури в сільській місцевості 
та містах-мільйонниках.  

Провідні міжнародні експерти обґрунтовують, що в середньостроковій перспективі 
пріоритетними напрямами державного інвестування в глобальному вимірі повинні 
стати ефективна система охорони здоров'я, якісна освіта, сучасна цифрова 
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інфраструктура, охорона довкілля і зменшення вуглецевих викидів.3 В Україні до 
даних напрямів додаються ще зміцнення обороноздатності країни та модернізація 
української армії.  

Експерти МВФ у виданні “Fiscal Monitor” за жовтень 2021 р. підкреслюють: 
покращення ситуації в сфері охорони здоров'я та взяття пандемії під контроль 
дозволятимуть урядам поступово переносити центр уваги на заходи з підтримки 
відновлення економіки та інвестування в довгострокові структурні цілі. При цьому 
фіскальна політика має підтримувати процес трансформації економіки у більш 
продуктивну, більш цифрову та з меншими обсягами вуглецевих викидів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 International Monetary Fund. Fiscal Monitor, April 2021 (вказана праця). 

Для вдосконалення структури державних видатків і зупинки процесів 
інвестиційної деградації українська держава має спрямувати власні зусилля на: 

• вивільнення необхідного обсягу бюджетних коштів на інвестиційні цілі 
шляхом раціоналізації поточних видатків бюджету та підвищення 
ефективності податкового адміністрування;  

• налагодження сучасної системи стратегічного планування державних 
капітальних вкладень і визначення обґрунтованих пріоритетів державного 
інвестування; 

• підвищення якості управління державними інвестиціями та усунення 
корупційних чинників у ході реалізації державних інвестиційних проектів. 
Зокрема, в сфері планування видатків бюджету та їх виконання вважаємо за 

необхідне:  
• збільшити обсяг капітальних видатків Зведеного бюджету з нинішнього 

рівня 4% ВВП до приблизно 5% ВВП, забезпечити пріоритетне їх спрямування 
на підвищення якості транспортної інфраструктури, створення сучасної 
цифрової інфраструктури, посилення обороноздатності країни, розбудову 
національної системи охорони здоров'я та модернізацію освіти. 
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Дефіцит державного бюджету України в 2021 р. становив 197,9 млрд грн або 3,8% 
ВВП. Дефіцит Зведеного бюджету за рік досяг 186,9 млрд грн або 3,6% ВВП. Місцеві 
бюджети було зведено з профіцитом у 11 млрд грн (0,2% ВВП), що й пояснювало 
незначну розбіжність між дефіцитом державного і Зведеного бюджетів.  

З огляду на те, що економічне зростання в Україні відновилося тільки в ІІ кварталі 
2021 р., а дефіцит бюджету в 2020 р. складав 5,2% ВВП, таке пожорсткішання фіскальної 
політики стало шоком для економіки і загальмувало процеси пост-кризового 
відновлення сукупного попиту та економічної діяльності.  

Різні аналітичні показники бюджетних дефіцитів дозволяють оцінити, на скільки 
фіскальна політика України мала стимулюючий чи стримуючий вплив на економіку. 
Зокрема, одним із ключових показників фіскального аналізу є циклічно скоригований 
первинний баланс (англ: CAPB) сектору загального державного управління. Величина 
CAPB є результатом дії дискреційної фіскальної політики та дорівнює різниці між 
доходами і первинними видатками держави, скоригованими на величину розриву ВВП 
(англ.: output gap).  

У таблиці 7 представлено дані щодо динаміки CAPB з 2013 по 2021 роки в Україні 
та різних групах країн за даними «Fiscal Monitor» МВФ. Наведені дані свідчать, що в 
2021 р. CAPB для України МВФ оцінює на рівні «плюс» 0,2% ВВП. У той же час у 2020 
САРВ був негативним і складав «мінус» 1,9% ВВП. Тобто в Україні фіскальна політика 
мала експансивний вплив на сукупний попит у 2020 і рестриктивний - у 2021 році. 

Таблиця 7 
Циклічно скоригований первинний баланс (САРВ) сектору загального 

державного управління, % ВВП 

Країни 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Розвинуті країни -1.2 -0.7 -0.6 -0.8 -0.9 -1.1 -1.8 -6.8 -6.3 
Країни з ринками, що 
формуються та із 
середніми доходами 

-0.1 -0.1 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.5 -1.1 
 

-0.8 

Україна -2.2 0 4.9 2.8 2.3 1.1 1.2 -1.9 0.2 

Джерело: складено автором за даними МВФ «Fiscal Monitor». 
 

Якщо порівняти величину циклічно скоригованого первинного балансу (САРВ) в 
Україні з показниками інших країн, то бачимо, що стримуюча фіскальна політика в 
Україні різко контрастує з політикою інших країн. Так, у розвинутих країнах середнє 
значення CAPB у 2021 р. становило «мінус» 6,3% ВВП, а у країнах з ринками, що 
формується, - «мінус» 0,8% ВВП. Тобто в інших країнах фіскальна політика здебільшого 
сприяла розширенню сукупного попиту, а в Україні – його звуженню.  

В рамках фіскального аналізу інформативним є також показник фіскального 
імпульсу, який обчислюється як різниця з оберненим знаком CAPB сектору державного 
управління поточного періоду і попереднього. Негативна величина фіскального 
імпульсу має місце у період фіскальної консолідації, а позитивна – у період фіскальної 
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експансії. В таблиці 8 представлено часові ряди показників фіскального імпульсу в 
Україні та різних групах країн у 2014-2021 рр.  

Таблиця 8 
Фіскальний імпульс (зміна САВР до попереднього року), % ВВП 

Країни 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Розвинуті країни -0.5 -0.1 0.2 0.1 0.2 0.7 5 -0.5 
Країни з ринками, що 
формуються, та із 
середніми доходами 

0 0.2 0 0 0 0.2 0.6 -0.3 

Україна -2.2 -4.9 2.1 0.5 1.2 -0.1 3.1 -2.1 

Джерело: складено автором за даними МВФ «Fiscal Monitor». 

Представлені дані свідчать: 2014 і 2015 рр. були періодом жорсткої фіскальної 
консолідації в Україні (фіскальні заходи забезпечили зменшення CAPB на 2,2% і 4,9% 
ВВП). З 2016 року фіскальну політику було пом’якшено: фіскальний імпульс став 
позитивним і досяг +2,1% ВВП. У 2017-2018 рр. фіскальний імпульс зменшувався, однак 
політика не втрачала експансивного характеру. В 2019 р. фіскальна політика стала 
слабко рестриктивною. А в 2020 знову відбувся розворот фіскальної політики в бік 
експансивності – тоді фіскальний імпульс в Україні становив «плюс» 3,1% ВВП. 

В 2021 році фіскальна політика стала різко рестриктивною, внаслідок чого 
фіскальний імпульс сягнув «мінус» 2,1% ВВП. Аналогічна за обсягом фіскальна 
консолідація в Україні проводилася в 2014 р. Таким чином, пом’якшення фіскальної 
політики в 2020 році на дві третини було знівельовано в 2021 році, коли фіскальна 
політика стала аномально жорсткою. 

Значна за обсягами фіскальна консолідація 2021 року в Україні та суттєва 
негативна величина фіскального імпульсу дисонує з показниками інших країн. 
Масштаби фіскальної консолідації в розвинутих країнах і країнах з ринками, що 
формуються, були в рази меншими, ніж в Україні. Так, у І групі країн величина 
фіскального імпульсу в 2021 році дорівнювала «мінус» 0,5% ВВП, а в ІІ групі країн – 
«мінус» 0,3% ВВП. 

Суттєве пожорсткішання фіскальної політики України в 2021 р., на наш погляд, було 
передчасним і недостатньо виваженим. Продовження пандемії COVID-19 весною, 
восени та взимку 2021 р., як і слабкі ознаки економічного відновлення, не створювали 
належних передумов для різкого розвороту фіскальної політики від експансивної в 
2020 р. до рестриктивної в 2021 р. Недофінансування бюджетних видатків і 
недовиконання плану залучення позичкових коштів упродовж 2021 р. мали негативні 
ефекти для соціальної сфери та системи охорони здоров'я, а також гальмували вихід 
економіки України з кризи.  
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ІІІ. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ДЕФІЦИТУ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 
РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ. 

Для фінансування бюджетного дефіциту в 2021 р. Уряд залучав ресурси 
міжнародних фінансових організацій, запозичував кошти на міжнародному ринку, 
розміщував ОВДП на внутрішньому ринку, використовував кошти Єдиного 
казначейського рахунку (ЄКР) та мобілізував надходження від приватизації державного 
майна. Серед джерел фінансування дефіциту державного бюджету найвагомішим 
компонентом стало чисте зовнішнє фінансування – 110,5 млрд грн. Валові зовнішні 
запозичення становили 208,1 млрд грн, а погашення зовнішнього боргу – 97,6 млрд 
грн. Фінансування з коштів ЄКР і за рахунок зміни залишків бюджетних коштів сягнуло 
в 2021 році 33,4 млрд грн (рис. 9).  

Фінансування дефіциту бюджету за рахунок ОВДП було додатнім і дорівнювало 
66,7 млрд грн. При розміщенні внутрішніх державних позик на суму 410,1 млрд грн 
(включаючи ОВДП на рекапіталізацію) погашення внутрішнього боргу досягло 343,5 
млрд грн. Якщо порівнювати суму чистого внутрішнього фінансування від ОВДП у 2021 
р. з попередніми роками, то доходимо висновку про зменшення значущості цього 
джерела фінансування. Так, у 2020 році обсяг нетто-запозичень на внутрішньому ринку 
становив 149,3 млрд грн, а в 2019 р. – 84,6 млрд грн. 

 

 
Рис. 9. Джерела фінансування дефіциту державного бюджету  

в 2014–2021 роках  
Джерело: складено автором за даними Державного казначейства. 
В 2021 році фінансування дефіциту за борговими операціями становило 177,1 

млрд грн і було доволі суттєвим, але відставало від рівня 2020 року – 253,2 млрд грн 
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(див. рис. 10). Сума валового державного запозичення в 2021 р. (618,2 млрд грн) 
перевищувала показники попередніх років, крім 2020 р. Але паралельно різко зросли 
й виплати на погашення державного боргу – 441,1 млрд грн, що є найбільшим 
значенням для періоду 2010-2021 років.  

 

 
Рис. 10. Порівняння обсягів запозичень до державного бюджету та 

погашення державного боргу в 2010–2021 роках 
Джерело: складено автором за даними Державного казначейства. 

 
Обсяг валових зовнішніх запозичень Уряду за 2021 р. становив 208,1 млрд грн., що 

відставало від показника минулого року в 1,2 разу. Із вказаної суми 192,8 млрд грн 
надійшло до загального фонду бюджету, зокрема:  

o 48,2 млрд грн (1,75 млрд дол.США) шляхом розміщення 8-річних ОЗДП під 
6,876% річних та їх дорозміщення під 6,30%;  
o 73,4 млрд грн (1,9 млрд СПЗ) коштів від загального розподілу спеціальних прав 
запозичення (СПЗ) Міжнародного валютного фонду;  
o 18,8 млрд грн (0,5 млрд СПЗ) від другого траншу кредиту МВФ у рамках програми 
Stand-by; 
o 18 млрд грн (588,7 млн євро) коштів макрофінансової допомоги ЄС; 
o 9,6 млрд грн (350 млн дол. США) надходження від позики МБРР «Перша позика 
на політику розвитку у сфері економічного відновлення»; 
o 9,2 млрд грн (300 млн євро) надходження коштів позики МБРР «Друга позика на 
політику розвитку у сфері економічного відновлення»; 
o 7,5 млрд грн (250 млн євро) - кредит від компанії «Cargill Financial Services 
International, Inc».; 
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o 3,9 млрд грн (142,6 млн дол. США) отримання 2-х позик МБРР за проектом 
проектом «Екстренне реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»; 
o 1,5 млрд грн (55 млн дол. США) отримання позики МБРР за проектом «Друге 
додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії СOVID-19»; 
o  1,2 млрд грн (45 млн дол. США) від МБРР за проектом «Модернізація системи 
соціальної підтримки населення України»;  
o 0,4 млрд грн (14,5 млн дол. США) від МБРР за проектом «Прискорення інвестицій 
у сільське господарство України"; 
o 0,3 млрд грн (12,4 млн дол. США) від МБРР в рамках програми «Додаткове 
фінансування Проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»;  
o 0,3 млрд грн (10 млн дол. США) від МБРР в рамках проекту «Удосконалення 
вищої освіти в Україні заради результатів». 
Поряд з цим, у 2021 році 15,4 млрд грн надійшло до спеціального фонду бюджету 

від МФО за інвестиційними проектами.  
Від внутрішніх державних позик до державного бюджету за рік залучено 

388,3 млрд грн, з яких 279,4 млрд – надходження від розміщення гривневих ОВДП, а 
108,9 млрд. грн. – ОВДП, номінованих у доларах США і євро. Серед гривневих 
інструментів на первинному ринку розміщувалися переважно ОВДП терміном від 1 до 
3 років  (55% загальної суми позик) і терміном до 1 року (36% суми позик). Валютні 
ОВДП пропонувалися інвесторам у доларах і євро строковістю до 1 року та від 1 до 3 
років; у такий спосіб було залучено 3,1 млрд дол. США та 0,8 млрд євро.  

Проведено також випуск ОВДП в сумі 1,8 млрд грн для придбання в державну 
власність акцій ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" та в сумі 20 млрд грн – акцій ПАТ 
"Українська фінансова житлова компанія". 

Ключовими тенденціями на ринку ОВДП у 2021 році стали: 
1) незначне зростання номінальних ставок та зниження реальних ставок за ОВДП 

при двократному зростанні темпів інфляції та проведенні поміркованої політики 
Міністерством фінансів; 

2) збереження помітного відриву середньої номінальної ставки ОВДП від облікової 
ставки НБУ та утримання позитивної різниці між ставками за ОВДП і за строковими 
депозитами банків (із значеннями до 4,5 в.п.); 

3) деяке підвищення частки юридичних та фізичних осіб України (без банків) у 
складі бази інвесторів в ОВДП при утриманні домінуючої ролі банків (51,5%) та мізерної 
- фізичних осіб (2,4%). 

Суми випуску гривневих ОВДП у січні-грудні 2021 р. зросли на 16,7% відносно 2020 
р. Але від розміщення валютних ОВДП (еквівалент 3,98 млрд дол. США) у 2021 році 
Уряд залучив до бюджету на 17,3% менше коштів, ніж у 2020 р. Тобто приріст суми 
внутрішніх запозичень у 2021 році відбувався за рахунок гривневих ОВДП.  

Обсяги розміщення гривневих ОВДП, рівень їх номінальної та реальної дохідності у 
помісячному розрізі в квітні 2017 – грудні 2021 р. відображено на рис. 11. Наведені дані 
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демонструють, що в 2021 р. найбільші запозичення на внутрішньому ринку Уряд 
проводив у листопаді та грудні, коли обсяги розміщень досягли 45,9 і 52,3 млрд грн. 
Такі суми, хоча й були значними, все ж таки відставали від пікових значень грудня 2020 
року (87,8 млрд). Найнижчими обсягами розміщення характеризувалися травень, 
серпень і жовтень 2021 року. 

 

 
Рис. 11. Обсяги розміщення, номінальна і реальна дохідність гривневих 

ОВДП, залучених до бюджету, в 2016 – 2021 роках 
Джерело: складено автором за даними НБУ. 

Номінальна дохідність гривневих ОВДП у 2021 р. підвищилася на 1,2 в.п. 
порівняно з 2020 р. і становила 11,4% річних. Середньозважена номінальна ставка 
гривневих ОВДП мінімального рівня досягла у березні 2021 р. – 10,9% річних, а відтоді 
поступово підвищувалася з досягненням пікового значення у жовтні – 12,1% річних. У 
листопаді і грудні величина номінальних ставок дещо знизилася: її середньозважений 
рівень у грудні становив 11,3% річних. Незначне зростання дохідності відносно 2020 
року пояснювалося нагнітанням інфляційних процесів у економіці та підвищенням 
облікової ставки НБУ. Річні темпи інфляції зросли з 5% у 2020 р. до 10% у 2021 р., а 
облікову ставку НБУ було підвищено з 6% у cічні-березні до 9% у грудні 2021 року. 

Реальна відсоткова ставка гривневих ОВДП послідовно знижувалася упродовж 
року і якщо в січні 2021 р. вона становила 5,3% річних, то в грудні – вже 1,3% річних. 
Середній показник реальної ставки – 3% річних – був на 2 в.п. нижчим від показника 
2020 р. (5% річних). Тобто за посилення інфляційного тиску номінальна дохідність 
ОВДП зросла незначною мірою, а реальна дохідність, навпаки, знизилася.  
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У 2021 р. закріпилося неприроднє співвідношення між рівнем номінальних ставок 
за ОВДП і рівнем облікової ставки НБУ та середнім рівнем ставок за строковими 
депозитами в банках. На рис. 12 зображено динаміку облікової ставки НБУ, ставки за 
строковими депозитами банків, середньої ставки ОВДП і різниці двох видів ставок у 
2020 – 2021 рр.  

Наведені дані демонструють, що в 2019 – І кварталі 2020 років відсоткова ставка за 
ОВДП була нижчою від облікової ставки НБУ, однак з квітня 2020 р. ставка за ОВДП 
перевищила ставку НБУ і такий розрив утримувався упродовж 2021 року. З січня до 
грудня 2021 р. різниця середньої ставки ОВДП і облікової ставки НБУ знаходилася в 
діапазоні 2,5% – 5,3% річних.  

Аномальне співвідношення між ставкою за строковими депозитами банків і 
ставкою за ОВДП стало показником дисфункції фінансового ринку України. Так, якщо 
до листопада 2020 р. депозитна ставка цілком закономірно була вищою від ставки 
державних облігацій, то в листопаді остання перевищила депозитну. В грудні 2020 р. 
сформувався колосальний розрив між двома ставками на користь ОВДП. А в поточному 
році 2021 розрив ще2-3 більше поглибився і в червні-жовтні 2021 р. становив 4,2-4,5% 
річних (див. рис. 12). У листопаді-грудні 2021 р. такий розрив хоча й зменшився, але все 
ж таки сягав аномальних значень 3,3-3,9% річних. 

Вказані стрибки рівнів відсоткових ставок і співвідношень між різними видами 
ставок вказують на аномалії фінансового ринку України та збої у роботі процентного 
каналу трансмісійного механізму монетарної політики. Адже, за нормальних умов 
ставки за державними облігаціями, хоча й перевищують ставки центрального банку, 
але незначною мірою, оскільки знаходяться на близьких ланках трансмісійного 
механізму. На противагу цьому, ставки за строковими депозитами банків діють на 
завершальних стадіях монетарної трансмісії і зазвичай є вищими, як від облікової 
ставки центрального банку, так і від ставок за державними облігаціями. В Україні ж 
серед трьох видів ставок найвищою є ставка за державними облігаціями, при 
цьому її відрив від облікової ставки НБУ є невиправдано високим. А більш високий 
рівень ставок за ОВДП відносно ставок за строковими депозитами в банках, 
взагалі є алогічним.  
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Рис. 12. Динаміка облікової ставки НБУ, ставки за строковими депозитами 

банків, середньої ставки ОВДП і різниці між ставкою ОВДП  
і депозитною ставкою в 2020 – 2021 роках 

Джерело: складено і розраховано автором за даними НБУ. 

Про завищення відсоткових ставок за борговими зобов'язаннями в Україні 
сигналізує й такий показник як відношення відсоткових виплат за державним боргом 
до ВВП. В Україні таке відношення в 2019, 2020 і 2021 роках становило 3% ВВП. Для 
порівняння: у країнах з ринками, що формуються, і середніми доходами відсоткові 
виплати в 2020-2021 рр. складають лише 1,8% ВВП (за даними МВФ). Тобто в Україні 
при нижчому рівні державного боргу (відставання більше ніж на 10 в.п. ВВП від 
середнього у 2021 р.) відносна величина відсоткових виплат за боргом в 1,7 разу 
перевищує середній показник у країнах з аналогічним рівнем розвитку. В Україні, 
внаслідок високого та зростаючого рівня відсоткових ставок за ОВДП, витрати на 
обслуговування внутрішнього боргу в 2021 р. збільшилися на 26,4 млрд грн або 
майже на 35% порівняно із попереднім роком.  

Отже, наведені статистичні дані вказують на наявність аномалій на фінансовому 
ринку України, основними причинами яких є сегментація національного фінансового 
ринку, його недостатня глибина (місткість) та створення регуляторними органами 
нерівних умов для різних категорій інвесторів. При цьому проявляється фактор 
зацікавленості фінансових посередників у збереженні високої дохідності ОВДП (як 
вагомого інструменту для їх активних операцій) і низьких ставок за банківськими 
депозитами (як суттєвого компоненту банківських пасивів). До цього варто додати 
штучні обмеження для участі в кредитуванні Уряду роздрібних інвесторів і продаж 
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ОВДП Мінфіном виключно первинним дилерам, що обмежує ступінь конкуренції на 
ринку між інвесторами. 

В Україні річний план залучення позичкових коштів до державного бюджету в 2021 
році було виконано не повністю, як у частині внутрішніх запозичень Уряду, так і 
зовнішніх. Недонадходження коштів від державних позик становило 14,6%, в тому 
числі внутрішніх державних позик – 19%. В цілому, внаслідок невиконання планових 
показників залучення державних позик, у 2021 році до бюджету не надійшло 105,4 
млрд грн. 

У структурі бази інвесторів у державні цінні папери за 2021 рік відбулися такі суттєві 
зміни (див. рис. 13): 

• частка банків України без НБУ залишалася стабільною на рівні близько 52%; 
• частка НБУ скоротилася з 32,7% до 29,6%; 
• частка юридичних осіб України зросла з 5,8% до 7,8%; 
• частка іноземних інвесторів була майже незмінною, підвищившись за рік з 8,5% 
до 8,7%; 
• частка фізичних осіб, хоча і зросла на 1,3 в.п., залишалася дуже малою – 2,4%. 

 

 
Рис. 13. Cтруктура бази інвесторів в ОВДП у %  

станом на початок 2020-2022 років. 
Джерело: складено автором за даними НБУ. 

Сума заборгованості Уряду перед іноземними інвесторами за ОВДП за січень-
грудень 2021 р. збільшилася майже на 7 млрд грн. Однак за січень 2022 р. ця ж сума 
зменшилася на 11,1 млрд грн. або більше ніж на 9%. Зростання присутності іноземних 
інвесторів на ринку ОВДП упродовж 2021 р. пояснювалося збереженням їх 
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привабливої дохідності при утриманні стабільного обмінного курсу гривні. А з початку 
2022 року посилення військово-політичної напруги спонукало нерезидентів до виходу 
з ринку ОВДП та їх масового розпродажу на вторинному ринку.  

Масштабний вихід нерезидентів із гривневих ОВДП став одним із чинників 
послаблення курсової позиції гривні. З другої половини січня щоденні обсяги продажу 
ОВДП нерезидентами на вторинному ринку становили 500-900 млн.грн (20-30 млн. 
дол.), а ринкова ставка дохідності ОВДП на вторинному ринку сягала 15% річних. 
Поведінка нерезидентів на ринку державних цінних паперів і валютному ринку 
диктувалася психологічними та воєнно-політичними факторами. У результаті валютний 
курс гривні за січень 2022 року девальвував на 5,5% і знизився з рівня 27,28 до 28,78 
грн за дол. США. 

Вкладення фізичних осіб в ОВДП за 2021 рік збільшилися на 13,9 млрд грн (до 24,9 
млрд), але складали всього 0,5% ВВП. У вимірі міжнародних порівнянь такий рівень 
участі фізичних осіб є незначним. Так, за даними Євростату в Польщі вказаний показник 
досягав 1% ВВП, в Італії – 5,1%, в Ірландії – 6,8%, в Угорщині – 14,5%, у Португалії – 15% 
ВВП. Низький рівень участі фізичних осіб на ринку ОВДП пояснюється високими 
трансакційними втратами і складністю процедур придбання ОВДП через фінансових 
посередників. 

Банки України збільшили власний портфель інвестицій в ОВДП із 514,5 млрд до 
543,1 млрд грн або на 28,6 млрд грн. Даний приріст повністю забезпечили в гривневі 
ОВДП, вкладення в які зросли на 50,8 млрд грн. У той же час валютні ОВДП дали 
зменшення інвестиційного портфелю банків на 22,1 млрд грн. На початок 2022 р. 
валютні ОВДП становили 16,1% загального портфелю у державних цінних паперах. Крім 
низьких відсоткових ставок, валютні ОВДП підпадають і під жорсткі вимоги НБУ до 
оцінки ризиків банківських операцій за даним видом активних операцій. Так, 
Постановами НБУ №351 та №368 для вкладень банків у валютні ОВДП передбачено 
деякий ступінь ризику в залежності від суверенного кредитного рейтингу України.  

Незначний приріст вкладень банків в ОВДП пояснювався як рівнем їх дохідності, 
так і монетарною політикою НБУ, націленою на створення емісійних доходів банкам за 
рахунок «мобілізаційних операцій». Депозитні сертифікати НБУ вже тривалий час 
деформують грошово-кредитну систему України та залишаються конкурентом для 
короткострокових ОВДП. Причому в останні два роки обсяги розміщення депозитних 
сертифікатів НБУ стрімко зростали: якщо в 2019 р. середньоденні залишки коштів 
мобілізованих у банків через депозитні сертифікати становили близько 60 млрд грн, то 
в 2020 р. – вже 129,7 млрд грн, а в 2021 році вони перевищили 150 млрд грн. 

В кінці 2021 року Урядом прийнято Середньострокову Стратегію управління 
державним боргом на 2021-2024 роки, якою визначено чотири основні цілі управління 
боргом: 

1. Збільшення частки державного боргу в національній валюті.  
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2. Продовження середнього строку до погашення і забезпечення рівномірного 
графіка погашення державного боргу.  

3. Залучення довгострокового пільгового фінансування.  
4. Продовження розвитку взаємовідносин з інвесторами. 
Для досягнення І цілі Урядом передбачено ряд заходів щодо розвитку 

внутрішнього ринку державних цінних паперів, зменшення частки державного боргу в 
іноземній валюті через поступове обмеження випуску валютних ОВДП, а також 
залучення іноземних інвесторів до інвестування в гривневі ОВДП. Серед іншого, 
заплановано включення українських облігацій в індекс «GBI-EM JP Morgan», що має 
сприяти суттєвому розширенню інвестиційної бази та збільшенню ліквідності 
державних облігацій. Для цього Міністерство фінансів взяло зобов'язання розміщувати 
ОВДП в обсягах, достатніх для включення до індексу «GBI-EM JP Morgan» зі строком 
обігу більше чотирьох років. 

У грудні 2021 року і на початку 2022 року умови зовнішніх запозичень для суб'єктів 
економіки України різко погіршилися. Середньозважена ринкова дохідність 
суверенних єврооблігацій України станом на кінець січня 2022 року становила 12% 
річних, що означало півтора кратне зростання, порівняно з дохідністю на початок 
грудня 2021 р. (коли середня ставка дорівнювала 8% річних) і більше ніж двократне 
зростання, порівняно із ставками вересня 2021 р. (5,9% річних). Як свідчать дані рис. 14, 
мінімальні значення ринкових ставок за суверенними облігаціями України мали місце 
в І кварталі, на початку червня і вересня 2021 року. Однак, у грудні 2021 р. і січні 2022 
р. під впливом геополітичних подій та скупчення російських військ на українському 
кордоні ринкові ставки за борговими зобов'язаннями Уряду досягли безпрецедентних 
величин і фактично відрізали доступ українських позичальників до міжнародного 
ринку капіталів.  

Ринкова дохідність українських євро-облігацій в кінці січня 2022 р. була помітно 
вищою – на 6,3 в.п. – від середньозваженої дохідності суверенних облігацій країн 
регіону CIS (Співдружності незалежних держав), що дорівнювала 5,6%. У той же час на 
початку 2021 року дохідність українських єврооблігацій перевищувала середній рівень 
дохідності для країн цієї групи тільки на 2,6 в.п. Вказане збільшення розриву 
дохідностей відображає підвищення країнних ризиків України, внаслідок ескалації 
військово-політичної напруженості. 

 



38

GROWFORD Institute
01004, м. Київ, Печерський район, вул. Велика Васильківська, 9/2, оф. 30

growford.institute@gmail.com, www.growford.org.ua

 
Рис. 14. Динаміка ринкових ставок за суверенними облігаціями 

України та ринків, що формуються, у 2020, 2021 рр. та січні 2022 р., % 
річних 

Джерело: складено автором за cbonds.info. 

За 2021 рік Урядом України було залучено 2,1 млрд дол. США від зовнішніх 
ринкових позик, зокрема: 1,75 млрд дол. від розміщення 8-річних євробондів під 
6,876% річних та їх дорозміщення з дохідністю 6,3%; 0,25 млрд євро від кредиту 
американської продовольчої компанії «Cargill Financial Services International». 

Крім того, Національна енергетична компанія «Укренерго» в листопаді 2021 р. 
здійснила випуск 5-річних зелених єврооблігацій на суму 825 млн доларів під державну 
гарантію з дохідністю 6,875% річних. Переважна частина надходжень від цього випуску 
(Green and Sustainability-linked bonds) була використана на погашення заборгованості 
перед ДП «Гарантований покупець» за постачання електроенергії за пільговим 
«зеленим» тарифом приватним компаніям. Незначну частину надходжень 
заплановано спрямувати на фінансування або рефінансування інших «зелених» 
проєктів «Укренерго». 

На внутрішньому фінансовому ринку вартість залучення державних позик в 
іноземній валюті – 3,6-3,9% за доларовими інструментами і 2,3-2,5% за євро-паперами 
– була суттєво нижчою від вартості позик Уряду на міжнародному ринку капіталів - 
6,88% і 6,3% у доларах США. 

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 (ОЗДП) 
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отримували штучні переваги над внутрішніми інвесторами у валютні ОВДП. Крім 
суттєвих втрат для бюджету, така політика погіршувала стан платіжного балансу 
країни та посилювала процеси фінансового виснаження економіки України.  

З січня 2022 року Уряд і корпоративні позичальники України втратили доступ до 
міжнародного ринку капіталів під впливом посилення геополітичної напруженості та 
різкого зростання відсоткових ставок для боргових цінних паперів України на 
вторинному ринку.  

Логічною реакцією Уряду на вказані проблеми є залучення додаткових джерел 
зовнішнього офіційного фінансування, а також зміщення акцентів на внутрішній 
ринок державних цінних паперів. При цьому, враховуючи минулу і поточну дохідність 
суверенних єврооблігацій України, цілком обґрунтованим виглядає деяке підвищення 
відсоткових ставок за валютними ОВДП і збільшення обсягів їх розміщення, а також 
розширення емісії гривневих ОВДП із утриманням додатних реальних ставок на рівні 
до 3% річних. 
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ІV. АНАЛІЗ СТАНУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ ТА РІВНЯ 
БОРГОВИХ РИЗИКІВ 
Станом на 31.12.2021 р. величина державного і гарантованого державою боргу

України дорівнювала 2 671,8 млрд грн або 97,9 млрд дол. США, з якої 88,4% 
припадало на прямий державний борг, а 11,6% – на борг, гарантований державою
(табл. 9). При цьому внутрішній борг складав 41,6%, а зовнішній борг – 58,4% загальної 
суми державного і гарантованого боргу.  

За 2021 рік загальна сума державного і гарантованого боргу, виражена в
гривнях, збільшилася на 119,9 млрд грн., у тому числі за ІV квартал – на 226,3 млрд. 
грн. А сума боргу, виражена в доларах США, за рік зросла на 7,7 млрд дол. США, у
тому числі за ІV квартал - на 5,9 млрд. дол. Упродовж січня-грудня 2021 р. гривнева 
сума внутрішнього державного і гарантованого боргу збільшилася на 78,7 млрд грн,
а сума зовнішнього боргу в іноземних валютах - на 3,5 млрд дол. США.  

 
Таблиця 9 

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 31.12.2021 

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

 

2 551,9 
 

2 671,8 

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

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

90,26 
 

97,95 

Державний борг, млрд грн 480,2 947,03 1 860,5 1 761,4 2259,2 2362,5 
 Внутрішній борг, млрд грн 257,0 461,0 761,1 829,5 1000,7 1062,6 

1) за випущеними цінними 
паперами на внутрішньому ринку 

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

998,73 
 

1060,7 

ОВДП (3 – місячні) 0,00 0,00 6,64 0,00 33,44 1,12 
ОВДП (6 – місячні) 0,55 0,17 8,97 0,00 11,18 26,57 
ОВДП (9 – місячні) 0,00 0,85 24,18 0,00 31,78 0,00 
ОВДП (12 – місячні) 2,96 7,34 19,16 37,77 55,63 95,91 
ОВДП (18 – місячні) 2,80 0,77 37,42 31,40 42,23 76,85 
ОВДП (2 – річні) 20,37 40,91 19,18 47,24 102,29 61,13 
ОВДП (3 – річні) 34,66 46,59 62,89 79,85 61,00 91,47 
ОВДП (4 – річні) 0,00 0,00 0,00 7,03 18,92 42,15 
ОВДП (5 – річні) 75,32 131,38 39,37 46,56 57,98 51,47 
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 23,97 
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 81,33 
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 
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Показники 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 
ОВДП (14 – річні) 0,00 3,25 46,90 46,90 46,90 46,90 
ОВДП (15 – річні) 0,00 15,85 93,44 93,44 100,28 117,10 
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 16,04 
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 фінансовими установами 2,91 2,78 2,25 2,1 1,98 1,85 
Зовнішній борг, млрд грн 223,3 486,03 1 099,4 931,9 1 258,5 1 299,9 
Зовнішній борг, млрд дол  27,93 30,82 39,71 39,3 44,51 47,65 

1) за позиками, одержаними від 
міжнародних фінансових організацій 7,74 10,72 13,39 12,3 15,7 16,97 

2) за позиками, одержаними від 
органів управління іноземних держав 0,91 1,04 1,73 1,60 1,60 1,49 

3) за позиками від іноземних 
фінансових установ, банків 

0,00 0,00 0,40 1,41 2,20 1,86 

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

 

23,35 
 

22,91 

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 7,66 

ОЗДП 2016 року 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 
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 1,13 
     ОЗДП 2020 року 0,00 0,00 0,00 0,00 4,14 4,02 
     ОЗДП 2021 року 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 
5) борг, не віднес. до ін.категорій 1,90 1,78 1,71 1,70 1,77 4,42 

Гарантований борг, млрд грн 104,6 153,80 308,13 236,91 292,7 309,3 
Внутрішній борг, млрд грн 27,13 27,86 10,32 9,56 32,29 49,04 

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 

 
32,11 

Зовнішній борг, млрд грн 77,44 125,94 297,81 227,35 244,43 260,30 
Зовнішній борг, млрд дол.США 9,69 7,99 10,76 9,60 9,21 9,54 

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

 
7,84 

 
6,82 

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 

 
1,08 

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

 
0,12 

 

1,53 

Джерело: складено за даними Міністерства фінансів України. 
 

У абсолютному вираженні загальна сума державного і гарантованого державою 
боргу збільшилася на 27,7% упродовж 2020 року, а з лютого 2021 року вона почала 
зменшуватися і цей процес тривав упродовж лютого-жовтня 2021 року. З листопада 
2021 р. мало місце зростання розміру державного і гарантованого боргу; за два 
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місяці темп його приросту досяг 9,6%. В цілому за 2021 рік темп приросту загальної 
суми боргу відносно кінця 2020 р. становив 4,7%. Нетто-накопичення боргових 
зобов'язань відбувалося як перед внутрішніми кредиторами держави, так і перед 
зовнішніми (див. рис. 15).  

При збільшенні загальної суми державного і гарантованого боргу на 4,7% 
найбільш вагомим компонентом приросту був прямий внутрішній борг – його сума 
зросла на 6,2%. Гарантований державою борг за 2021 рік збільшився на 5,7%. 
Величина прямого зовнішнього боргу в доларах США зросла на 7,1%, однак 
зміцнення курсу гривні до долара США визначало більш помірні темпи приросту 
гривневої суми зовнішнього державного боргу – 3,3%. 

 

  
Рис. 15.  Динаміка державного боргу України та  

його основних складових у період 2013-2021 років 
 Джерело: складено автором на основі даних Міністерства фінансів України. 

Основними компонентами нетто-приросту державного боргу України за 2021 рік 
стали: 12-місячні ОВДП (+40,3 млрд грн); 18-місячні ОВДП (+34,6 млрд); 3-річні ОВДП 
(+30,5 млрд грн); прямий борг перед МВФ (+2,7 млрд дол. США); облігації зовнішньої 
позики 2021 р. (+1,75 млрд дол. США); державні гарантії за облігаціями «Укренерго» 
(+0,83 млрд дол.).  

З іншого боку, відбувалося нетто-погашення таких боргових зобов'язань: 2-річних 
ОВДП (на суму 41,2 млрд грн); 3-місячних ОВДП (на 32,3 млрд грн); 9-місячних ОВДП 
(на 31,8 млрд грн); реструктурованих облігацій зовнішньої позики 2015 р. (на 1 млрд 
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дол.), облігацій зовнішньої позики 2016 р. (на 1 млрд дол.); а також гарантованого 
боргу перед МВФ (на 1,1 млрд дол. США). 

З початку епідемічної та економічної кризи стрімке зростання державного боргу 
мало місце в багатьох країнах світу. За даними МВФ упродовж 2020-2021 років 
середній рівень державного боргу в світі має зрости на 14,2% ВВП. При цьому у 
розвинутих країнах приріст державного боргу сягатиме 17,8% ВВП, а в країнах з 
ринками, що формуються, - 9,6% ВВП. В Україні, за оцінкою МВФ, приріст боргу 
сектору загального державного управління за 2020-2021 рр. є від’ємним і 
становить -0,2% ВВП. 

Згідно з оцінками МВФ, наприкінці 2021 р. у розвинутих країнах розмір державного 
боргу в середньому становитиме 121,6% ВВП, в країнах з ринками, що формуються - 
64,3% ВВП, а в Україні – 51,1% ВВП. Таким чином, серед країн з ринками, що 
формуються, в Україні борг сектору загального державного управління відстає 
від середнього рівня орієнтовно на 13,2 в.п. ВВП.  

У контексті оцінки наявних загроз і боргових ризиків досить інформативними є 
індикатори боргового навантаження України. Як свідчать дані рис. 16, у період 2017-
2019 років відносні показники державного боргу в Україні поступово покращувалися, в 
2020 році вони знову погіршилися, сигналізуючи про підвищення боргових ризиків. Але 
в 2021 р. ситуація почала вирівнюватися і рівень боргових ризиків знизився. 

Так, величина державного і гарантованого боргу відносно ВВП на кінець 2021 р. 
становила 51,1% ВВП, суттєво зменшившись відносно кінця 2020 р. (60,9% ВВП). Така 
динаміка пояснювалася зростанням номінального ВВП та зміцненням номінального 
обмінного курсу гривні при незначному збільшенні абсолютної суми боргу. Поточний 
рівень державного боргу відносно ВВП не досягає граничного показника державного 
боргу, зафіксованого у законодавстві багатьох країн світу – 60% ВВП.  

Відносно доходів бюджету державний і гарантований борг в кінці 2021 р. становив 
206%, суттєво покращившись, порівняно з груднем 2020 р., коли він досягав 237,2%. 
Таким чином, динаміка боргу відносно доходів бюджету була низхідною, хоча 
гранично допустимий рівень боргу за даним показником і було перевищено (200%). 
Позитивні зміни в поточному році обумовлювалися несуттєвим проростом абсолютної 
величини державного боргу, покращенням податкового адміністрування і 
збільшенням доходів бюджету.  

Валовий зовнішній борг України складав 153,5% експорту і був помітно нижчим від 
гранично допустимого рівня - 200% експорту. В 2021 року мала місце позитивна 
динаміка зовнішнього боргу порівняно з кінцем 2020 р. (зниження на 53,9 в.п.). 
Вражаюче збільшення вартісної суми українського експорту на 34,2% та зменшення 
зовнішніх запозичень українських корпорацій і банків під час корона-кризи зробили 
основний внесок у покращення зовнішньо-боргової спроможності України. 
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Рис. 16.  Динаміка індикаторів боргового навантаження України та їх 
порівняння з граничними значеннями 

   Джерело: складено на основі даних МВФ, Світового банку, НБУ та Міністерства фінансів України. 

Прийняте у світі граничне відношення короткострокового зовнішнього боргу до 
валових міжнародних резервів дорівнює 100%. В Україні таке відношення на кінець 
2021 року становило 150,7%, що вказує на поганий стан міжнародної ліквідності країни. 
Адже, в екстремальних умовах недостатнє покриття резервами зовнішньо-боргових 
виплат може спровокувати кризу ліквідності в секторі державних фінансів. Однак, 
послідовне зниження співвідношення короткострокового боргу і міжнародних 
резервів, починаючи з 2016 р., свідчить про поступове зменшення гостроти цієї 
проблеми. Показово, що за два останніх роки відношення короткострокового боргу до 
міжнародних резервів зменшилося на 42,7 в.п. 

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

Частка видатків на обслуговування боргу в загальних видатках державного 
бюджету в 2021 році становила 10,4%, не досягаючи критичного рівня в 15%, але 
засвідчуючи негативну динаміку відносно 2020 року. Так, у минулому році на виплату 
відсотків за державним боргом було спрямовано 9,2% загальної суми видатків. 
Пожорсткішання монетарної політики Національного банку з березня 2021 року, 
збільшення обсягів державних запозичень у період коронакризи та зменшення частки 
пільгових зовнішніх позик у структурі державного боргу визначали зростання 
навантаження відсоткових виплат за боргом у 2021 році. 
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Як зазначалося вище, серед країн з ринками, що формуються, в Україні відносна 
величина відсоткових виплат за боргом в 1,7 разу перевищує середній показник для 
цих країн при нижчому рівні державного боргу України (відставання на 13,2 в.п. ВВП 
від середнього у 2021 р.).  

Валові потреби у позичковому фінансуванні Уряду України в 2021 р. становили 
приблизно 19,7% ВВП, що перевищує як критичний рівень у 15%, так і середній рівень 
у країнах з ринками, що формуються (13,6% ВВП). Це вказує на високі ризики 
рефінансування державного боргу України, особливо зовнішнього боргу.  

В ІІ півріччі 2021 р. залучення Урядом макрофінансової допомоги ЄС, коштів від 
розподілу СПЗ і траншу кредиту МВФ, а також перевиконання дохідної частини 
бюджету зменшило гостроту ризиків рефінансування державного боргу України. 
Однак, у 2022 р. при збереженні геополітичної напруженості в Україні та 
прогнозованому зростанні світових відсоткових ставок проблематика пошуку джерел 
рефінансування державного боргу України актуалізується знову. 

Отже, за результатами проведеного аналізу в Україні порушуються критерії 
боргової спроможності за 2-ма з 5-ти ключових індикаторів, що свідчить про 
збереження певних ризиків платоспроможності та ліквідності для сектору 
державних фінансів України. Зависоким є й показник валових потреб у позичковому 
фінансуванні Уряду. Однак, відносно 2020 року динаміка більшості індикаторів 
боргової спроможності в 2021-му була сприятливою, що вказує на зниження 
боргових ризиків і високу вірогідність утримання фіскальної стійкості Уряду в 
найближчі роки. 
 

Деформована валютна структура державного боргу України генерувала додаткові 
ризики для макрофінансової стабільності в країні. Станом на кінець 2021 частка 
боргових зобов’язань, номінованих у гривні, становила лише 37,1% загальної суми 
державного і гарантованого боргу (рис. 17). Порівняно з кінцем 2014 року частка боргу 
в гривні зменшилася на 4,5 в.п., а порівняно з кінцем 2020 р. – зросла на 2 в.п. Це 
свідчить про загалом високий рівень валютних ризиків структури державного боргу 
України, хоча за останній рік вони і знизилися.  

Інформативним показником є також «частка нерезидентів серед утримувачів боргу 
загального уряду». В Україні така частка становить 50,6%, а середній показник у країнах 
з ринками, що формуються, і середніми доходами - 16% (дані МВФ). Все це свідчить 
про високий рівень валютних ризиків і ризиків рефінансування в структурі 
державного боргу України, що вказує на можливість боргових ускладнень у 
випадку різкої девальвації гривні. 
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Рис. 17. Валютна структура державного та гарантованого  
державою боргу станом на кінець 2014 р., 2020 р. і 2021 р.  

Джерело: складено автором за даними Міністерства фінансів України. 
 

У світі пожорсткішання монетарних умов у США в 2022 р., вірогідно, вестиме до 
відпливу міжнародних капіталів з ринків, що формуються. Фахівці МВФ у звіті «Global 
Financial Stability Report» підкреслюють: раптові стрибки відсоткових ставок на 
міжнародних ринках посилюватимуть фінансові обмеження для країн з ринками, що 
формуються, особливо тих із них, які мають значні потреби у зовнішньому 
фінансуванні, або високу частку зовнішніх боргів. Для України ця несприятлива 
тенденція накладатиметься на ризики військової ескалації та панічні настрої на 
міжнародному ринку капіталів, що унеможливлюватиме залучення зовнішніх 
ринкових позик за прийнятними ставками.  

Мінімізація валютних ризиків структури державного боргу України та тимчасова 
втрата доступу до зовнішнього ринкового фінансування вимагають від Уряду повного 
використання потенціалу внутрішнього фінансового ринку. При цьому варто 
позбутися аномальної ситуації, коли Уряд із готовністю розміщує мільярдні позики на 
зовнішніх ринках за ставками 6,3-8,5% при тому, що ставки внутрішнього ринку є вдвічі 
меншими: 3,8% для доларових позик і 2,5% - позик у євро.  

У листопаді 2021 року експерти МВФ провели для України аналіз боргової стійкості 
(debt sustainability analysis) із використанням стандартизованих стрес-тестів: шоку 
реального ВВП, шоку первинного балансу бюджету, шоку реальної відсоткової ставки, 
обмінного курсу та шоку умовних зобов’язань уряду.4 Суть аналізу боргової стійкості 
полягає у визначенні граничних значень рівня державного боргу, його структури, 

 
4 International Monetary Fund. Ukraine - IMF Country Report No. 21/250, November 2021. URL: 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/11/23/Ukraine-First-Review-Under-the-Stand-By-Arrangement-
Requests-for-Extension-and-Rephasing-of-509855 
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потреб у позичковому фінансуванні і тестуванні бюджетно-податкової та боргової 
політики на предмет того, чи призведе їх прогнозований курс до перевищення 
граничних значень.  

Візуалізація отриманих результатів відбувається шляхом створення т. зв.  «гарячої» 
карти (англ.: heat map). Кольори «гарячої» карти визначаються на основі порівняння 
отриманих у ході стрес-тестів прогнозованих показників рівня боргу, валових потреб у 
позичковому фінансуванні та структури боргу з граничними. В залежності від 
отриманих розбіжностей боргові ризики класифікуються як високі (червоний колір), 
середні (жовтий колір) або низькі (зелений колір).  
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Рис. 18. «Гаряча карта» за результатами аналізу МВФ боргової стійкості 
України. 
Джерело: МВФ, IMF Country Report No. 21/250, November 2021.  
 
«Гаряча карта» за результатами аналізу МВФ боргової стійкості України 

відображена на рис. 18. Як свідчить наведена інформація, головні ризики боргової 
позиції України пов’язані з: 

• високими валовими потребами у позичковому фінансуванні бюджету, 
включаючи зовнішнє фінансування; 

• значною часткою боргових зобов'язань, номінованих в іноземній валюті та у 
власності нерезидентів; 

• суттєвим приростом короткострокових боргів держави. 
Стрес-тести МВФ сигналізують про те, що динаміка боргових показників України є 

сильно вразливою до шоків економічного зростання, девальвації національної валюти 
та зростання реальних відсоткових ставок. Однак, вказані шоки не в змозі вивести 
розмір державного боргу України за небезпечні межі. З іншого боку, потреби Уряду в 
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позичковому фінансуванні залишаються критично високими та зростатимуть ще 
більше при реалізації шоку реальної відсоткової ставки. Борговий профіль Уряду є 
достатньо ризиковим і вказує на можливість погіршення боргової стійкості у випадку 
подальшого зростання зовнішнього боргу та/ або боргу в іноземній валюті, а також 
накопичення короткострокових боргів. 

Певні ризики для боргової стійкості України створює і політика щедрого роздавання 
державних гарантій. Обсяг наданих Урядом державних гарантій за кредитами становив 
74,2 млрд грн у 2021 р., 48,5 млрд грн у 2020 р. і 4,9 млрд грн у 2019 р. Це означає, що 
обсяг наданих державних гарантій стрімко збільшується, а їх обсяг в 2021 р. сягнув 6,8% 
фактичних доходів загального фонду державного бюджету. Слід враховувати, що до 
2020 р. діяла норма Бюджетного кодексу про неможливість перевищення 3% доходів 
загального фонду бюджету для річної суми наданих гарантій.  

Таблиця 10 
Надані державні гарантії за кредитами в 2021 році 

№ 
п/п 

Назва суб'єкта 
господарювання - реципієнта 

державної гарантії 

Тип гарантії 
(внутрішня, 
зовнішня) 

Валюта 
гарантовано-
го кредиту  

(позики) 

Сума 
гарантованої 

позики у гривні, 
млн грн 

1 Державне агентство 
автомобільних доріг України 

2 внутрішні та 
1 зовнішня USD, UAH 30 000.0 

2 НЕК "Укренерго" внутрішня та 2 
зовнішні 

USD, EUR, 
UAH 27 355.6 

3 
Суб’єкти мікропідприєм-
ництва, МСП за кредитами 
банків на портфельній основі 

внутрішні UAH 8 084.0 

4 АТ "Укрзалізниця"  зовнішня EUR 5 105.6 
5 АТ "Укрпошта" зовнішня EUR 1 943.2 

6 ДП "Шосткінський завод 
"Імпульс" внутрішня UAH 819.9 

7 Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення внутрішня UAH 490.0 

8 ДП "Антонов" внутрішня UAH 400.0 

  Всього гарантовано позик     74 198.3 

Джерело: складено автором за даними Державного казначейства України. 
 

Бенефіціарами державних гарантій в 2021 р. стали Державне агентство 
автомобільних доріг,  «Укренерго», суб’єкти малого та середнього бізнесу за 
кредитами на портфельній основі, "Укрзалізниця", "Укрпошта", "Шосткінський завод 
"Імпульс", Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, підприємство 
«Антонов». Суми наданих державних гарантій та типи отриманих гарантій відображено 
в таблиці 10. 

Цільова підтримка державою певних секторів економіки чи фінансування 
державних функцій з використанням інструментарію державних гарантій, з одного 
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боку, є вимушеною реакцією Уряду на деформації внутрішнього фінансового ринку і 
недоступність кредитних ресурсів для довгострокових інвестиційних проєктів загально-
суспільного значення.  

Але, з іншого боку, рішення щодо надання державних гарантій не повинні 
підміняти собою зважену оцінку фіскальних ризиків, пов'язаних із наданням 
державних гарантій. Бюджетом на 2022 рік вже заплановано виділити 6,9 млрд грн 
на виконання Урядом гарантійних зобов'язань замість підприємств-позичальників, що 
в 1,4 рази більше, ніж у 2021 р. і в 7 разів більше, ніж у 2020 р. 

На наш погляд, важливими завданнями у сфері управління державними гарантіями 
та мінімізації ризиків гарантованого боргу є: 

•   формування системи підзвітності, підконтрольності і транспарентності 
державних гарантій за кредитами,  

•   обмеження сфери дії державних гарантій потенційно самоокупними 
інвестиційними проектами загальнодержавного значення,  

•    застосування механізму часткових гарантій до більшості програм державних 
гарантій (гарантування лише частини боргових зобов'язань боржника),  

•    відновлення щорічного ліміту на надання державних гарантій - 3% планованих 
доходів загального фонду бюджету (35,5 млрд грн у 2022 році).  
У Меморандумі про економічну та фінансову політику з МВФ Уряд України 

зобов'язався у 2022 році не призупиняти дію статті 18.1 Бюджетного кодексу України, 
яка обмежує щорічний обсяг державних гарантій, та перейти до більш зваженої 
політики надання державних гарантій.  

Ми вітаємо такі зміни, адже вони дозволять пом'якшити системні проблеми, 
пов'язані з наданням державних гарантій: 1) «морального ризику» у поведінці банків-
кредиторів і позичальників – реципієнтів державних гарантій і свідомого перекладання 
на бюджет відповідних фінансових зобов'язань; 2) відсутності адекватних бюджетних 
процедур планування і контролю за доцільністю відповідних витрат бюджетних коштів, 
що може вести до їх невиправданого витрачання та породжувати ризики для макро-
фінансової стабільності. 

Основними засобами мінімізації фіскальних ризиків державних гарантій у 2022 
році мають стати відновлення їх щорічного ліміту на рівні 3% доходів загального 
фонду державного бюджету і введення механізму часткових гарантій держави за 
кредитами у розмірі 70-80% зобов'язань позичальника перед кредитором. 

Видатки на обслуговування державного боргу в 2021 році досягли максимального 
за останні роки розміру - 155,7 млрд. грн. або 3% ВВП (табл. 11). Загальний обсяг виплат 
з погашення й обслуговування боргу сягнув величини 596,8 млрд. грн або 11,4% ВВП. 
Питома вага видатків на обслуговування боргу в загальних видатках державного 
бюджету становила 10,4%, а питома вага платежів за державним боргом у витратах 
бюджету - 30,3%. 
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Таблиця 11 
Тиск боргових платежів на державний бюджет і ВВП  

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ПЛАТЕЖІ ЗА ДЕРЖАВНИМ 
БОРГОМ, млрд грн, у т. ч.: 114.2 171.8 503.4 208.8 475 349.9 464.5 506.8 596.8 

  - внутрішнім 65.7 102.7 151.3 166.5 370.1 241.9 335.0 315.6 445.6 
  - зовнішнім 48.5 69.1 352.1 42.3 104.9 108 129.5 191.2 151.2 
Частка платежів за держав-
ним боргом у ВИТРАТАХ 
бюджету, % 

23.3 26.3 28.5 22.4 37.1 28.5 32.7 30.0 30.3 

Частка відсоткових виплат за 
боргом у ВИДАТКАХ, % 8.5 11.9 15 14.2 13.2 11.7 11.1 9.2 10.4 

Відношення відсоткових 
виплат за боргом до ВВП,% 2.3 3.2 4.4 4.1 3.7 3.3 3.0 3.0 3.0 

Відношення платежів за дер-
жавним боргом до ВВП, % 7.5 10.8 10.2 8.8 15.9 10.0 11.6 12.7 11.4 

Джерело: складено автором за даними Державного казначейства і Держстату України. 
 

Аналіз показників боргових виплат протягом 2013-2021 років свідчить про вагоме 
зростання тягаря погашення і обслуговування боргу після 2014 р. із досягненням 
пікових значень у 2017 та 2019-2021 рр. Так, відносно ВВП обсяг платежів за боргом 
збільшився з 7,5% у 2013 р. до 15,9% ВВП у 2017, потім дещо зменшився у 2018 р., а в 
2019-2020 рр. знову підвищився до 11,6% і 12,7% ВВП. У 2021 р. сума таких платежів 
стабілізувалася на рівні 11,4% ВВП. Величина відсоткових платежів за боргом 
збільшилася з 2,3% ВВП у 2013 році до 4,4% у 2015 і надалі поступово зменшувалася, 
але сягала значної суми  - 3% ВВП у 2019, 2020 і 2021 роках. 

Середня ставка обслуговування державного боргу в Україні (відношення 
відсоткових виплат упродовж року до суми державного боргу на початок року)  в 2020-
2021 рр. становила 6%, в той час як у 2019 р. вона дорівнювала 5,4%. Поряд з цим, в 
Україні частка відсоткових виплат за боргом сектору загального державного управління 
у ВВП є однією з найвищих у світі, досягаючи 3% ВВП.  

Високий тягар обслуговування державного боргу в Україні є однією з причин 
критичного стану сфери охорони здоров'я, постійного недофінансування сфер 
освіти і соціального захисту населення, недостатніх вкладень держави у зміцнення 
обороноздатності. 

У 2021 р. НБУ проводив доволі жорстку монетарну політику, що було одним із 
чинників високого рівня відсоткових ставок за ОВДП. Правління НБУ з 4 березня 2021 
р. до 21 січня 2022 р. шість разів підвищувало облікову ставку, яка досягла 10% річних. 
За прогнозованих темпів інфляції 7,7% на 2022 рік це означає, що реальна облікова 
ставка в січні 2022 р. стала позитивною на рівні +2,3% річних. Показово, що за 
результатами дослідження самого НБУ у листопаді 2021 р. серед 23 країн з ринками, 
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що формуються, позитивні ключові ставки центральних банків мали місце лише в 4 
країнах – Гані (+3,5%), Казахстані (+1,05%), Єгипті (+3,15%), Кенії (+1,2%). А наприклад, у 
США реальна ключова ставка була мінусовою і становила близько -6,2% річних, у 
єврозоні - -4,9%, у Великобританії - -4,1%.  

 Експерти МВФ у Звіті «Global Financial Stability Report” також звертали увагу на те, 
що підвищення ключових ставок центральними банками країн з ринками, що 
формуються, та, відповідно, жорсткі умови внутрішнього фінансового ринку за 
відсутності потужного економічного зростання зумовлюватимуть збільшення 
державних витрат на обслуговування державного боргу і погіршуватимуть стан 
боргової стійкості для урядів. 

 

Відсутність здорової координації фіскальної та монетарної політик в Україні, 
як і надмірна жорсткість останньої, є основними чинниками утримання 
завищеного рівня відсоткових ставок на ринку державних боргових зобов'язань і 
високої вартості обслуговування державного боргу. Така ситуація породжує 
численні ризики для соціальної стабільності в країні, її поступального економічного 
розвитку та захисту суверенітету держави від посягань зовнішніх агресорів. 
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V.  ВИСНОВКИ  ТА  ПРОПОЗИЦІЇ 
Аналіз дохідної частини державного бюджету України за минулий рік дозволяє 

зробити наступні висновки: 
• успішне перевиконання планових показників податкових надходжень 

державного бюджету України було зумовлено відновленням економічного зростання 
у 2021 році з темпом 3,2%, чому сприяла зовнішньоекономічна кон’юнктура (високі 
ціни на сировинні товари вітчизняного експорту) та рекордні врожаї зернових культур. 
Інфляція на рівні 10% та карколомне зростання цін на енергоносії були додатковими 
чинниками наповнення державного бюджету; 

• у зв’язку з переходом до фази економічного зростання у 2021 році дещо 
зменшився загальний рівень податкового навантаження в економіці - податковий 
коефіцієнт становив 38,3% ВВП, що означало його зниження на 2,1 в.п. порівняно з 2020 
роком. Його складовими стали зниження податкового навантаження на працю на 
3,8  в.п. та споживання - на 0,6 в.п. З іншого боку, відбулося зростання оподаткування 
капіталу на 2,3 в.п. Такий приріст був зумовлений зростанням прибутків і надходжень 
від податку на прибуток на 35,9% та рентної плати на 53,9%. Найбільше в абсолютних 
величинах зросли надходження від сплати непрямих податків на товари, що були 
ввезені на митну територію України, - ПДВ (на 106,6 млрд грн) та акцизного податку (на 
21,7 млрд грн); 

• результати минулого року продемонстрували, що система оподаткування 
України повною мірою виконує свою фіскальну функцію, оскільки навіть за незначних 
темпів економічного зростання вона дозволяє наповнювати державний бюджет. 
Водночас, регулятивний потенціал системи використовується недостатньо, оскільки 
надалі проявляється регресивний характер окремих податків і зборів, а також 
відсутність податкових механізмів інтерналізації зовнішніх негативних ефектів 
(забруднення навколишнього середовища, шкідливі звички, надмірна забудова тощо); 

• податкова система України характеризується подальшим посиленням наявних 
структурних диспропорцій - у структурі податкових надходжень до бюджету 
екологічний податок в десятки разів менший від середнього показника для країн ЄС, а 
податок на майно є меншим від середньостатистичного значення для ЄС більш як у три 
рази. 

Аналіз абсолютних і відносних показників бюджетних видатків у динаміці та рівень 
виконання бюджетних планів дозволяють встановити фактичні пріоритети та сфери-
аутсайдери за обсягами бюджетного фінансування в 2021 році. Пріоритетними для 
держави стали дорожнє господарство; обслуговування державного боргу; охорона 
здоров'я і освіта. А скороченням відносних величин та незначним приростом 
абсолютних обсягів відзначалися функції соціального захисту населення; 
державного управління; оборони; правоохоронної діяльності та судової влади. 

До позитивів політики державних видатків у 2021 році ми відносимо: 
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• зупинку практики перманентного збільшення витрат на органи державного 
управління і правоохоронно-судові органи, які поглинають значні обсяги 
бюджетних коштів з мінімальною результативністю для розвитку економіки та 
якості життя громадян; 
• зосередження бюджетних ресурсів на таких важливих для суспільства 
напрямах - відбудова дорожньої інфраструктури, охорона здоров’я населення і 
фінансування освіти. 
До негативів державної політики при управлінні видатками бюджету віднесено: 
• скорочення реального фінансування оборонних потреб країни,  
• прискорене нарощування видатків на обслуговування державного боргу, 
• стагнація обсягу та деформація структури капітальних видатків бюджету. 
Відносна величина капітальних видатків Зведеного бюджету у ВВП була майже 

незмінною: вона складала 4,1% ВВП у 2018 р., 3,9% у 2019 р. та 4% у 2020-2021 роках. 
Частка капітальних видатків у структурі видатків бюджету також була стабільною, 
наближаючись до 11%. При цьому видатки Державного агентства автомобільних доріг 
в 2021 р. складали 56% загальних капітальних видатків Зведеного бюджету. Для 
порівняння: така частка в 2019 р. дорівнювала лише 18,2%, а в 2020 р. – 51,1%. 

 Пропорції розподілу капітальних видатків бюджету, що склалися в 2020-2021 
роках, не можна назвати обґрунтованими, з огляду на зношеність і застарілість мереж 
житлово-комунального господарства, енергетичної інфраструктури, стану міського і 
залізничного транспорту, дефіцит об'єктів соціальної інфраструктури в сільській 
місцевості та містах-мільйонниках.  

Дефіцит державного бюджету за 2021 рік становив 197,9 млрд грн або 3,8% ВВП, 
а дефіцит Зведеного бюджету - 3,6% ВВП. Такі показники говорять про стриманий 
характер фіскальної політики України. Адже, за оцінками МВФ, середній обсяг 
бюджетного дефіциту в розвинутих країнах у 2021 році складав 8,8% ВВП, а в країнах з 
ринками, що формуються, - 6,6% ВВП.  

Динаміка циклічно скоригованого первинного балансу загального Уряду 
засвідчує: фіскальна політика України мала експансивний вплив на сукупний попит у 
2020 і рестриктивний - у 2021 році. На противагу цьому, в інших країнах світу фіскальна 
політика здебільшого сприяла розширенню сукупного попиту, як у 2020, так і 2021 
роках. Показники фіскального імпульсу також указують на те, що в 2021 році фіскальна 
політика України була різко рестриктивною, а фіскальний імпульс сягнув величини 
«мінус» 2,1% ВВП. Аналогічна за обсягом фіскальна консолідація в Україні проводилася 
тільки в 2014 р. Унаслідок цього в 2021 році було знівельовано на 2/3 пом’якшення 
фіскальної політики, реалізоване в 2020 році.  

Продовження пандемії в 2021 р., як і слабкі ознаки економічного відновлення, не 
створювали належних передумов для різкого розвороту фіскальної політики України 
від експансивної до рестриктивної. Недофінансування бюджетних видатків і 
недовиконання плану залучення позичкових коштів упродовж 2021 р. мали негативні 
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ефекти для критично важливих галузей бюджетної сфери, а також гальмували вихід 
економіки України з кризи. Внаслідок невиконання планових показників залучення 
державних позик, у 2021 р. до державного бюджету не надійшло 105,4 млрд грн. 

Серед джерел фінансування дефіциту державного бюджету в 2021 р. 
найвагомішим компонентом стало чисте зовнішнє фінансування – 110,5 млрд грн. 
Фінансування дефіциту бюджету за рахунок ОВДП було другим за значущістю 
компонентом і дорівнювало 66,7 млрд грн. Доволі значну суму було мобілізовано і від 
зміни залишків бюджетних коштів – 33,4 млрд грн.  

Домінуючими тенденціями на ринку ОВДП минулого року стали: 
1) незначне зростання номінальних ставок та зниження реальних ставок за ОВДП 

при двократному зростанні темпів інфляції та проведенні поміркованої політики 
Міністерством фінансів; 

2) збереження помітного відриву середньої номінальної ставки ОВДП від облікової 
ставки НБУ та утримання позитивної різниці між ставками за ОВДП і за строковими 
депозитами банків; 

3) деяке підвищення частки юридичних та фізичних осіб України (без банків) у 
складі бази інвесторів при утриманні домінуючої ролі банків (51,5%) та мізерної - 
фізичних осіб (2,4%). 

Номінальна дохідність гривневих ОВДП у 2021 р. підвищилася на 1,2 в.п. порівняно 
з 2020 р. і становила 11,4% річних. Її незначне зростання відносно 2020 року 
пояснювалося нагнітанням інфляційних процесів у економіці та підвищенням облікової 
ставки НБУ, яку було збільшено з 6% у cічні-березні до 9% у грудні 2021 р. Реальна 
відсоткова ставка ОВДП послідовно знижувалася упродовж року і якщо в січні 2021 р. 
вона становила 5,3% річних, то в грудні – вже 1,3% річних. 

У 2021 році сформувалося аномальне співвідношення між ставкою за строковими 
депозитами банків і ставкою за ОВДП. Якщо до листопада 2020 р. депозитна ставка 
цілком закономірно була вищою від ставки державних облігацій, то потім їх 
співвідношення змінилося. А в грудні 2020 р. вже сформувався колосальний розрив 
між двома ставками із суттєвим перевищенням ставки ОВДП. В 2021 році цей розрив 
поглибився і в червні-жовтні 2021 р. він становив 4,2-4,5% річних. У листопаді-грудні 
2021 р. такий розрив зменшився, але не суттєво. 

Найбільш вірогідною причиною окреслених аномалій є сегментація національного 
фінансового ринку, його недостатня глибина та створення регуляторними органами 
нерівних умов для різних категорій інвесторів. Зокрема, частка фізичних осіб у структурі 
інвесторів в ОВДП становить 2,4%, що пояснюється небажанням відповідальних органів 
запропонувати адекватний інструмент для роздрібних інвесторів, а також високими 
трансакційними втратами при використанні фізичними особами стандартних схем 
придбання ОВДП. Проявляється також фактор зацікавленості фінансових посередників 
у збереженні високої дохідності ОВДП і низьких ставок за банківськими депозитами. 
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До цього варто додати і продаж ОВДП на первинному ринку виключно банкам - 
первинним дилерам, що обмежує ступінь конкуренції на ринку. 

У грудні 2021 і на початку 2022 р. умови зовнішніх ринкових запозичень для Уряду 
різко погіршилися під впливом посилення геополітичної напруженості. 
Середньозважена ринкова дохідність суверенних єврооблігацій України в кінці січня 
2022 р. становила 12% річних. З іншого боку, на внутрішньому ринку потенційно 
значний попит інвесторів на валютні ОВДП стримувався їх низькою дохідністю, 
регулятивними вимогами НБУ та лімітами Меморандуму з МВФ. 

Обсяг державного і гарантованого боргу в кінці 2021 р. становив 2,67 трлн грн., що 
означало його збільшення за рік на 119,9 млрд грн. Протягом січня-грудня 2021 
гривнева сума внутрішнього державного і гарантованого боргу збільшилася на 78,7 
млрд грн, а валютна сума зовнішнього боргу - на 3,5 млрд дол. США. 

За результатами проведеного нами аналізу в Україні порушуються критерії 
боргової спроможності за 2-ма з 5-ти ключових індикаторів (відношення розміру 
державного боргу до доходів бюджету та короткострокового зовнішнього боргу до 
міжнародних резервів). Це свідчить про збереження певних ризиків 
платоспроможності та ліквідності для сектору державних фінансів України. Однак, 
відносно 2020 року динаміка більшості індикаторів боргової спроможності в 2021-му 
була сприятливою, що вказує на зниження боргових ризиків. 

У той же час структура державного боргу України вже тривалий час демонструє 
високий рівень валютних ризиків і ризиків рефінансування боргу. Валові потреби у 
позичковому фінансуванні Уряду України в 2021 р. становили приблизно 19,7% ВВП, що 
перевищує критичний рівень у 15%. А частка боргових зобов’язань, номінованих у 
гривні, складала лише 37,1% загальної суми боргу. Це сигналізує про можливість 
боргових ускладнень у випадку різкої девальвації гривні чи втрати доступу до зовнішніх 
джерел фінансування. На можливість такого сценарію вказує і те, що серед країн з 
ринками, що формуються, в Україні відносна величина відсоткових виплат за боргом 
(3% ВВП) в 1,7 разу перевищує середній показник для цих країн при нижчому рівні 
державного боргу України (відставання на 13,2 в.п. ВВП від середнього рівня).  

Певні ризики для фіскальної стійкості породжує і політика щедрого надання 
державних гарантій за кредитами, обсяг яких у 2021 році становив 74,2 млрд грн. 
Відомо, що безконтрольне надання державних гарантій підприємствам породжує такі 
фундаментальні проблеми: 1) "морального ризику" у поведінці банків-кредиторів і 
позичальників з їх налаштованістю на перекладання відповідних зобов'язань на 
бюджет; 2) відсутності адекватних бюджетних процедур для планування і контролю за 
доцільністю витрат при настанні гарантійних випадків, що може вести до 
невиправданого витрачання бюджетних ресурсів. 

Основними засобами мінімізації фіскальних ризиків державних гарантій у 2022 
році мають стати відновлення їх щорічного ліміту на рівні 3% доходів загального фонду 
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державного бюджету і введення механізму часткових гарантій держави за кредитами 
у розмірі 70-80% зобов'язань позичальника перед кредитором. 

В цілому для підвищення ефективності державних видатків і утримання стійкості 
державних фінансів України в середньостроковому періоді слід було б:  

• зосереджувати бюджетні ресурси на таких важливих напрямах як здоров’я 
населення і подолання пандемії, підвищення обороноздатності країни, фінансування 
освіти, фізичної та соціальної інфраструктури, надання підтримки населенню і 
бізнесу під час карантинних обмежень; 

• у ході планування і виконання бюджету слід відмовитися від політики 
нарощування видатків на органи державного управління, правоохоронні та судові 
органи, що мають низьку ефективність і несуттєво впливають на динамізм і 
продуктивність економіки; 

•     збільшити обсяг капітальних видатків Зведеного бюджету з нинішнього рівня 
4% ВВП до приблизно 5% ВВП та забезпечити пріоритетне їх спрямування на 
посилення обороноздатності країни, підвищення якості транспортної інфраструктури, 
створення сучасної цифрової інфраструктури, розбудову національної системи 
охорони здоров'я та модернізацію освіти;  

• почати формування системи стратегічного планування державних 
капітальних вкладень, становлення чітких процедур та критеріїв для відбору 
інвестиційних проектів, вдосконалення методик аналізу вигід-витрат для кожного 
інвестиційного проекту, запровадження систематичного моніторингу і контролю 
інвестицій, в тому числі обов’язкового зовнішнього аудиту великих проектів після 
завершення будівельних робіт. 

У 2022 році при втраті доступу до зовнішнього ринкового фінансування 
компенсаційними джерелами для Уряду мають стати залучення додаткового 
офіційного фінансування, а також використання потенціалу внутрішнього ринку ОВДП. 
Цілком обґрунтованим є незначне збільшення обсягів розміщення валютних ОВДП із 
підвищенням відсоткових ставок за ними, а також розширення емісії гривневих 
ОВДП із утриманням додатних реальних ставок розміром до 3% річних. 
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