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І. ГЛОБАЛЬНІ РИЗИКИ  ДЛЯ  ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ ТА 

АНТИКРИЗОВА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

Глобальна економіка занурилася в стан глибокої рецесії, найбільшої за 

масштабами з часів «великої депресії» 1930-х років. МВФ прогнозує падіння 

світового виробництва в 2020 р. з темпом 4,9%, при цьому реальний ВВП 

розвинутих країн зменшиться на 8%, а країн, що розвиваються, і з ринками, 

що формуються, - на 3%. Якщо з останньої групи країн виключити Китай, то 

темпи річного падіння сягатимуть 5,4%. В 2021 р. очікується позитивна 

динаміка реального ВВП і його зростання на 4,8% у розвинутих країнах і на 

5,9% у країнах, що розвиваються, і з ринками, що формуються.1 

Суттєві темпи зниження світового ВВП відображають негативний вплив на 

економічну активність практики соціального дистанціювання в І півріччі 2020 

р. і можливість її продовження/ відновлення в ІІ півріччі, а також тотальне 

зниження продуктивності праці під впливом жорстких заходів безпеки і 

гігієни на робочих місцях.   

Для зменшення негативних економічних і соціальних ефектів корона-кризи 

багато країн світу затвердили фіскальні пакети порятунку, цільове 

призначення яких – посилення національних систем охорони здоров'я, 

компенсація втрачених заробітних плат працівникам і допомога 

постраждалим фірмам.  

У міжнародній практиці антикризові фіскальні пакети вміщували три основні 

типи заходів: 

1) на стороні державних видатків рятівні заходи поширювалися на виплату 

допомог із безробіття, оплату лікарняних, надання субсидій підприємствам 

на оплату праці та цільових трансфертів постраждалим фірмам і населенню, 

субсидування фірм у сферах туризму, транспорту, готельного господарства; 

2) на стороні доходів держави застосовувалися відстрочки сплати 

корпоративного податку на прибуток, податку на особисті доходи, внесків на 

соціальне страхування, надавалися інші податкові пільги, які стосувалися 

вразливих фірм, домашніх господарств та виробництв медичних товарів і 

послуг; 

                                                           
1 International Monetary Fund. World Economic Outlook Update, June 2020. – Retrieved from: 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
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3) фіскальні заходи у формі підтримки ліквідності включали надання 

державою позик і гарантій, поповнення державою статутних капіталів 

фінансових і нефінансових корпорацій. Такі заходи допомагали підтримувати 

обігові кошти економічних суб'єктів (включаючи малі і середні підприємства) 

у надзвичайний період і сприяли зменшенню кількості банкрутств.  

Перші два типи заходів реалізувалися через пряме бюджетне фінансування 

або недоотримання доходів бюджету, а заходи з підтримки ліквідності – 

через операції органів державного управління з активами і зобов'язаннями. 

У розвинутих країнах вартість заходів фіскальної політики, прийнятих у 

відповідь на пандемію, фахівці МВФ оцінюють на рівні 19,8% ВВП у 2020 році 

(див. табл. 1).  У структурі фіскальних пакетів порятунку додаткові державні 

видатки і податкові заходи досягають величини 8,9% ВВП, а заходи з 

підтримки ліквідності – 10,9% ВВП.  

Серед великих економік найбільшими обсягами фіскальних пакетів 

порятунку відзначалися: 

 Німеччина – 40,9% ВВП (включаючи фіскальні заходи з підтримки 

ліквідності – 31,5% ВВП); 

 Італія – 37,5% ВВП (34% ВВП); 

 Японія – 35,3% ВВП (24% ВВП); 

 Об'єднане королівство – 23% ВВП (16,9% ВВП); 

 Франція – 18,8% ВВП (16,2% ВВП); 

 США – 14,8% ВВП (підтримка ліквідності – 2,6% ВВП). 

У країнах з ринками, що формуються, вартість антикризових 

фіскальних заходів у 2020 р. оцінюється на рівні 5,1% ВВП, що майже в 4 рази 

відстає від рівня  розвинутих країн. З цієї суми 3,1% ВВП становлять додаткові 

державні видатки і недоотримані доходи, а 2% ВВП - фіскальні заходи з 

підтримки ліквідності. 

Серед великих країн з ринками, що формуються, найбільшими відхиленнями 

від середнього значення характеризуються Бразилія (вартість фіскального 

пакету – 11,9% ВВП) та Південна Африка (9,5% ВВП). На іншому краї спектру 

знаходяться Мексика (1,1% ВВП) і Росія (2,9% ВВП).  

Як свідчать дані табл. 1, державні програми з підтримки ліквідності у багатьох 

країнах (здебільшого, розвинутих) за обсягами перевищували суми заходів 

фіскальної політики, пов’язаних із скороченням доходів держави чи 

збільшенням її видатків.  
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Таблиця 1 

Реакція фіскальної політики на епідемію COVID-19  
у різних країнах світу, в % до ВВП 

Країни 
 

Додаткові державні 
видатки і 

недоотримані 
доходи 

Бюджетні кредити, 
держгарантії та 

поповнення 
статутного капіталу 

Tуреччина 0.2 9.1 
Meксика 0.7 0.5 
Iндія 1.2 4.9 
Росія 1.9 1.1 
Саудівська Аравія 2.3 0.9 

Iндонезія 2.4 1.1 
Франція 2.7 16.2 
Aргентина 2.8 2.0 
Koрея 3.1 9.7 
Іспанія 3.4 10.6 
Iталія 3.5 34.0 
Китай 4.1 0.5 
Південна Африка 5.3 4.2 
Канада 5.6 3.3 
Великобританія 6.2 16.9 
Бразилія 6.5 5.4 

Aвстралія 8.8 1.8 
Німеччина 9.4 31.5 
Японія 11.3 24.0 
США 12.3 2.6 

Україна 3.3 1.6 

Країнні групи     

Країни з ринками, що 
формуються 3.1 2.0 

Країни групи двадцяти 
(G20) 5.8 6.4 

Розвинуті країни 8.9 10.9 

Джерело: МВФ, World Economic Outlook Update (June 2020). 
 

Фіскальні програми з підтримки ліквідності набули значного поширення у 

розвинутих країнах (із середнім обсягом 10,9% ВВП). Але такі програми 

практикувалися і в країнах з ринками, що формуються (2% ВВП). Наприклад, 

у Польщі Міністерством фінансів було затверджено програму нових 

кредитних гарантій і мікро-позик для підприємців з бюджетом 75 млрд 

злотих або 3,3% ВВП. Крім того, Польський фонд розвитку зобов'язався 

профінансувати програму підтримки для бізнесу обсягом 100 млрд злотих 

або 4,5% ВВП.  
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У абсолютному вимірі сумарний пакет фіскальних заходів у всіх країнах світу 

МВФ оцінює в сумі 11 трлн дол. США. Близько ½ вартості цих заходів (5,4 трлн 

дол. США) – це видаткові програми і податкові послаблення. Решта - це 

заходи з державної підтримки ліквідності компаній.  

В Україні вартість фіскального пакету порятунку оцінено нами на рівні 4,9% 

ВВП, що майже відповідає середньому рівню у країнах з ринками, що 

формуються (5,1%). Але український показник є вчетверо нижчим, ніж у 

розвинутих країнах (див. рис.1). Такі розбіжності мають як об'єктивні причини 

(вузький фіскальний простір, обмеженість джерел фінансування дефіциту), 

так і суб'єктивні  - неготовність державних органів надавати суттєву підтримку 

бізнесу і населенню за їх традиційно пасивної участі у вирішенні суспільних 

проблем. 
 

 

Рис. 1. Фіскальні пакети порятунку в Україні та групах країн  

за основними складовими в 2020 р. 

Джерело: складено автором за даними МВФ “World Economic Outlook Update”, June 2020, 

власні розрахунки для України. 

В Україні додаткові державні видатки і податкові послаблення як складові 

фіскального пакету порятунку оцінються на рівні 3,3% ВВП, що майже 

відповідає середньому показнику в країнах з ринками, що формуються. 

Податкові послаблення для бізнесу у відповідь на корона-кризу включали 

збільшення річного порогу доходів для спрощеної системи оподаткування, 

скасування податкових штрафів і санкцій за затримку податкових платежів, 
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тимчасове звільнення від податку на нерухомість і єдиного соціального 

внеску, відтермінування податкових перевірок та строків подання 

податкових декларацій. Спеціальна надбавка лікарям і медперсоналу за 

лікування хворих на COVID-19 була звільнена від нарахування податку на 

доходи фізичних осіб. Постраждалі від інфекції особи отримали право 

вираховувати свої витрати на купівлю ліків з бази оподаткування цього 

податку. Податкові пільги з ПДВ та імпортних мит було надано для 

виробництва і постачання медичних товарів, призначених для лікування і 

стримування інфекції COVID-19. 

Фіскальні стимули з боку видатків бюджету приймали форму одноразової 

грошової допомоги пенсіонерам з низькими пенсіями у розмірі 1 тис. грн., 

збільшення щомісячної пенсії на 500 грн для пенсіонерів віком понад 80 

років, індексації пенсій усім категоріям пенсіонерів на 11% з 01.04.2020, 

підвищення заробітної плати медичному персоналу за лікування хворих на 

COVID-19. 

Підприємцям, які втратили доходи внаслідок карантину, було надано право 

отримання допомоги на дітей віком до 10 років. У частині виплати допомоги 

по безробіттю мінімальний розмір допомоги особам без необхідного 

страхового стажу було збільшено з 650 до 1000 грн, а особам, які мають такий 

стаж - із 1630 до 1800 грн. на місяць. Уряд також запровадив допомогу із 

тимчасового безробіття для осіб, які втратили роботу на період карантину, у 

розмірі 2/3 місячного посадового окладу, але не більше мінімального 

розміру заробітної плати.  

Фіскальні заходи з підтримки ліквідності в Україні – 1,6% ВВП – за вартістю 

є дещо меншими, ніж у країнах з ринками, що формуються (2% ВВП), та 

багатократно меншими, ніж у розвинутих країнах (10,9% ВВП). У межах цієї 

суми для України нами було враховано граничні рівні надання державних 

гарантій і рекапіталізації банків (зафіксовані у Меморандумі з МВФ), а також 

бюджетне фінансування кредитної програми «5-7-9».  

У світі дискреційні заходи фіскальної політики з підтримки економіки та 

населення, а також кризове скорочення державних доходів призвели до 

стрімкого зростання державних боргів і бюджетних дефіцитів. За прогнозом 

МВФ, в 2020 р. дефіцит сектору загального державного управління у світі 

зросте до рівня 13,9% ВВП, що на 10% ВВП перевищує показник попереднього 

року (див. табл. 2). При цьому дефіцит у розвинутих країнах сягне величини 

16,6% ВВП, а у країнах з ринками, що формуються, і середніми доходами - 

10,6% ВВП.  
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Таблиця 2 

Обсяги бюджетного дефіциту та державного боргу   
в різних країнах світу, % до ВВП 

Країни та групи країн 
 

Фіскальний баланс Валовий державний борг 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Світ -3.9 -13.9 -8.2 82.8 101.5 103.2 

Розвинуті економіки -3.3 -16.6 -8.3 105.2 131.2 132.3 

США -6.3 -23.8 -12.4 108.7 141.4 146.1 

Єврозона -0.6 -11.7 -5.3 84.1 105.1 103.0 

Німеччина 1.5 -10.7 -3.1 59.8 77.2 75.0 

Франція -3.0 -13.6 -7.1 98.1 125.7 123.8 

Iталія -1.6 -12.7 -7.0 134.8 166.1 161.9 

Іспанія -2.8 -13.9 -8.3 95.5 123.8 124.1 

Японія -3.3 -14.7 -6.1 238.0 268.0 265.4 

Об'єднане Королівство -2.1 -12.7 -6.7 85.4 101.6 100.5 

Канада -0.3 -12.6 -5.8 88.6 109.3 108.8 

Aвстралія -3.9 -8.6 -8.4 45.0 56.8 64.3 

Koрея 0.4 -3.6 -2.4 41.9 49.5 53.4 
Економіки з ринками, що 
формуються 

-4.9 -10.6 -8.5 52.4 63.1 66.7 

Азія -6.0 -11.4 -9.8 53.5 64.9 70.3 

Китай -6.3 -12.1 -10.7 52.0 64.1 70.7 

Iндія -7.9 -12.1 -9.4 72.2 84.0 85.7 

Iндонезія -2.2 -6.3 -5.0 30.5 37.7 40.3 

Європа -0.6 -6.9 -4.8 29.0 36.4 37.1 

Росія 1.9 -5.5 -3.9 13.9 18.5 18.8 

Tуреччина -5.3 -8.4 -7.5 33.0 40.4 42.2 

     Україна -2.0 -8.2 -5.3 50.4 65.4 62.7 

Латинська Америка -4.0 -10.3 -4.8 70.6 81.5 79.7 

Бразилія -6.0 -16.0 -5.9 89.5 102.3 100.6 

Meксика -2.3 -6.0 -4.0 53.7 65.9 66.3 

MENAP -3.9 -9.8 -7.8 44.7 55.2 56.4 

Саудівська Аравія -4.5 -11.4 -5.6 22.8 35.2 36.8 

Південна Африка -6.3 -14.8 -11.0 62.2 79.9 84.6 

Країни, що розвиваються, з 
низьким рівнем доходів 

-4.1 -6.1 -5.1 43.1 48.2 49.0 

Виробники нафти -1.0 -8.4 -5.5 45.1 56.1 56.6 

Джерело: МВФ, World Economic Outlook Update (June 2020), Fiscal Monitor (April, 2020). 
 

У країнах з ринками, що формуються, майже двократне збільшення 

бюджетного дефіциту відображає як фіскальну експансію і скорочення 

виробництва, так і зниження світових цін на експортовані товари та 
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підвищення вартості державних комерційних запозичень на фоні доволі 

жорстких умов фінансових ринків. 

В Україні дефіцит сектору загального державного управління, згідно з 

прогнозом МВФ, у 2020 р. складатиме 8,2% ВВП, що відставатиме на 5,7 в.п. 

від середньосвітового показника і на 2,4 в.п. від середнього рівня у країнах 

з ринками, що формуються.  

Фіскальний захист працівників і компаній від економічного колапсу, а також 

помітне зниження рівня виробництва мали своїм наслідком і підвищення 

тягаря державних боргів. За прогнозом МВФ борг сектору загального 

державного управління всіх країн світу за 2020 рік збільшиться на 18,7% ВВП 

і досягне величини 101,5% ВВП (див. табл.2). У розрізі різних груп країн розмір 

державного боргу розвинутих країн в кінці 2020 р. сягне рівня 131,2% ВВП, а 

країн з ринками, що формуються – 63,1% ВВП. 2 

Серед країн з ринками, що формуються, в Україні борг сектору загального 

державного управління дещо перевищуватиме середні значення: 65,4% 

проти 63,1% ВВП на кінець 2020 р. Високий рівень державного боргу в Україні 

обмежуватиме можливості більш значної фіскальної підтримки економіки та 

медичної сфери і може стати серйозною проблемою у середньостроковій 

перспективі. 

У світі МВФ прогнозує ймовірність нових спалахів інфекції в IV кварталі 2020 

або І кварталі 2021 р., що збільшуватиме довготривалі економічні збитки від 

карантинних обмежень і закриття компаній. Фінансові умови на глобальних 

ринках можуть знову погіршитися, що підніме на поверхню фактори 

вразливості окремих урядів-позичальників. Така ситуація може занурити 

деякі країни в прірву боргової кризи, що знову ж таки негативно впливатиме 

на можливості відновлення економіки. Таким чином, транскордонні 

вторинні ефекти слабшого зовнішнього попиту і жорсткіших фінансових умов 

можуть ще більше посилити вплив негативних шоків на зростання економіки 

і фінансову стабільність у окремих країнах і регіонах світу.  

В умовах продовження пандемії урядам слід зберігати акцент політики на 

усуненні ексцесів у сфері охорони здоров'я та мінімізації економічних збитків 

від пандемії. У країнах, де будуть діяти заходи соціального дистанціювання і 

виникати нові спалахи захворюваності, заходи фіскальної політики повинні 

                                                           
2 World Economic Outlook Update, June 2020 (вказана праця). 
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скеровуватися, передусім, на фінансування медичних послуг і надання 

екстреної підтримки постраждалому населенню та бізнесу.   

Експерти визнають, що у період корона-кризи адекватними інструментами 

підтримки економічних суб'єктів (компенсації втрати доходів) є надання 

податкових пільг для постраждалих людей і компаній, субсидування 

заробітної плати працівників, які тимчасово втрачають роботу, соціальні 

трансферти, відпустки і лікарняні по догляду за дітьми. Дуже важливо при 

цьому, щоб системи соціального захисту охоплювали самозайнятих і 

зайнятих у неформальному секторі. Заходи з підтримки ліквідності - кредитні 

гарантії та пільгові позики життєздатним підприємствам (особливо малим і 

середнім) - допоможуть зберегти робочі місця і прискорюватимуть 

відновлення економіки.  

Після зменшення захворюваності і взяття пандемії під контроль, на думку 

експертів, фіскальні стимули можуть бути переспрямовані на державні 

інвестиції, зокрема, на інвестиції в фізичну і цифрову інфраструктуру, а також 

на розбудову публічної сфери охорони здоров'я.   

У даний час більшість країн з ринками, що формуються, і країн, які 

розвиваються, мають недостатньо дієві системи охорони здоров'я, 

обмежений доступ до позичкових джерел фінансування і в деяких випадках 

– вузький простір для застосування фіскальних стимулів. Тому країни, які 

зазнають фінансових труднощів у боротьбі з кризою, потребують масштабної 

зовнішньої підтримки та активізації багатостороннього співробітництва. У 

даний час, за оцінками МВФ, країни, що розвиваються, потребують 2,5 трлн 

дол. США додаткового фінансування для стримування пандемії корона-вірусу 

та запобігання економічному краху.3  

Більшість фахівців на міжнародному рівні визнають: можливості бідних 

країн застосовувати адекватні заходи для зменшення людських втрат і 

довготривалих економічних збитків можуть бути істотно посилені при 

застосуванні механізмів полегшення боргового тягаря та збільшенні обсягів 

пільгового фінансування (включно з грантами) багатими країнами.  

Деякі зусилля у цьому напрямку міжнародним співтовариством уже 

зроблені, але вони, очевидно, є недостатніми. 15 квітня «Велика двадцятка» 

(G20) оголосила ініціативу «Припинення обслуговування боргу» (DSSI), яка 

передбачає 8-місячну паузу в проведенні боргових виплат на користь 

офіційних двосторонніх кредиторів з боку найменш розвинутих країн світу (76 

                                                           
3 A. Velasco. Preventing an Emerging-Market Meltdown / Project Syndicate, Jun 9, 2020. – Retrieved 
from: https://www.project-syndicate.org 
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країн – позичальниць IDA). Зазначена ініціатива не поширюється на борги 

перед МВФ, Світовим банком і приватними кредиторами. Відтерміновані 

(тимчасово зупинені) боргові платежі підлягають виплаті позичальниками 

упродовж 3-х років, починаючи з 1 січня 2022 р. Станом на кінець червня 42 

країни-позичальниці виявили готовність прийняти участь в ініціативі DSSI, яка 

дозволить використати 12 млрд дол. США на цілі боротьби з коронавірусом і 

підтримки соціально-економічної сфери найбідніших країн.  

Важливим елементом глобальної системи фінансової безпеки, який поки що 

не використовується належним чином, є також свопові лінії з центральними 

банками розвинутих країн. Саме вони могли б пом'якшити проблеми 

дефіциту міжнародної ліквідності в країнах з ринками, що формуються, 

попередити боргові ускладнення та підвищити результативність їх 

антикризових заходів. 

 

 
ІІ. ДОХОДИ, ВИДАТКИ, ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА 

ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ. 

Дефіцит державного бюджету України за січень-червень 2020 р. становив 

18,8 млрд грн. Відносна величина дефіциту складала 1,1% ВВП, що є доволі 

низьким показником. Але порівняно із січнем-червнем 2019 року розмір 

дефіциту державного бюджету все ж таки збільшився на 1 в.п. ВВП. 

Дефіцит Зведеного бюджету в січні-квітні 2020 р. становив 3,4 млрд грн або 

0,2% ВВП. На відміну від бюджету центрального уряду, місцеві бюджети в 

цілому мали профіцит 15,4 млрд грн або 0,9% ВВП, що й пояснювало низький 

дефіцит Зведеного бюджету. 

Одним із вагомих факторів тиску на дефіцит державного бюджету в І півріччі 

2020 року було недовиконання дохідної частини бюджету. Так, До доходів 

загального фонду державного бюджету України за січень-червень 2020 р. було 

мобілізовано 450,9 млрд грн, що становить 92,2% від планового показника. В 

той же час надходження по спеціальному фонду бюджету було перевиконано, 

в результаті чого сумарні доходи державного бюджету становили 93,8% від 

планового показника 
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За січень-червень 2020 р. до державного бюджету України надійшло 519,4 

млрд грн., а до Зведеного бюджету 653,8 млрд грн. Порівняно з І півріччям 

2019 р. абсолютна сума доходів державного бюджету в І півріччі 2020 р. 

збільшилася на 2,5%, а сума доходів Зведеного бюджету України – на 1,7% 

(див. рис. 2). З урахуванням темпів інфляції за останній рік – 2,5% - такі 

номінальні показники засвідчують незмінність реальної величини доходів 

Державного бюджету та малопомітне зниження – на 0,8% - реальних 

доходів Зведеного бюджету.  

 

 

Рис. 2. Темпи приросту номінальних і реальних доходів бюджетів  
України в І півріччі 2020 р. відносно І півріччя 2019 р. у % 

    Джерело: розрахунки автора за даними Держказначейства і Держстату України. 

 

Практично стала величина реальних доходів державного і Зведеного 

бюджетів України в умовах зниження реального ВВП України (орієнтовно на 

4% за останній рік) вказує на дієвість зусиль фіскальних органів щодо 

ліквідації схем ухилення від оподаткування, та активне залучення 

неподаткових джерел поповнення бюджету. Так, доходи від власності і 

підприємницької діяльності, які надходять до державного бюджету, 

збільшилися з 89,8 млрд грн у І півріччі 2019 р. до 112,5 млрд грн у І півріччі 

2020 р. А частка податкових надходжень у доходах державного бюджету 

зменшилася з 74,5% у І півріччі 2019 р. до 69,4% у І півріччі 2020 р. У структурі 

доходів Зведеного бюджету також фіксувалося зменшення частки податкових 

джерел на 3,5 в.п. 

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Державний бюджет Зведений бюджет

2.5

1.7

0.0

-0.8

Темп приросту номінальних доходів, %

Темп приросту реальних доходів, %



 

13 
 

В останні місяці помітно зросла ефективність роботи податкових органів 

у термінах виконання їх помісячних планів. Так, у травні 2020 р. вони виконали 

місячний план надходжень до державного бюджету на 109%, а в червні – на 

107,7% (див. рис. 3). Для порівняння: в січні-квітні 2020 р. відсоток виконання 

плану доходів податковими органами у середньому становив лише 92,2%. 

Певну роль у підвищенні відсотків виконання плану, безумовно, відіграло 

прийняття у квітні нового розпису державного бюджету і доведення нового 

плану збору доходів до податкових і митних органів. Але збільшення 

номінальної і відносної величини надходжень до бюджетів України в останні 

місяці вказує також на позитивну дію управлінських факторів. 

 

Рис. 3. Виконання плану доходів державного бюджету 

податковими і митними органами в ІІ кварталі та І півріччі 2020 року 

    Джерело: розрахунки автора за даними Держказначейства України. 

Про позитивні зрушення у сфері податково-митного адміністрування свідчать 

і такі дані. 2 липня Служба безпеки України повідомила про проведення 

спецоперації з викриття протиправного механізму формування сум 

податкових кредитів з ПДВ у Державній податковій службі. За версією слідства, 

незаконна схема у період свого існування протягом 2019-2020 рр. завдавала 

збитків державі на суму понад 2 млрд грн. на місяць. Встановлено, що у схемі 

були задіяні посадовці Державної фіскальної служби, її регіональні підрозділи 

та транзитно-конвертаційні групи, загалом – майже 400 суб’єктів 

господарювання. Незаконне формування сум податкових кредитів з ПДВ 

відбувалося, у тому числі, через несанкціоноване втручання в роботу 
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інформаційно-телекомунікаційних систем.4 У Службі безпеки також 

повідомили, що завдяки запровадженню нових підходів до державного 

бюджету у травні та червні 2020 р. додатково надійшло 6,4 млрд. грн 

податкових платежів. 

За оцінками Голови Державної податкової служби О. Любченка сума 

«скрученого» ПДВ, який не надійшов до бюджету, за 3-ма категоріями 

продажів – зерна, тютюнових виробів і нелегального імпорту – сягає 40 млрд 

грн. А ефективна ставка ПДВ (яка зменшує номінальну ставку на обсяги 

ухилень від сплати податку та обсяги продажів за пільговими ставками 7% і 

0%) скоротилася з 16,6% в 2015 р. до 12,7% у 2019 р.5 Таким чином, у 2019 р. 

ефективна ставка ПДВ була навіть нижчою, ніж у 2013 р. – періоді розквіту 

корупційних схем режиму Януковича. 

Показники роботи митних органів були менш оптимістичними, але у 

червні ситуація із збором платежів, віднесених до компетенції митниці, 

суттєво покращилася. В червні Державна митна служба виконала місячний 

план надходжень до бюджету на 100,1%. В той же час середній відсоток 

виконання плану у січні-квітні становив 73,3%, а в травні 2020 р. – 85,8%.  

В цілому за І півріччя 2020 р. Державна податкова служба майже повністю 

виконала план надходжень до державного бюджету – на 99,4%. В той же час 

митні органи забезпечили виконання планового показника доходів тільки на 

78,6%. Останній факт був пов'язаний як з об'єктивними економічними 

процесами (передусім, падінням імпорту), так і низькою результативністю 

роботи цих органів. 

Найбільш проблемними статтями надходжень до державного бюджету в І 

півріччі 2020 року стали:  

 ПДВ з імпортованих в Україну товарів (недонадходження становили 33,2 

млрд грн або 22,3% від планового показника),  

 рентна плата за користування надрами для видобування природного 

газу (6,2 млрд грн або 47%), 

 рентна плата за користування надрами для видобування нафти (0,3 

млрд грн або 13,7%), 

 ввізне мито (0,9 млрд грн або 9,2%), 

                                                           
4 Служба безпеки України. «СБУ блокувала податкову схему, яка завдавала збитків державі на 2 мільярда 
гривень щомісяця». – Режим доступу: https://ssu.gov.ua/novyny/7765 
5 "Уманський мав рацію. Ми говоримо про 40 млрд грн "скрученого" ПДВ на рік", - голова ДПС Олексій 

Любченко. – Режим доступу: https://m.censor.net.ua/ua/resonance/3207872/umanskyyi_mav_ratsiyu_my_ 
govorymo_pro_40_mlrd_grn_skruchenogo_pdv_na_rik_golova_dps_oleksiyi_lyubchenko?fbclid=IwAR1E6BNbPjt
-LNRiIRhs32-38yVfphn7b2CH4cyWaOCpSMBXyUMrMN90FCs 

https://ssu.gov.ua/novyny/7765
https://m.censor.net.ua/ua/resonance/3207872/umanskyyi_mav_ratsiyu_my_%20govorymo_pro_40_mlrd_grn_skruchenogo_pdv_na_rik_golova_dps_oleksiyi_lyubchenko?fbclid=IwAR1E6BNbPjt-LNRiIRhs32-38yVfphn7b2CH4cyWaOCpSMBXyUMrMN90FCs
https://m.censor.net.ua/ua/resonance/3207872/umanskyyi_mav_ratsiyu_my_%20govorymo_pro_40_mlrd_grn_skruchenogo_pdv_na_rik_golova_dps_oleksiyi_lyubchenko?fbclid=IwAR1E6BNbPjt-LNRiIRhs32-38yVfphn7b2CH4cyWaOCpSMBXyUMrMN90FCs
https://m.censor.net.ua/ua/resonance/3207872/umanskyyi_mav_ratsiyu_my_%20govorymo_pro_40_mlrd_grn_skruchenogo_pdv_na_rik_golova_dps_oleksiyi_lyubchenko?fbclid=IwAR1E6BNbPjt-LNRiIRhs32-38yVfphn7b2CH4cyWaOCpSMBXyUMrMN90FCs
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 збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів 

господарських операцій (0,4 млрд грн або 8,4%), 

 трансферти від ЄС, урядів іноземних держав, донорських установ (0,4 

млрд грн або 47,1%). 

Податку на доходи фізичних осіб до держбюджету надійшло на 3,9% менше 

відносно плану. А збори по податку на прибуток підприємств було 

перевиконано на 1,7%. При загальному недоотриманні акцизного податку з 

вироблених в Україні товарів суттєво збільшилися доходи бюджету від 

оподаткування спирту і лікеро-горілчаних виробів (перевиконання плану на 

169,9% і на 9,8%, відповідно).  

Зазначені вище показники доходів бюджету формувалися під впливом ряду 

несприятливих макроекономічних тенденцій в економіці України:  

 падіння реального ВВП (у І кварталі ВВП знизився на 0,7% відносно 

попереднього кварталу, а прогнозні оцінки падіння ВВП у 2020 р. 

коливаються від 4,8% до 8,2%); 

 різке скорочення обсягів промислового виробництва (на 8,3% у І півріччі 

2020 до І півріччя 2019 року) та збільшення у структурі ВВП частки галузей з 

низьким податковим коефіцієнтом; 

 зниження світових цін на природній газ і нафту, що зменшували суми 

сплати ПДВ, рентних платежів, відрахувань прибутку до бюджету; 

 низхідна траєкторія імпорту товарів і послуг, що впливало на суми 

надходжень від ПДВ і ввізного мита (у І півріччі 2020 р. обсяги імпорту були 

на 19,7% нижчими ніж у І півріччі 2019 р.). 

Щодо дохідних джерел, за рахунок яких активно поповнювався державний 

бюджет, то в І півріччі 2020 р. було мобілізовано більше надходжень, 

порівняно з планом, від: 

 ПДВ з вироблених в Україні товарів (перевиконання плану на 6,9 млрд 

грн або на 16,6%),  

 акцизного податку з ввезених на митну територію України товарів (на 0,5 

млрд грн або 30,8%),  

 платежів за надання адміністративних послуг (на 0,1 млрд грн або 

16,6%),  

 коштів від реалізації майна, конфіскованого за рішенням судів (на 0,1 

млрд грн або 605,9%). 

Підсумовуючи вищевикладене, можемо стверджувати, що зростання 

відносної величини доходів бюджетів України в умовах корона-кризи 



 

16 
 

сигналізує як про позитивні зміни у рамках системи податкового 

адміністрування, так і про низький рівень використання Урядом  України 

податкових стимулів для підтримки економічної активності під час кризи. 

Загалом негативний вплив макроекономічних тенденцій на доходи 

бюджетів України частково нівелювався покращенням податкового та 

митного адміністрування. Однак результативність такого інструментарію у 

площині нарощування доходів бюджету має свої об’єктивні межі, 

зумовлені падінням рівня економічної активності та погіршенням 

соціально-гуманітарної  ситуації в країні. Продовження економічної кризи в 

Україні та ймовірність нових спалахів пандемії знову підніматимуть на 

поверхню проблеми з наповненням бюджету та актуалізуватимуть 

проблематику бюджетних дефіцитів.  

Справедливість даної тези підтвердила ситуація із збором доходів до 

бюджету в липні 2020 р. Так, за оперативними даними Державного 

казначейства у липні до держбюджету надійшло 68,9 млрд грн, що є на 8,4 

млрд грн меншим (або на 10,8%), ніж у липні попереднього року. При цьому 

доходи загального фонду бюджету виявилися меншими на 10,1 млрд грн або 

на 14,8% відносно показників цього ж місяця 2019 р. Ритмічне надходження 

доходів бюджету в І півріччі допомогло вирівняти проблемну ситуацію із 

мобілізацією доходів у липні (за 7 місяців 2020 р. доходи держбюджету 

збільшилися на 0,7% відносно 2019 р.), але тривожні симптоми у сфері 

формування доходів бюджету вже є очевидними.  

Перегляд державного бюджету у квітні 2020 р. дозволив дещо збільшити 

видаткову частину бюджету при скороченні номінальної суми доходів 

відносно первісного плану. За січень-червень 2020 р. видаткову частину 

державного бюджету було профінансовано на 90,5% від плану на цей період. 

У абсолютному вираженні фінансування видатків державного бюджету було 

збільшено на 5,6%, а видатків Зведеного бюджету – на 7% (див. табл. 3).  

Порівняння темпів зростання видатків у поточному періоді відносно 

аналогічного періоду попереднього року дозволяє встановити дійсні 

пріоритети витрачання державних коштів. Так, найвищими темпами 

приросту фінансування характеризувалися наступні статті функціональної 

класифікації видатків Зведеного бюджету: 

 дорожнє господарство – приріст на 12,5 млрд грн або на 62,5%; 

 трансферти Пенсійному фонду – 12,2 млрд грн або на 12,8%; 

 охорона здоров'я - 6,4 млрд грн або на 11,7%; 
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 громадський порядок, безпека і судова влада  - 6,5 млрд грн або на 10,7%. 

Таблиця 3 

Видатки бюджетів України в І півріччях 2019 і 2020 років,  

млрд грн (якщо не вказано інше) 

Показники видатків 2019 І півр-чя 2020 І півр-чя 
Темп зро-
стання, % 

Видатки Державного бюджету всього 508.6 536.9 5.6% 

     % виконання плану на 6 місяців 91.5% 90.5% -1.1% 

Видатки Зведеного бюджету всього 622.3 665.8 7.0% 

   - загальнодержавні функції                                                 96.5 97.5 1.1% 

   - оборона 44.6 47.3 6.1% 

   -  громадський порядок, судова влада   60.7 67.2 10.7% 

    - економічна діяльність   47.3 62.4 31.9% 

         в т.ч. дорожнє господарство 20.0 32.5 62.5% 

    - житлово-комунальне господарство  12.1 12.1 0.0% 

    - охорона здоров'я 54.9 61.3 11.7% 

    - духовний та фізичний розвиток   13.1 12.9 -1.5% 

    - освіта          120.1 122.4 1.9% 

    - соціальний захист і забезпечення 170.4 170.1 -0.2% 

         в т.ч. трансферти Пенсійному фонду 95.1 107.3 12.8% 

Джерело: розрахунки автора за даними Держказначейства. 

 

Аутсайдерами у процесі розподілу бюджетних коштів традиційно 

залишалися система соціального захисту і забезпечення (зменшення 

фінансування на 0,2%), сфера духовного і фізичного розвитку (на 1,5%), 

житлово-комунальне господарство. 

Різні показники бюджетних дефіцитів дозволяють оцінити, на скільки 

фіскальна політика України виконує свою стабілізаційну функцію. Зокрема, 

одним із ключових показників у практиці фіскального аналізу є циклічно 

скоригований первинний баланс (англ: CAPB) сектору загального державного 

управління. На І етапі він розраховується як загальний фіскальний баланс за 

вирахуванням видатків на обслуговування боргу. Надалі показник 

первинного фіскального балансу очищається від впливу циклічних факторів. 

Отримане позитивне сальдо CAPB показує чистий вклад фіскальної політики 

у зростання сукупного попиту в економіці. Негативне сальдо, навпаки, вказує 

на скорочення сукупного попиту в результаті операцій фіскального сектору.  

У таблиці 4 наведено дані щодо динаміки CAPB з 2013 по 2020 роки в Україні 

та різних групах країн. 
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Таблиця 4 

Циклічно скоригований первинний баланс (САРВ) сектору загального 

державного управління, % ВВП 

Країни 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Розвинуті країни -1.2 -0.7 -0.7 -0.9 1 -1.4 -1.9 н.д. 

Країни з ринками, що 
формуються та із 
середніми доходами 

-0.7 -0.9 -1.8 -2.1 -2 -2.2 -2.8 н.д. 

Україна -2.2 0 4.7 2.6 2.1 1.1 1.2 -0.8 

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

 

Представлені дані підводять до таких висновків: 

1) Фіскальна політика України мала рестрикційний характер упродовж 

тривалого періоду часу (2015-2019 рр) і лише в 2020 р. фіскальна політика 

набула помірно стимулюючого характеру; в 2020 р. дискреційна фіскальна 

політика України генеруватиме приріст сукупного попиту на 0,8% ВВП;  

2) Порівняно з іншими країнами світу, фіскальна політика в Україні була 

надмірно жорсткою упродовж більшої частини досліджуваного періоду. 

Ще одним корисним показником у практиці фіскального аналізу є показник 

фіскального імпульсу, який обчислюється як різниця з оберненим знаком 

циклічно скоригованого первинного балансу сектору загального державного 

управління поточного періоду і попереднього періоду. Негативна величина 

фіскального імпульсу має місце у період фіскальної консолідації, а позитивна 

– у період фіскальної експансії. В таблиці 5 наведено динаміку показників 

фіскального імпульсу в Україні та різних групах країн у 2013-2020 рр.  

Таблиця 5 

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

Країни 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Розвинуті країни -1 -0.5 0 0.2 -1.9 2.4 0.5 н.д. 

Країни з ринками, що 
формуються, та із 
середніми доходами 

-0.4 0.2 0.9 0.3 -0.1 0.2 0.6 н.д. 

Україна 0.4 -2.2 -4.7 2.1 0.5 1 -0.1 2 

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

Дані таблиці 5 свідчать: 2014 і 2015 рр. були періодом жорсткої фіскальної 

консолідації в Україні (фіскальні заходи забезпечили зменшення циклічного 

скоригованого балансу на 2,2% і 4,7% ВВП, відповідно). З 2016 року фіскальну 
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політику було помітно пом’якшено: фіскальний імпульс став позитивним і 

досяг величини 2,1% ВВП. У 2017-2018 рр. фіскальний імпульс зменшувався, 

однак фіскальна політика не втрачала експансивного характеру. В 2020 р. 

величина фіскального імпульсу знову помітно збільшиться - до 2% ВВП. Це 

означає, що 2020 рік, як і 2016-2018 рр., буде періодом фіскальної експансії. 

Поєднання показників фіскального імпульсу з показниками ВВП доволяє 

встановити проциклічний чи антициклічний характер фіскальної політики. 

Так, якщо фіскальний імпульс є позитивним у період економічного буму або 

ж негативним у період економічного спаду, то фіскальна політика є 

проциклічною. З іншого боку, якщо фіскальний імпульс є позитивним у період 

спаду економіки або негативним у період зростання, тоді фіскальна політика 

має антициклічний характер. 

Проведений нами аналіз засвідчив, що на суттєвому проміжку 

досліджуваного нами періоду - з 2014 до 2018 роки - фіскальна політика 

України мала проциклічну спрямованість, тобто посилювала економічний 

бум і поглиблювала економічний спад. А в 2019-2020 рр. фіскальна політика, 

нарешті, стала антициклічною - вона підтримувала економіку на стадії спаду 

і гальмувала на стадії зростання. Це означає, що лише 2 роки з восьми (2019 

і 2020) фіскальна політика виконувала свою стабілізаційну функцію і 

дозволяла згладжувати коливання економічного циклу.  

Таблиця 6 

Характер фіскальної політики України на різних часових проміжках 

Період 
Характер 

фіскальної 
політики 

Фіскальний 
імпульс 

Приріст 
реального ВВП 

2013 
нейтральна  

політика 
близький до 

нуля 
нульове 

зростання 

2014-2015 
проциклічна  

політика 

від’ємний 
імпульс 

економічний 
спад 

2016-2018 додатній  
імпульс 

економічне 
зростання 

2019 
антициклічна 

політика 

від’ємний 
імпульс 

економічне 
зростання 

2020 
додатній  
імпульс 

економічний 
спад 

Джерело: авторська розробка. 
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У таблиці 6 надано пояснення щодо проциклічного чи антициклічного 

характеру фіскальної політики України на основі співставлення показників 

фіскального імпульсу та показників зростання реального ВВП.  

Очевидно, що в найближчій перспективі – 2020-2021 рр. – Уряду України слід 

повною мірою задіяти стабілізаційний потенціал фіскальної політики, акцент 

якої необхідно зберігати на усуненні ексцесів у сфері охорони здоров'я та 

наданні екстреної підтримки постраждалим від епідемії населенню та 

суб'єктам господарювання.   

Серед джерел фінансування дефіциту Державного бюджету в 2019 році 

вагомим додатнім компонентом стало чисте зовнішнє фінансування – 65,8 

млрд грн (рис. 4). Суми валового залучення зовнішніх позик (109,3 млрд грн) 

перевищували суми погашення зовнішніх боргових зобов'язань (43,5 млрд 

грн) у цей період. Фінансування дефіциту за рахунок облігацій внутрішньої 

позики було також позитивним і становило 41,0 млрд грн. При залученні 

внутрішніх державних позик на суму 153,6 млрд грн виплати у рахунок 

погашення внутрішнього боргу становили 112,7 млрд грн.  

Найбільш значною складовою фінансування дефіциту стало фінансування за 

рахунок зміни обсягів бюджетних коштів – «мінус» 90,5 млрд грн. Якщо на 

початок 2020 р. залишки бюджетних коштів на всіх типах рахунків 

(включаючи валютні) становили 42,3 млрд грн, то в кінці червня залишки 

зросли до 128,9 млрд грн. Тобто надходження від внутрішніх і зовнішніх 

державних позик значною мірою було спрямовано на приріст залишків 

бюджетних коштів. Станом на 1 липня 2020 р. залишок коштів на єдиному 

казначейському рахунку (ЄКР) становив 75,7 млрд грн., що є абсолютним 

рекордом за увесь період спостереження. 

Гігантські суми залишків на бюджетних рахунках, з одного боку, свідчать про 

завбачливе накопичення коштів для здійснення суттєвих виплат за 

державним боргом у наступні місяці. Так, у липні-вересні 2020 р. платежі в 

рахунок погашення і обслуговування державного боргу становитимуть 

майже 200 млрд грн, в тому числі 81,8 млрд грн у вересні.  

Проте великі залишки на бюджетних рахунках є також індикатором проблем 

із фінансуванням видаткової частини бюджету і неможливістю 

оперативного освоєння бюджетних призначень розпорядниками бюджетних 

коштів. Так, фактичні видатки загального фонду державного бюджету за 6 

місяців 2020 р. були на 50,7 млрд грн меншими від планових, а відсоток 
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фінансування видаткової частини бюджету по загальному фонду становив 

90,5% до плану.  

 

 
 

Рис. 4. Джерела фінансування дефіциту державного бюджету  
в І півріччі 2015–2020 років  

    Джерело: складено автором за даними Державного казначейства. 

 

У складі валових державних запозичень 58,4% залучених коштів було 

мобілізовано на внутрішньому ринку. На погашення державного боргу 

спрямовано 156,2 млрд. грн, більшу частину яких (72,1%) отримали внутрішні 

кредитори держави. Переважання сум погашення внутрішнього боргу над 

сумами погашення зовнішнього пояснюється, серед іншого, суттєвою 

часткою короткострокових позик на внутрішньому ринку, які могли 

погашатися до 4-х разів упродовж року. 

У І півріччі 2020 р. фінансування дефіциту бюджету за борговими 

операціями становило 106,7 млрд грн, що стало рекордом на часовому 

інтервалі І кварталу 2009 – 2020 років (див. рис. 5). Суми валового державного 

запозичення в поточному періоді (262,9 млрд грн) кілька-кратно 

перевищували обсяги запозичень до 2019 року. Лише в І півріччі 2019 р. сума 

валового державного запозичення (246,8 млрд грн) була порівняною із 

сумою поточного періоду. Перевищення суми валового запозичення над 
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величиною погашення державного боргу також було максимальним для 

періоду 2009-2020 років.  

 

 
Рис. 5. Порівняння обсягів запозичень до державного бюджету  

та погашення державного боргу в І півріччі 2009–2020 років  

Джерело: складено автором за даними Державного казначейства. 

 

Сума валових зовнішніх запозичень Уряду за січень-червень становила 

109,3 млрд грн, із яких 71,6 млрд грн. – позики міжнародних фінансових 

організацій до загального фонду бюджету (І транш кредиту МВФ, ІІ транш 

макрофінансової допомоги ЄС і фінансування від Світового банку), 33,9 млрд 

грн – надходження від розміщення єврооблігацій, номінованих в євро, а 0,9 

млрд грн – позики іноземних комерційних банків. Крім того, 2,9 млрд грн 

було отримано до спеціального фонду бюджету від міжнародних фінансових 

організацій за секторальними та інвестиційними проектами.  

Від внутрішніх державних позик до бюджету було залучено 153,6 млрд грн, 

з яких 94,9 млрд – надходження від розміщення гривневих ОВДП, а 58,7 

млрд. грн. – ОВДП, номінованих у доларах США і євро. Серед гривневих 

інструментів на первинному ринку розміщувалися переважно ОВДП 

терміном до 1 року (64,8% загальної суми позик) і терміном від 1 до 3 років  

(20% суми позик). Валютні ОВДП пропонувалися інвесторам у формі 

доларових ОВДП строковістю до 1 року та від 1 до 3 років (залучено 1,6 млрд 
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дол. США), а також у формі ОВДП, номінованих у євро, терміном до 1 року та 

від 1 до 3 років (залучено 0,6 млрд євро). 

У структурі фінансування бюджетного дефіциту із приватних джерел 

внутрішній ринок державних позик виявився більш містким і надійним, 

порівняно із зовнішнім. Крім того, вартість залучення державних позик у 

приватних кредиторів (з урахуванням майбутньої курсової динаміки 

гривні) на внутрішньому ринку України – 10,6% за гривневими 

інструментами, 3,2% - за доларовими і 2,2% - за євро-позиками – була 

суттєво нижчою від вартості комерційних позик Уряду на міжнародному 

ринку капіталів. 

   

 
ІІІ. АНАЛІЗ СТАНУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ ТА РІВНЯ БОРГОВИХ 

РИЗИКІВ 

Станом на 30.06.2020 р. обсяг державного і гарантованого державою боргу 

становив 2 269,2 млрд грн або 85,0 млрд дол. США, з якої 88,3% припадало на 

прямий державний борг, а 11,7% – на борг, гарантований державою (табл. 7). 

Внутрішній борг складав 39,9% загальної суми державного і гарантованого 

боргу, а зовнішній борг – 60,1%.  

За І півріччя 2020 року загальна сума державного і гарантованого боргу, 

виражена в гривнях, збільшилася на 270,9 млрд грн., а виражена в доларах – 

на 0,6 млрд дол. США. Більш вагома величина приросту гривневого еквіваленту 

державного боргу, порівняно з приростом у доларовому еквіваленті, 

пояснюється девальвацією гривні на 12,7% відносно початку року. При цьому у 

валюті емісії внутрішній державний борг з урахуванням гарантованого за 

січень-червень зріс на 65,9 млрд грн., а зовнішній державний борг - на 2,2 

млрд дол. США. 

Основними складовими нетто-приросту державного боргу України в січні-

червні 2020 р. були: 

 позики міжнародних фінансових організацій (+2,4 млрд дол. США); 

 облігації зовнішньої державної позики України (+1,4 млрд дол. США); 

 облігації внутрішньої позики (+53,2 млрд грн) із найбільшим приростом 

боргу за 3-місячними і 6-місячними паперами; 
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 облігації Укравтодору, випущені під державні гарантії (+10,9 млрд грн). 

Таблиця 7 

Стан державного і гарантованого державою боргу 
в 2013-2020 роках 

Показники 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.06.2020 

Загальна сума державного та 
гарантованого державою боргу, 
млрд грн 

584,8 1 100,8 2 141,7 2 168,6 1 998,3 
 

2 269,2 

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

73,16 69,81 76,31 78,32 84,36 
 

85,01 

Державний борг, млрд грн 480,2 947,03 1 833,7 1 860,5 1 761,4 2002,57 

 Внутрішній борг, млрд грн 257,0 461,0 753,4 761,1 829,5 882,62 

1) за випущеними цінними 

паперами на внутрішньому ринку 
254,05 458,23 751,02 758,84 827,4 

 

880,57 

ОВДП (3 – місячні) 0,00 0,00 0,55 6,64 0,00 29,21 

ОВДП (6 – місячні) 0,55 0,17 10,88 8,97 0,00 25,93 

ОВДП (9 – місячні) 0,00 0,85 0,00 24,18 0,00 12,52 

ОВДП (12 – місячні) 2,96 7,34 6,90 19,16 37,77 40,75 

ОВДП (18 – місячні) 2,80 0,77 30,28 37,42 31,40 23,66 

ОВДП (2 – річні) 20,37 40,91 71,61 19,18 47,24 57,76 

ОВДП (3 – річні) 34,66 46,59 46,63 62,89 79,85 57,18 

ОВДП (4 – річні) 0,00 0,00 0,00 0,00 7,03 13,43 

ОВДП (5 – річні) 75,32 131,38 49,63 39,37 46,56 42,19 

ОВДП (6 – річні) 9,50 27,10 7,80 5,80 39,67 39,67 

ОВДП (7 – річні) 47,14 54,62 19,73 17,87 23,60 24,96 

ОВДП (8 – річні) 14,30 31,30 18,90 17,50 17,50 17,50 

ОВДП (9 – річні) 14,87 36,87 19,40 19,40 18,00 18,00 

ОВДП (10 – річні) 15,74 50,25 62,65 62,65 72,72 71,77 

ОВДП (11 – річні) 3,85 3,85 19,03 19,03 19,03 19,03 

ОВДП (12 – річні) 1,50 1,50 36,50 36,50 36,50 36,50 

ОВДП (13 – річні) 0,00 2,62 28,70 28,70 28,70 28,70 

ОВДП (14 – річні) 0,00 3,25 46,90 46,90 46,90 46,90 

ОВДП (15 – річні) 0,00 15,85 93,44 93,44 93,44 93,44 

ОВДП (16 – річні) 0,00 0,00 12,10 12,10 12,10 12,10 

ОВДП (17 – річні) 0,00 0,00 12,10 12,10 12,10 12,10 

ОВДП (18 – річні) 0,00 0,00 12,10 12,10 12,10 12,10 

ОВДП (19 – річні) 0,00 0,00 12,10 12,10 12,10 12,10 

ОВДП (20 – річні) 0,00 0,00 12,10 12,10 12,10 12,10 

ОВДП строк-тю більше 20 років 0,00 0,00 120,98 120,98 120,98 120,98 

2) перед фінансов-ми установами 2,91 2,78 2,38 2,25 2,1 2,05 

Зовнішній борг, млрд грн 223,3 486,03 1 080,31 1 099,4 931,9 1 119,95 

Зовнішній борг, млрд дол  27,93 30,82 38,49 39,71 39,3 41,96 

1) за позиками, одержаними від 
міжнародних фінансових організацій 7,74 10,72 14,52 13,39 12,3 14,71 

2) за позиками, одержаними від 
органів управління іноземних держав 0,91 1,04 1,76 1,73 1,60 1,48 

3) за позиками від іноземних 
комерційних банків, ін. іноземних 
фінансових установ 

0,00 0,00 0,00 0,40 1,41 

 
1,39 
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Показники 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.03.2020 

4) за випущеними цінними 
паперами на зовнішньому ринку 17,38 17,28 20,47 22,48 22,27 

 

22,68 

ОЗДП 2013 року 4,25 4,25 3,00 3,00 3,00 3,00 

ОЗДП 2014 року 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

ОЗДП 2015 року 0,00 0,00 12,47 12,47 11,81 10,81 

ОЗДП 2016 року 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

ОЗДП 2017 року 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

ОЗДП 2018 року 0,00 0,00 0,00 2,01 2,35 2,35 

     ОЗДП 2019 року 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 1,12 

     ОЗДП 2020 року 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 

5) борг, не віднес. до ін.категорій 1,90 1,78 1,75 1,71 1,70 1,69 

Гарантований борг, млрд грн 104,6 153,80 307,98 308,13 236,91 266,60 

Внутрішній борг, млрд грн 27,13 27,86 13,28 10,32 9,56 22,17 

1) за випущеними цінними 
паперами на внутрішньому ринку 21,14 21,57 8,95 6,00 4,20 

 
16,34 

2) перед банківськими та іншими 
фінансовими установами 5,99 6,30 4,33 4,32 5,36 

 
5,83 

Зовнішній борг, млрд грн 77,44 125,94 294,70 297,81 227,35 244,43 

Зовнішній борг, млрд дол.США 9,69 7,99 10,50 10,76 9,60 9,16 

1) за позиками, одержаними від 
міжнародних фінансових організацій 2,03 2,54 8,18 8,56 8,06 

 
7,70 

2) за позиками, одержаними від 
органів управління іноземних держав 0,25 0,24 0,10 0,05 0,00 

 
0,00 

3) за позиками від іноземних 
комерційних банків, та ін. установ 3,88 3,27 2,10 2,03 1,43 

 
1,35 

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

 

0,00 

5) борг, не віднес. до ін.категорій 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 

Джерело: складено за даними Міністерства фінансів України. 
 

В той же час відбувалося нетто-погашення 3-річних ОВДП (на суму 22,7 млрд 

грн) і облігацій зовнішньої позики 2015 року (на 1,0 млрд дол. США).  

За рахунок перевищення обсягів розміщення ОВДП на первинному ринку над 

сумами їх погашення заборгованість Уряду за ОВДП зросла із 827,4 млрд грн 

в кінці 2019 р. до 880,6 млрд грн у червні 2020 р. В І півріччі Мінфін активно 

розміщував 3-місячні ОВДП, заборгованість за якими збільшилася на 22,7 

млрд грн, 6-місячні ОВДП – на 6,2 млрд грн, 12-місячні ОВДП – на 4,2 млрд грн 

і 7-річні ОВДП – на 3,8 млрд грн.  

У контексті оцінки ризиків платоспроможності держави та ризиків для 

макрофінансової стабільності в країні проаналізуємо динаміку індикаторів 

боргового навантаження України. Як свідчать дані рис. 6, у період 2017-2019 

років відносні показники навантаження державного боргу в Україні поступово 

покращувалися, але в І півріччі 2020 року вони знову погіршилися, 

сигналізуючи про підвищення боргових ризиків.  



 

26 
 

Так, величина державного і гарантованого боргу відносно ВВП зменшилася 

з пікового рівня 81% ВВП у кінці 2016 року до 49,8% ВВП у кінці 2019, а в І 

півріччі 2020 року знову зросла до 57,1% ВВП. Такі зміни до 2020 року 

обумовлювалися суттєвим зміцненням реального обмінного курсу гривні 

та незначним зростанням реального ВВП при повільному збільшенні 

абсолютної суми боргу (крім 2019 року). У 2020 році ситуація принципово 

змінилася:  Уряд перейшов до стадії активного накопичення боргів,  

траєкторія курсу гривні стала девальваційною, а динаміка реального ВВП – 

низхідною.  

За результатами емпіричного дослідження ОЕСР граничний рівень 

державного боргу для країн з ринками, що формуються, складає 30-50 % ВВП, 

а для розвинутих країн – 70-90 % ВВП.6 Тобто в Україні фактичний обсяг 

державного і гарантованого боргу відносно ВВП хронічно перевищував 

граничний рівень, за виключенням 2019 р.  

 

 
 

Рис. 6.  Динаміка індикаторів боргового навантаження України та їх 

порівняння з граничними значеннями 

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

                                                           
6 Fall F., Fournier J. Macroeconomic uncertainties, prudent debt targets and fiscal rules. – OECD 
Economic Department Working Paper. – July 2015. 



 

27 
 

 

Нова стратегія боргової політики Мінфіну 

У червні Мінфін презентував проект Стратегії Міністерства фінансів до 2023 року 

під назвою «Самодостатність». У стратегії за напрямком фінансової та боргової 

політики міністерством заплановано наступні заходи і результати: 

1) зниження співвідношення державного і гарантованого боргу до ВВП до 55% 

до 2023 року; 

2) зменшення валютних ризиків за рахунок збільшення частки номінованого в 

національній валюті державного боргу (до 50% у 2023 році); 

3) успішне завершення існуючої програми МВФ та перехід на повністю ринкове 

фінансування бюджету; 

4) підвищення рейтингу України до інвестиційного рівня до 2023 року, 

зниження кредитного спреду України до 300 б.п. 

Поставлені завдання щодо зниження рівня боргового навантаження до 55% ВВП 

і збільшення гривневої частки боргу до 50% є амбітними, але цілком реальними 

за умов відновлення економічного зростання в 2021 році, проведення виваженої 

бюджетної політики і активної політики розвитку внутрішнього фінансового ринку.  

Але завдання щодо повного переходу до ринкових джерел позичкового 

фінансування бюджету, на наш погляд, є сумнівним за умов безпрецедентної 

економічної кризи та епідеміологічної ситуації в країні, яка ще тривалий час 

погіршуватиме стан державних фінансів і вимагатиме масивної підтримки 

міжнародних кредиторів і донорів. Навіть якщо Україна успішно завершить 

кредитну програму МВФ і досягне прийнятного рівня міжнародних резервів, 

пригнічений стан економіки і слабка фінансова система країни ще тривалий час 

вимагатимуть підживлення бюджету і впровадження інституційних реформ з 

опорою на ресурси Світового банку, ЄС, урядів держав-партнерів. Тому в 

стратегічному плані відмовлятися від дешевих довгострокових і стабільних позик 

офіційних кредиторів, навряд чи, доцільно заради досягнення мети «ринкового 

фінансування бюджету на привабливих умовах». Адже, таке фінансування в будь-

якому випадку буде дорожчим для держави та підлягатиме циклічним 

коливанням. 

Завдання отримання Україною рейтингу інвестиційного рівня до 2023 року, 

очевидно, є недосяжним, оскільки поточний рейтинг України (В і В3) вказує на 

низький рівень кредитоспроможності держави, який, навряд чи, може зрости 

відразу на 3 сходинки за 3-річний період. А належність нашої країни до групи 

“lower-middle income country” взагалі виключає можливість здобуття рейтингу 

класу «А». У даний час серед 47 країн групи «lower-middle income» жодна не має 

кредитного рейтингу інвестиційного рівня. 
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Відносно доходів бюджету державний і гарантований борг станом на 

30.06.2020 становив 218,4%, збільшившись на 18,2 в.п. відносно кінця 2019 р. 

Такий рівень знову ж таки перевищував гранично допустимий показник боргу 

- 200% доходів. Валовий зовнішній борг України складав 203,9% експорту, 

будучи на 3,9 в.п. вищим від гранично допустимого показника (200% експорту) 

та сигналізуючи про погіршення зовнішньої стійкості економіки. 

В Україні відношення короткострокового зовнішнього боргу до валових 

міжнародних резервів на кінець червня 2020 р. становило 163% і було 

мінімальним за увесь період спостереження. Однак навіть поточне значення і 

сприятлива динаміка індикатора після 2015 р. не забезпечували досягнення 

гранично допустимого показника на рівні 100%. Такий стан вказує на 

можливість виникнення кризи ліквідності, а також на недостатність обсягу 

міжнародних резервів України для запобігання валютним і борговим кризам. 

Видатки на обслуговування державного боргу в І півріччі 2020 року становили 

61,4 млрд. грн. або 3,5% ВВП (табл. 8). Загальний обсяг виплат з погашення й 

обслуговування боргу сягнув величини 217,6 млрд. грн або 12,2% ВВП. Питома 

вага видатків на обслуговування боргу в загальному обсязі видатків 

державного бюджету становила 11,4%, а питома вага платежів за державним 

боргом у витратах бюджету досягла 31,2%. 

Таблиця 8 

Тиск боргових платежів на державний бюджет і ВВП  

 

Джерело: розрахунки автора за даними Держказначейства і Держстату України. 

 

Аналіз показників боргових виплат упродовж 2013-2020 років свідчить про 

вагоме зростання тягаря погашення і обслуговування боргу після 2014 р. із 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

І півріччя І півріччя І півріччя І півріччя І півріччя І півріччя І півріччя І півріччя

ПЛАТЕЖІ ЗА ДЕРЖАВНИМ 

БОРГОМ, млрд грн , у т. ч.:
51.1 70.4 118 115.8 85.8 160.1 271.0 217.6

  - внутрішнім 26.4 47.1 92.5 75.8 62.8 116.9 197.94 150.6

  - зовнішнім 24.7 23.3 25.5 40.0 23.0 43.3 73.06 67

12.2

31.2

11.9 11.4

3.5 3.5

20.0 28.3

12.1

3.6

10.3

37.5

15.5
Відношення платежів за 

державним боргом до ВВП, %
7.8 10.1 14.2 11.7 6.8

Відношення відсоткових 

виплат за боргом до ВВП,%
2.4 3.2 5.1 4.8 4.2

Частка відсоткових виплат за 

боргом у ВИДАТКАХ 

бюджету, %

8.6 9.2 17.3 15.8 14.4

Показники

Частка платежів за 

державним боргом у 

ВИТРАТАХ бюджету, %

22.4 28.5 31.8 30.0
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досягненням пікових значень у І півріччі 2015-2016 рр. та 2019-2020 рр. 

Відносно ВВП обсяг платежів за державним боргом збільшився з 7,8% у І 

півріччі 2013 р. до 14,2% ВВП у 2015, потім дещо зменшився у 2016-2018 рр., 

в І півріччі 2019 р. досяг максимального значення – 15,5%, а в 2020 р. знову 

зменшився до 12,2% ВВП. Сума відсоткових платежів за боргом збільшилася 

з 2,4% ВВП у І півріччі 2013 році до 5,1% у 2015 і надалі поступово 

зменшувалася – до 3,5% ВВП у І півріччі 2019 та 2020 років. 

Значні суми відсоткових виплат за державним боргом скорочували обсяг 

первинних видатків бюджету, які могли стати джерелом фінансування 

підвищення якості людського капіталу, надання громадянам і бізнесу 

суспільних послуг належної якості та розвитку соціально-економічної 

інфраструктури. Такі процеси пригнічують темпи зростання національної 

економіки та породжують загрози для соціальної стабільності в країні.  

 

 

Рис. 7.  Бюджетні виплати в рахунок погашення і обслуговування 

державного боргу в ІІ півріччі 2020 р. за місяцями в млрд грн. 
   Джерело: складено автором на основі даних Міністерства фінансів України. 

В ІІ півріччі 2020 р. виплати з державного бюджету в рахунок погашення і 

обслуговування державного боргу мають становити 267,5 млрд грн. (див. 

рис. 7). Особливо напруженими місяцями для держбюджету є вересень (81,8 

млрд грн), липень (67,8 млрд) і серпень (48,8 млрд грн). У розрізі окремих 

складових суттєвий тягар на бюджет покладають зобов'язання з погашення 
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гривневих і валютних ОВДП (особливо у липні-серпні), погашення 

єврооблігацій (у вересні), обслуговування ОВДП (у вересні і листопаді), а 

також погашення кредитів міжнародних організацій (у липні і вересні 2020). 

Високе навантаження боргових виплат при надзвичайній ситуації в сфері 

охорони здоров'я та поглибленні економічної кризи породжують реальні 

виклики для дієздатності державних фінансів та утримання 

макрофінансової стабільності в Україні. Поки що отримання пільгових 

кредитів від МВФ, Світового банку та Євросоюзу, а також дострокове 

розміщення єврооблігацій на суму 2 млрд дол. США за ставкою 7,25% річних 

з високою вірогідністю дозволить Уряду утримувати ситуацію під контролем 

і уникнути бюджетно-боргової кризи. Однак, поточний стан високої боргової 

залежності держави та витіснення найнеобхідніших бюджетних видатків 

борговими виплатами ще раз засвідчують необхідність зваженого управління 

державним боргом і радикального зменшення видатків на обслуговування 

державного боргу. 

 

Отже, за результатами проведеного нами аналізу в Україні порушуються 

критерії боргової стійкості за трьома з п'яти ключових індикаторів, а 

проблеми боргової стійкості державних фінансів і міжнародної 

платоспроможності України знову стали вкрай актуальними. Після 

сприятливої динаміки боргових показників упродовж 2017-2019 І півріччя 

2020 року просигналізувало підвищення боргових ризиків, що 

пояснювалося погіршенням макроекономічної ситуації в Україні, 

нарощуванням абсолютної суми державного і гарантованого боргу, а також 

утриманням високого розміру боргових платежів.  
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ІV. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО 

РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ 

Процеси на внутрішньому ринку державних запозичень формувалися під 

впливом як внутрішніх тенденцій в економіці України, так і глобальних 

зрушень на фінансових ринках. Ключовими тенденціями на ринку ОВДП у І 

півріччі 2020 року стали: 

1) нестійкий характер попиту на ОВДП з боку внутрішніх інвесторів, що 

викликало стрибки дохідності і нерівномірний характер надходження 

позичкових коштів до бюджету; 

2) припинення надходження іноземного капіталу, що виливалося у 

звуження місткості ринку та генерувало додаткові ризики для стабільності 

платіжного балансу країни; 

3) зниження номінальних та реальних відсоткових ставок за ОВДП 

(навіть в умовах економічної кризи), що допомагало зменшити навантаження 

боргових виплат на державні фінанси України. 

Суми розміщення гривневих ОВДП на первинному ринку за І півріччя 2020 р. 

(94,9 млрд грн) зменшилися на ¼ відносно І півріччя 2019 (121,0 млрд грн). 

Однак, у ІІ кварталі 2020 р. і ІІ кварталі 2019 р. суми розміщення гривневих 

ОВДП були ідентичними: 65,5 млрд грн і 63,6 млрд грн., відповідно. Тобто 

зниження динамізму внутрішніх державних запозичень у 2020 році, 

порівняно з попереднім роком, пояснюється тимчасовим гальмуванням 

позичкових операцій у березні 2020 року. Саме у цей час міжнародні 

фінансові ринки проходили стадію турбулентності, відсоткові ставки сягнули 

пікових значень, а портфельні інвестори масово «скидали» фінансові активи 

з ринків, що формуються. Проте у квітні-травні ситуація нормалізувалася. 

Від розміщення валютних ОВДП у І півріччі 2020 р. Уряд залучив до бюджету 

2,32 млрд дол. США. Ця сума несуттєво поступається обсягу валютних 

запозичень у І півріччі 2019 р. – 2,43 млрд дол. США. Тобто зниження 

потенціалу ринку ОВДП у поточному році пояснюється деяким зменшенням 

попиту інвесторів на гривневі зобов'язання Уряду, при тому, що попит на 

валютні зобов'язання залишався доволі високим.  

Обсяги розміщення гривневих ОВДП, рівень їх номінальної та реальної 

дохідності у помісячному розрізі в період ІІ півріччя 2016 – І півріччя 2020 року 

відображені на рис. 8.  
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Рис. 8. Обсяги розміщення, номінальна і реальна дохідність гривневих 
ОВДП, залучених до бюджету, в 2016 – 2020 роках 

Джерело: складено автором за даними НБУ. 

 

Наведені дані свідчать, що найбільш сприятлива кон'юнктура для внутрішніх 

державних запозичень склалася в травні, коли Уряд мобілізував до бюджету 

41,8 млрд грн від гривневих ОВДП. Травневі обсяги розміщення ОВДП були 

рекордними як для І півріччя 2020 р., так і для періоду останніх 5-ти років. 

Лише в липні 2019 р. суми розміщення гривневих ОВДП були більшими і 

сягали 45,6 млрд грн.  

Номінальна і реальна дохідність гривневих ОВДП у І півріччі 2020 р. була 

помітно нижчою, ніж у 2018-2019 рр. Так, середньозважена номінальна  

ставка гривневих ОВДП на первинному ринку зменшилася з 11,6% у грудні 

2019 р. до 9,9% у березні 2020 р. У наступні два місяці ставка підвищилася до 

11,2% річних, а в червні знову знизилася до 10,0%. Реальна відсоткова ставка 

гривневих ОВДП у І півріччі 2020 р. коливалася в межах 5,1% - 6,5% річних і у 

середньому була вдвічі нижчою, ніж у І півріччі 2019 року.  

Зазначене падіння відсоткових ставок за ОВДП, на наш погляд, більше було 

пов’язано з впливом політичних, аніж економічних чинників. Інвестиційні 

банкіри, іноземні «інвестори», колишнє керівництво Нацбанку і Мінфіну 
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кілька років розкошували на бюджетних коштах у розореній країні, допоки 

Указом Президента України від 08.11.2019 № 837/2019 їм прямо було 

наказано «вжити заходів для зниження вартості державних запозичень». 

Поточний рівень відсоткових ставок за ОВДП, після їх аномально 

високого рівня у 2018-2019 рр., вже може вважатися економічно 

обґрунтованим і таким, що відповідає рівню фінансових ризиків для 

інвесторів.   

Сума заборгованості Уряду перед іноземними інвесторами за ОВДП у січні-

липні 2020 р. зменшилася на 23,7 млрд грн. Скорочення присутності 

іноземних інвесторів на ринку пояснювалося як прийняттям Урядом 

обґрунтованих рішень щодо зниження номінальних ставок за ОВДП, так і 

зменшенням схильності інвесторів до прийняття ризиків, унаслідок впливу 

численних шоків на економіку України. Процеси на ринку ОВДП у 2020 р. 

спростовують відому тезу НБУ від 2019 р. про надходження іноземних 

портфельних інвестицій на ринок ОВДП як фундаментальний чинник 

зміцнення обмінного курсу гривні.  

Зниження обмінного курсу гривні в березні 2020 року, стабілізація курсу в 

квітні-червні та відновлення девальваційного тренду в липні, серед іншого, 

обумовлювалися потоками іноземного капіталу на ринку ОВДП. З початком 

кризових процесів в економіці України та підвищення волатильності 

світових фінансових ринків актуалізувалися ризики нестабільної 

присутності нерезидентів на ринку внутрішніх облігацій, про які ми 

неодноразово попереджали, починаючи з березня 2019 року.7 

В цілому із запланованих державним бюджетом на 2020 рік 372,9 млрд грн. 

валових внутрішніх запозичень за І півріччя Урядом вже мобілізовано 153,6 

млрд грн, що забезпечило 100% виконання плану на січень-червень. У ІІ 

півріччі 2020 р. при налагодженні здорової координації фіскальної та 

монетарної політики, а також уникненні фінансової дестабілізації є висока 

вірогідність залучення запланованого обсягу внутрішніх державних позик і 

фінансування захищених статей державного бюджету в повному обсязі.  

У структурі залучення коштів до бюджету від гривневих ОВДП частка 

короткострокових позик (терміном до 1 року) підвищилася з 18,9% у IІ півріччі 

2019 року до 64,8% у І півріччі 2020 року. Водночас частка довгострокових 

                                                           
7 Богдан Т. П. Аналіз управління державним боргом України у І кварталі 2019 року. - 

http://optimacenter.org/research/analiz-upravlinnja-derzhavnym-borgom-ukrajiny-u-i-

kvartali-2019-roku/ 

http://optimacenter.org/research/analiz-upravlinnja-derzhavnym-borgom-ukrajiny-u-i-kvartali-2019-roku/
http://optimacenter.org/research/analiz-upravlinnja-derzhavnym-borgom-ukrajiny-u-i-kvartali-2019-roku/
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позик (строковістю від 3 до 5 років) серед гривневих розміщень зменшилася 

з 16,2% у IІ півріччі 2019 до 11% в I півріччі 2020 року. Таким чином, у січні-

червні 2020 року помітно підвищилися ризики рефінансування 

внутрішнього державного боргу України.  

За січень-липень 2020 р. вкладення фізичних осіб в ОВДП зменшилися з 9,6 

до 7,2 млрд грн і складали близько 0,2% ВВП. У вимірі міжнародних порівнянь 

такий рівень участі фізичних осіб у кредитуванні урядів є дуже низьким. Так, 

за даними Євростату в Латвії та Литві вказаний показник досягав 0,5% ВВП, у 

Польщі – 1% ВВП, в Італії – 5,1% ВВП, в Ірландії – 6,8% ВВП, в Угорщині – 14,5% 

ВВП, у Португалії – 15% ВВП. 

Банки України, навпаки, збільшили власний портфель вкладень в ОВДП із 

334,2 млрд грн до 421,2 млрд грн або на 87 млрд грн. Даний приріст було 

забезпечено в основному гривневими ОВДП, вкладення у які збільшилися на 

74,6 млрд грн. У той же час валютні ОВДП забезпечили приріст тільки 12,4 

млрд грн вкладень банків і зараз вони становлять близько ¼ загального 

портфелю державних цінних паперів у банках. Такі розбіжності пояснюються, 

перш за все, жорсткими вимогами НБУ до оцінки ризиків банківських 

операцій з валютними ОВДП. Так, Постановами НБУ №351 та №368 для 

вкладень банків у валютні ОВДП, на відміну від гривневих, передбачено 

певний ступінь ризику в залежності від кредитного рейтингу України.  

У даний час депозитні сертифікати НБУ все ще залишаються серйозним 

конкурентом для короткострокових ОВДП Уряду. І хоча обсяги 

мобілізаційних операцій НБУ дещо зменшилися в ІІ кварталі 2020 року, 

порівняно з І кварталом, їх масштаби створюють серйозні перешкоди для 

оздоровлення кредитного ринку і переспрямування короткострокових 

ресурсів банків до сектору державних фінансів. Так, середньоденні залишки 

коштів банків, заморожених у депозитних сертифікатах НБУ, становили 170,0 

млрд грн у січні, зросли до 181,4 млрд у лютому, дещо зменшилися – до 148,7 

млрд – у березні, і 135,9 млрд у квітні. У травні і червні середньоденні 

залишки коштів становили 135,0 млрд і 134,9 млрд грн., відповідно. 

Отже, важливими завданнями у сфері розвитку ринку внутрішніх запозичень 

Уряду є усунення небажаної конкуренції для ОВДП з боку депозитних 

сертифікатів НБУ, подолання регуляторних перешкод для банків щодо 

вкладень у  валютні ОВДП, а також підвищення зацікавленості фізичних 

осіб інвестувати власні заощадження у державні цінні папери. 
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V. ПРИПЛИВ-ВІДПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА РИНОК ОВДП ТА 

ЇХ ВАЛЮТНО-КУРСОВІ ЕФЕКТИ 

Згідно з концепцією платіжного балансу приплив іноземного капіталу на 

внутрішній фінансовий ринок є фактором зміцнення обмінного курсу 

національної валюти, а відплив капіталу – фактором знецінення курсу. В І 

кварталі 2018, в 2019 році та до березня 2020 привабливим фінансовим 

інструментом для іноземних портфельних інвесторів були українські ОВДП, 

які характеризувалися високою дохідністю. Причому не лише у вимірі валюти 

їх номінації гривні, а й у вимірі доларової (чи іншої ВКВ) дохідності .  

Залучення значного обсягу позичкових коштів Урядом України від 

нерезидентів формувало додаткову пропозицію іноземної валюти на 

валютному ринку. А за режиму гнучкого курсоутворення і незначних 

валютних інтервенцій Національного банку додаткове надходження 

іноземної валюти ставало чинником ревальвації як номінального, так і 

реального обмінного курсу гривні. Наприклад, у 2019 році номінальний курс 

гривні відносно долара США підвищився на 16,9%, тоді як вкладення 

нерезидентів в ОВДП зросли на 109,4 млрд грн. 

В лютому 2020 р. Україна, як і багато країн з ринками, що формуються, 

зазнала реверсу потоків капіталу, який найбільш відчутно відобразився на 

ринку внутрішньо-боргових зобов'язань Уряду. З 19 лютого до 21 липня 2020 

року відплив іноземного капіталу з ринку ОВДП сягнув майже 35 млрд грн 

або 1,3 млрд дол. США. При цьому попереднє вкладення нерезидентами 

коштів переважно у довгострокові ОВДП, а також анемічність вторинного 

ринку (відповідно, і висока вартість дострокового виходу з ОВДП) гальмували 

більш масштабний та руйнівний відплив іноземного капіталу з України.  

Паралельно із відпливом іноземного капіталу, погіршення 

макроекономічного середовища та зниження довіри суб'єктів фінансового 

ринку до національної валюти прискорили девальваційні тенденції та 

зумовили зниження обмінного курсу гривні на 18,4% за І квартал 2020 року. 

Досвід України ще раз підтвердив відому тезу про те, що стала участь 

іноземних інвесторів на внутрішніх ринках державних облігацій 

спостерігається зазвичай у країнах із стабільним макроекономічним 

середовищем і високими кредитними рейтингами; а за відсутності таких 

передумов іноземні портфельні інвестиції є нестабільним і деструктивним 

джерелом фінансування.  
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В наших попередніх аналітичних дослідженнях ми вказували на те, що 

збільшення присутності іноземних портфельних інвесторів на ринку ОВДП 

негативно впливає на стійкість боргової позиції держави, збільшує відплив 

коштів за статтею «доходи» поточного рахунку платіжного балансу та 

посилює ризики волатильності обмінного курсу гривні. Фактичні події 2020 р. 

підтвердили обґрунтованість таких оцінок. 

Для визначення кількісних ефектів переливів іноземного капіталу в сегменті 

державних цінних паперів на динаміку валютно-курсових процесів в Україні 

ми провели власне емпіричне дослідження на основі статистичних даних 

НБУ, Мінфіну, Держстату України і Міжнародного валютного фонду. Для 

формування бази даних ми використали квартальні дані із ІІ кварталу 2015 до 

ІІ кварталу 2020 року. У процесі дослідження було застосовано методи 

кореляційного аналізу, побудовано регресійні моделі та моделі класу ARIMA. 

Коливання номінального обмінного курсу апроксимувалися показником 

квартальної зміни обмінного курсу гривні до долара США у % до 

попереднього кварталу.  

При проведенні регресійно-кореляційного аналізу встановлено, що на 

динаміку номінального обмінного курсу (змінна NER_USD_Q) найбільш 

вагомий вплив справляють:  

 квартальні темпи інфляції відносно аналогічного кварталу 

попереднього року ( INFLAT(-2) ); 

 зміна суми ОВДП у портфелі нерезидентів за квартал у % до ВВП 

(OVDP_D_NON). 

Вплив темпів інфляції на обмінний курс пояснюється класичною монетарною 

теорією: знецінення національної грошової одиниці у внутрішньому вимірі 

(або підвищення темпів інфляції) за режиму плаваючого обмінного курсу 

виливається у зменшення вартості національної валюти в зовнішньому 

вимірі, що означає її девальвацію до ключових світових валют. 

Інші незалежні змінні, які потенційно можуть впливати на коливання 

номінального валютного курсу, за результатами проведеного нами 

дослідження мали низькі коефіцієнти парної кореляції із залежною змінною, 

що говорило про нестійкість виявлених взаємозв'язків. До вказаних змінних 

відносяться: темпи зростання реального ВВП, обсяг валового зовнішнього 

боргу України, сальдо поточного рахунку платіжного балансу, вартісні обсяги 

експорту товарів і послуг, зовнішні нетто-позики підприємств і банків, розмір 

валового зовнішнього боргу України. 
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Коефіцієнти парної кореляції незалежних змінних, відібраних для моделі, із 

залежною змінною наведені у таблиці 9.  
Таблиця 9 

Матриця коефіцієнтів парної кореляції  
зміни номінального обмінного курсу гривні 

 NER_USD_Q INFLAT(-2) OVDP_D_NON 

NER_USD_Q 1 0.34 -0.67 

INFLAT(-2) 0.34 1 -0.29 

OVDP_D_NON -0.67 -0.29 1 

Джерело: оцінка автора. 

Коефіцієнт парної кореляції темпу зміни номінального курсу гривні до долара 

США за квартал і приросту ОВДП у власності нерезидентів за квартал 

становить -0,67, тобто між даними показниками існує тісний кореляційний 

зв’язок. Рис. 9 підтверджує, що до 2019 р. при незначному надходженні 

іноземного капіталу на ринок ОВДП динаміка номінального обмінного курсу 

гривні мала стрибкоподібний характер без чітко детермінованого тренду.  
 

 

Рис. 9. Суми приросту ОВДП у власності нерезидентів і зміни 
номінального курсу гривні («мінус» - ревальвація)  

за квартал в 2015-2020 рр. 

Джерело: складено автором за даними МВФ і Національного банку України. 
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В 2019 р. обсяги залучення іноземного капіталу помітно збільшилися і саме в 

цей період гривня послідовно ревальвувала. В цілому за 2019 рік нетто-

вкладення нерезидентів в ОВДП становили 109,3 млрд грн, а курс гривні 

номінально підвищився на 17%. В 2020 р., навпаки, нерезиденти почали 

виходити з ринку ОВДП, що викликало зміну курсового тренду на 

девальваційний.  За І півріччя 2020 р. сума ОВДП у власності нерезидентів 

зменшилася на 16,3 млрд грн, а гривня девальвувала на 12,7%. 

Відповідно до розробленої нами моделі, основними факторами ревальвації 

номінального обмінного курсу гривні в умовах України є гальмування темпів 

інфляції та залучення іноземного капіталу до сегменту державних цінних 

паперів. Вплив інших вагомих факторів курсової динаміки було 

апроксимовано компонентом авторегресії AR(2) і ковзкого середнього MA(4). 

Розроблена нами економетрична модель має вигляд: 

NER_USD_q = 0,03*INFLAT(-2) - 1,35*OVDP_NON(-1) - 1,0*AR(2) - 1,0*MA(4)                 

                          R2 = 0,87  Q-статист. (12 лагів) = 14,8 

де: NER_USD_q - зміна обмінного курсу гривні до долара США за квартал 

до попереднього кварталу в %; 

INFLAT(-2) - квартальні темпів інфляції відносно аналогічного кварталу 

попереднього року з лагом у два періоди в %; 

OVDP_D_NON (-1) – приріст ОВДП у власності нерезидентів за квартал з 

лагом у 1 період, % до квартального ВВП; 

AR (2) – компонент авто-регресії ІІ порядку; 

MА (4) – компонент ковзкого середнього ІV порядку. 

Статистичні критерії та оцінки розробленої моделі наведено у таблиці 10. 

Оцінений коефіцієнт незалежної змінної моделі говорить про те, що нетто-

приплив іноземного капіталу на ринок ОВДП в сумі еквівалентній 1% ВВП 

за квартал є чинником ревальвації номінального обмінного курсу гривні 

до долара США на 1,3%. Вплив внутрішньо-боргових операцій на курсову 

динаміку відбувається як за каналом залучення іноземних портфельних 

інвестицій на внутрішній ринок, так і за каналом переорієнтації внутрішніх 

капіталів із валютного ринку на фондовий. Зворотні процеси відбуваються у 

випадку відпливу капіталу іноземних портфельних інвесторів, що стає рушієм 

знецінення національної валюти. 
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Таблиця 10 

Модель динаміки номінального обмінного курсу гривні 

Залежна змінна: NER_USD_q 

Метод: найменших квадратів  
 

 

Вибірка: 2015Q3 2019Q4   

Включені спостереження: 17   

     
Змінна Коефіцієнт Стд. похибка t-статистика Ймовірність 

     INFLAT (-2) 0.027 0.009 2.787 0.016 

OVDP_D_NON (-1)  -1.349 0.357 -3.780 0.003 

AR (2)  -1.000 0.000 -8410 0.000 

MA (4) -0.999 0.002 -660.5 0.000 

     Коефіцієнт детермінації 0.870  Середнє залежної змінної 0.047 

Скоригований коефіцієнт 
детермінації 0.827  Станд. відх-ня зал.змінної 3.325 

Станд. похибка регресії 1.382  Критерій Акаіке 4.195 

Log-ймовірність -30.66  Критерій Ханнан-Квіна 4.220 

Критерій Дарбіна-Уотсона 2.417   

          Джерело: власні оцінки. 

Коефіцієнт змінної OVDP_D_NON специфікованої нами моделі дозволяє 

оцінити вплив припливу-відпливу іноземного капіталу з ринку ОВДП на 

валютно-курсові процеси. Так, приріст вкладень нерезидентів в ОВДП на 9,2 

млрд грн. або на 1,3% квартального ВВП за І квартал 2018 р. став чинником 

ревальвації гривні на 1,8% відносно долара США. В 2019 році масовий 

приплив іноземного капіталу на ринок ОВДП в сумі 3,1% річного ВВП 

спровокував зміцнення номінального обмінного курсу гривні на 15,4%. На 

противагу цьому, в ІІ кварталі 2020 р. посилення турбулентності на 

міжнародних фінансових ринках і початок глобальної економічної кризи 

стали факторами «виштовхування» іноземного капіталу з ринку ОВДП (на 

суму майже 20  млрд грн або 2,1% квартального ВВП), що спричинило 

знецінення гривні відносно долара США на 2,8%. 
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VI.  ВИСНОВКИ  І  ПРОПОЗИЦІЇ 

У світі прогнозується ймовірність нових спалахів інфекції в IV кварталі 2020 р. 

та І кварталі 2021 р., що збільшуватиме довготривалі економічні збитки від 

карантинних обмежень і закриття бізнесів. Крім того, фінансові умови на 

глобальних ринках можуть знову погіршитися, що підвищуватиме ризики 

валютних і боргових криз у країнах з ринками, що формуються. 

В Україні дефіцит сектору загального державного управління в 2020 р. 

орієнтовно складатиме 8,2% ВВП, що відставатиме на 5,7 в.п. від 

середньосвітового показника. Вартість фіскального пакету порятунку в 

Україні оцінено нами на рівні 4,9% ВВП, що майже відповідає середньому 

рівню у країнах з ринками, що формуються - 5,1%. Але український показник 

є вчетверо нижчим, ніж у розвинутих країнах. Високий рівень державного 

боргу України обмежує можливості вагомішої фіскальної підтримки 

економіки та медичної сфери і може стати серйозною проблемою у 

середньостроковій перспективі. 

У історичному ракурсі проведений нами аналіз засвідчив, що з 2014 до 2018 

роки фіскальна політика України мала проциклічну спрямованість, тобто 

посилювала економічний бум і поглиблювала економічний спад. А в 2019-

2020 рр. фіскальна політика стала антициклічною, підтримуючи економіку 

на стадії спаду. Тобто лише два роки з восьми фіскальна політика виконувала 

свою стабілізаційну функцію і дозволяла згладжувати коливання 

економічного циклу.  

Дефіцит державного бюджету України за січень-червень 2020 р. становив 

18,8 млрд грн. або 1,1% ВВП, що є доволі низьким показником. Але порівняно 

із січнем-червнем 2019 року розмір дефіциту збільшився на 1 в.п. ВВП. 

Фінансування видатків державного бюджету номінально було збільшено на 

5,6% відносно аналогічного періоду попереднього року, а видатків Зведеного 

бюджету – на 7%. Пріоритетними напрямами витрачання державних коштів 

стали: дорожнє господарство – приріст на 12,5 млрд грн або на 62,5%; 

трансферти Пенсійному фонду – на 12,2 млрд або на 12,8%; охорона здоров'я 

– на 6,4 млрд або на 11,7%; громадський порядок, безпека і судова влада  - 

на 6,5 млрд грн або на 10,7%. Аутсайдерами у процесі розподілу бюджетних 

коштів традиційно залишалися система соціального захисту і забезпечення, 

сфера духовного і фізичного розвитку. 
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Видатки на обслуговування державного боргу в І півріччі 2020 року 

становили 3,5% ВВП, а загальний обсяг виплат з погашення й обслуговування 

боргу сягнув 12,2% ВВП. Значні суми відсоткових виплат за боргом 

скорочували обсяг первинних видатків бюджету, які могли стати джерелом 

фінансування розвитку людського капіталу, надання громадянам і бізнесу 

якісних суспільних послуг та покращення соціально-економічної 

інфраструктури. Такі процеси пригнічували темпи зростання національної 

економіки та породжували реальні загрози для соціальної стабільності в 

країні.  

Одним із вагомих факторів тиску на дефіцит бюджету було недовиконання 

його дохідної частини. Так, за січень-червень 2020 план наповнення 

загального фонду бюджету не було виконано на 7,8%. Але порівняно з І 

півріччям 2019 р. абсолютна сума доходів державного бюджету в І півріччі 

2020 р. збільшилася на 2,5%, а сума доходів Зведеного бюджету – на 1,7%. 

Практично стала величина реальних доходів державного і Зведеного 

бюджетів України в умовах зниження реального ВВП (орієнтовно на 4% за 

останній рік) вказує на дієвість зусиль фіскальних органів щодо ліквідації схем 

ухилення від оподаткування, та активне залучення неподаткових джерел 

поповнення бюджету. 

Тобто негативний вплив макроекономічних тенденцій на доходи бюджетів 

України частково нівелювався покращенням податкового адміністрування. 

Однак результативність такого інструментарію за вектором нарощування 

доходів бюджету має свої об’єктивні межі, зумовлені гальмуванням 

економічної активності та погіршенням соціально-гуманітарної ситуації в 

країні. Продовження економічної кризи в Україні та ймовірність нових 

спалахів пандемії знову підніматимуть на поверхню проблеми з 

наповненням бюджету.  

І півріччя 2020 року (після сприятливої динаміки боргових показників 

упродовж 2017-2019 рр.) просигналізувало підвищення боргових ризиків, 

що пояснювалося погіршенням макроекономічної ситуації, нарощуванням 

абсолютної суми державного боргу та суттєвими виплатами на погашення і 

обслуговування боргу. За результатами проведеного нами аналізу в Україні 

порушуються критерії боргової стійкості за трьома з п'яти ключових 

індикаторів, а проблеми стійкості державних фінансів і міжнародної 

платоспроможності України знову стають актуальними. 

У складі валових державних запозичень 58,4% запозичених коштів було 

мобілізовано на внутрішньому ринку. Внутрішній ринок державних позик 
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виявився більш містким і надійним, порівняно із зовнішнім. Крім того, 

вартість залучення державних позик у приватних кредиторів на 

внутрішньому ринку – 10,6% за гривневими інструментами, 3,2% - за 

доларовими і 2,2% - за євро – була суттєво нижчою від вартості комерційних 

позик Уряду на міжнародному ринку капіталів. 

Ключовими тенденціями динаміки ринку ОВДП у І півріччі 2020 року стали: 1) 

нестійкий характер попиту на ОВДП з боку внутрішніх інвесторів, що 

викликало стрибки дохідності і нерівномірне надходження коштів; 2) початок 

відпливу іноземного капіталу, що виливалося у звуження місткості ринку та 

посилювало валютно-курсові ризики; 3) зниження номінальних та реальних 

відсоткових ставок за ОВДП, що допомагало зменшити навантаження 

боргових виплат на державні фінанси України. 

З початком кризових процесів в економіці України та підвищення 

волатильності світових фінансових ринків актуалізувалися ризики 

нестабільної присутності нерезидентів на ринку внутрішніх облігацій. Для 

визначення кількісних ефектів переливів іноземного капіталу на динаміку 

валютно-курсових процесів ми провели власне емпіричне дослідження на 

основі квартальних даних України за 2015-2020 роки. Оцінений коефіцієнт 

незалежної змінної моделі засвідчує: нетто-відплив іноземного капіталу 

з ринку ОВДП в сумі еквівалентній 1% ВВП за квартал є чинником 

девальвації номінального обмінного курсу гривні до долара США на 1,3%. 

Тобто у дійсності «виштовхування» іноземного капіталу з ринку ОВДП на суму 

2,1% квартального ВВП за ІІ квартал 2020 р. викликало знецінення гривні 

відносно долара США на 2,8%. 

В Україні за продовження пандемії та економічної кризи акцент фіскальної 

політики необхідно зберігати на усуненні ексцесів у сфері охорони здоров'я 

та наданні екстреної підтримки постраждалим від епідемії населенню та 

бізнесу. Ключові пропозиції щодо бажаних змін обсягу та структури 

фіскального пакету порятунку в Україні полягають у наступному: 

1) при виникненні нового спалаху пандемії в IV кварталі 2020 чи І кварталі 

2021 р. Україна ще має певні можливості для збільшення відносного розміру 

фіскального пакету порятунку з нинішніх 4,9% ВВП (що заплановано до кінця 

2020 р.) до рівня 5,5-6% ВВП; 

2) зважаючи на невеликі обсяги фіскальних заходів з підтримки 

ліквідності (які вживалися до цього часу та які передбачені прийнятими 

документами), Уряд України має помітні резерви для активізації 

інструментарію державних гарантій та надання пільгових кредитів малим і 
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середнім підприємствам (передусім, у секторах, які страждають від 

карантинних обмежень); 

3) у складі фіскального пакету більш вагоме місце має посідати 

компенсація заробітних плат працівникам підприємств, зупинених на 

період карантину. Адже встановлена нині допомога по частковому 

безробіттю з лімітом у вигляді мінімальної заробітної плати зазвичай не 

компенсує втрачених доходів і, навряд чи, може вважатися адекватною 

підтримкою від держави. 

У сфері політики внутрішніх державних запозичень важливими завданнями 

для Уряду та НБУ є усунення небажаної конкуренції для ОВДП з боку 

депозитних сертифікатів НБУ, подолання регуляторних перешкод для банків 

щодо вкладень у  валютні ОВДП, а також підвищення зацікавленості фізичних 

осіб інвестувати власні заощадження у державні цінні папери. Доцільною, на 

наш погляд, є спільна розробка Мінфіном та НБУ «Положення про роботу 

банків-первинних дилерів з коштами фізичних осіб – інвесторів в ОВДП». У 

цьому положенні слід передбачити суттєве спрощення процедур і 

мінімізацію трансакційних витрат для фізичних осіб при придбанні та 

продажу ними державних цінних паперів через банки. 
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