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І. МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГНОЗ І ДОХОДИ БЮДЖЕТУ 

За визнанням авторитетних міжнародних фахівців бюджетний процес-2021 

у багатьох країнах світу буде відзначатися впливом епідеміологічного шоку 

на систему державних фінансів, а також надвисокою невизначеністю щодо 

динаміки макроекономічних показників в часи карантинних обмежень та їх 

наступного усунення.1 

В умовах високої економічної невизначеності, часткового застосування 

карантинних обмежень та нарощування показників захворюваності на COVID-

19 було розпочато бюджетний процес-2021 в Україні. Проєкт закону про 

державний бюджет України на 2021 рік (реєстр. № 4000) подано Кабінетом 

Міністрів України до Верховної Ради України 14 вересня 2020 року. 

У даному законопроєкті доходи державного бюджету заплановано в сумі 

1071,1 млрд грн., що складає 23,8% ВВП, прогнозованого на 2021 рік. Даний 

відносний показник є на 0,8 в.п. ВВП меншим від планових доходів бюджету- 

2020 і на 1,3 в.п. ВВП меншим від фактичних доходів 2019 року (див. рис. 1).  

Доходи зведеного бюджету на 2021  рік прогнозуються Міністерством 

фінансів в сумі 1408,6 млрд грн або 31,3% ВВП, що є на 1,3 в.п. ВВП меншим, 

ніж по плану на 2020 і на 1,2 в.п. меншим, ніж фактично у 2019 році. Рівень 

доходів Зведеного бюджету 2021 р. є також на 2,0 і 2,8 в.п. ВВП меншим, ніж 

у 2017-2018 рр.  

Скорочення частки у ВВП планових доходів держави у 2020-2021 рр. є 

закономірним явищем, оскільки еластичність доходів бюджету відносно ВВП 

у багатьох випадках є більшою від 1 (особливо це стосується податків на 

доходи і прибутки). Крім того, у наступному році передбачається скорочення 

неподаткових надходжень до бюджету, внаслідок зменшення сум прибутків 

державних підприємств і зменшення нормативів відрахувань до бюджету. 

Аналіз відносних показників доходів державного і зведеного бюджетів 

України при складанні бюджету на 2021 р. свідчить про використання 

Міністерством фінансів більш-менш реалістичного прогнозу основних 

дохідних джерел бюджету. Але такий прогноз є надмірно оптимістичним у 

частині надходжень від внутрішнього ПДВ і можливості індексації ставок 

акцизного податку, екологічного податку та рентної плати на лісові та водні 

ресурси. Крім того, макроекономічний прогноз Уряду, який покладено в 

                                                           
1 T. Curristine, L. Doherty, B. Imbert, F.S. Rahim, V. Tang, and C. Wendling. Budgeting in a Crisis: 

Guidance for Preparing the 2021 Budget. – Retrieved from: https://www.imf.org/en/ 

Publications/SPROLLs/covid19-special-notes 

https://www.imf.org/en/
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основу прогнозу доходів державного і зведеного бюджетів України, виглядає 

недостатньо обґрунтованим і достовірним.  

 

Джерело: розраховано автором за даними проекту закону №4000 від 14.09.2020 і 

даними Держстату України. 

 

Показники державного та Зведеного бюджету України на 2021 рік 

формувалися на основі базового сценарію макроекономічного прогнозу 

Уряду (Постанова КМУ №671). Даний прогноз включає показники зростання 

реального ВВП на 4,6%, підвищення споживчих цін (грудень до грудня) на 

7,3 % і генерування номінального ВВП обсягом 4505,9 млрд. грн. За 

експертними оцінками, вказаний варіант макроекономічного прогнозу 

передбачає надмірно оптимістичні темпи зростання реального ВВП, 

завищені темпи інфляції та невиправдано високий рівень номінального 

ВВП. Порівняння ключових показників макроекономічного прогнозу Уряду з 

показниками консенсус-прогнозу Мінекономрозвитку, прогнозу НБУ та МВФ 

наведено в таблиці 1. 

Сума номінального ВВП за Урядовим прогнозом, що покладено в основу 

бюджету суттєво перевищує альтернативні прогнози номінального ВВП (4277 

– 4391 млрд грн). Якщо у 2021 році фактичний ВВП виявиться нижчим від 

прогнозованого, то з високою вірогідністю Уряд не отримає планових 
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надходжень до державного та Зведеного бюджетів за більшістю 

податкових джерел. 

Таблиця 1 

Альтернативні макроекономічні прогнози України на 2021 рік 

 

Показники 

Урядовий 

прогноз 

(Постанова 

КМУ №671) 

Консенсус-

прогноз 

Мінекон-ки 

(07/ 2020) 

 

Прогноз 

НБУ 

Прогноз 

МВФ  

(06/ 2020) 

Темп зростання 

реального ВВП, % 
4,6 3,2 4,0 1,1 

Інфляція, грудень до 

грудня, % 
7,3 6,0 5,5 5,9 

Номінальний ВВП,  

млрд грн 
4506 4391 4300 4277 

Джерело: складено автором. 

За умов продовження пандемії корона-вірусу та/ або погіршення кон'юнктури 

міжнародних ринків у 2021 р. економічна рецесія в Україні 

продовжуватиметься, а економіка, ймовірно, почне відновлення тільки з ІІ 

півріччя 2021 року. У такому випадку нижчі абсолютні суми доходів 

економічних суб'єктів, їх прибутків, роздрібного товарообігу і т. ін. в 2021 

році з високою вірогідністю визначатимуть нижчий рівень надходжень до 

бюджетів України, порівняно з плановими. 

Згідно із проектом бюджету, найбільш суттєвими статтями абсолютного та 

відносного приросту доходів державного бюджету в 2021 році порівняно з 

2020 та 2019 роками мають стати (див. табл.2): 

 Податок на доходи фізичних осіб – збільшення надходжень з 2,6% ВВП 

у 2018 р. і 2,8% у 2019-2020 рр. до 3,1% ВВП у 2021 р. або номінально на 

27,5 млрд грн відносно плану на 2020 р. і на 28,9 млрд грн. відносно 

фактичного рівня 2019 р.; прогноз є реалістичним, з огляду на 30% 

зростання мінімальної заробітної плати за 2021 рік і зростання середньої 

номінальної заробітної плати на 21,1%;  

 ПДВ з вироблених в Україні товарів – підвищення рівня надходжень з 

2,2% ВВП у 2018-2019 рр. та 1,9% за планом на 2020 р. до 2,9% ВВП за 

прогнозом на 2021 р.; номінально надходження від ПДВ в 2021 р. мають 

зрости на 53 млрд грн відносно плану 2020 р. і на 41,6 млрд грн відносно 

2019 р.; такий прогноз ми вважаємо завищеним навіть з урахуванням факту 

високої ефективності адміністрування ПДВ, а нереальність обсягів 
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номінального ВВП в Урядовому макро-прогнозі додатково знижує 

потенційні надходження від ПДВ у 2021 р.; 

 Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів – зростання надходжень з 1,3% ВВП у 2018-2019 

роках і за планом на 2020 р. до 1,4% ВВП відповідно до прогнозу доходів на 

2021 р. або збільшення надходжень на 8,8 – 8,9 млрд грн відносно 2019 і 

2020 років; це виглядає цілком реалістичним, з огляду на прогнозоване 

зростання імпорту та підвищення ставок акцизного податку на алкогольні 

напої і тютюнові вироби; 

 Акцизний податок з вироблених в Україні тютюну і тютюнових 

виробів – збільшення доходів з 0,9% ВВП у 2018 р. і 1,1% у 2019 р. до 1,3% 

ВВП за прогнозом на 2021 рік або номінально на 9,7 млрд грн відносно 

плану на 2020 р. і на 13,7 млрд грн. відносно фактичного рівня 2019 р.; таке 

збільшення є обґрунтованим і пояснюється підвищенням специфічної 

ставки акцизного податку з 756 грн за 1 тис. штук цигарок у 2019 р. до 907,2 

грн у 2020 р. і до 1088,64 грн у 2021 р., а також підвищенням мінімальної 

ставки акцизного податку (але досягнення таких показників вимагає 

активної боротьби уповноважених державних органів з тіньовим 

виробництвом і обігом тютюнової продукції). 

Найбільш значущими статтями скорочення доходів державного бюджету 

мають стати: 

 Податок на прибуток підприємств (ППП) – зменшення надходжень із 

2,7% ВВП у 2018-2019 рр. і 2,5% ВВП за планом на 2020 рік і до 2,4% ВВП 

згідно з проектом бюджету на 2021 рік; номінально надходження від цього 

податку мають зменшитися на 1,2 млрд грн відносно 2019 р. і зрости на 7,7 

млрд грн відносно плану 2020 року; прогноз по ППП є реалістичним, 

оскільки, з одного боку, передбачається збільшення прибутку прибуткових 

підприємств до 911 млрд грн (з 749,3 млрд грн. у 2020 р.); а, з іншого боку, 

податкова база зменшуватиметься на суму збитків 2020 р. Саме тому 

прогнозовані Мінфіном доходи Зведеного бюджету від ППП на 2021 рік 

(2,6% ВВП) є меншими від доходів 2018-2019 рр. - 3% ВВП.   

 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти: 

скорочення відносних показників від 0,2% ВВП у 2018 р. до 0,1% ВВП за 

планом на 2020 і 2021 роки при зменшенні абсолютної суми надходжень на 

1 млрд грн грн відносно 2019 р. і на 0,8 млрд грн відносно 2018 р.; таке 

скорочення планових надходжень виглядає вірогідним, з огляду на 

утримання низьких світових цін на нафту в 2020-2021 рр. і незначних 

обсягів видобутку нафти в Україні; 
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 Частина чистого прибутку господарських організацій (державних 

унітарних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до державного 

бюджету – зменшення доходів з 0,2 % ВВП у 2018 р. і за планом на 2020 р. 

(0,9% у 2019 р.) до 0,1% ВВП згідно з проектом бюджету-2021; номінально 

сума доходів із вказаного джерела має зменшитися на 2,5 млрд грн відносно 

плану на 2020 рік і на 3,2 млрд грн. відносно фактичних надходжень 2018; 

це пояснюється як зменшенням прогнозованого прибутку державних 

підприємств, так і скороченням нормативів перерахувань до бюджету; 

 Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських 

товариств, у статутних капіталах яких є державна власність – 

зменшення надходжень з 0,9% ВВП у 2018 і 1,5% за планом на 2020 р. до 

0,4% ВВП за прогнозом на 2021 р. при скороченні абсолютних надходжень 

на 41,3 млрд грн відносно плану на 2020 р. і на 11 млрд грн відносно 

фактичних перерахувань 2018 р.; такий прогноз пов'язаний як з 

песимістичними результатами фінансово-господарської діяльності 

державних підприємств у 2020 році, так і з бажанням Уряду залишати 

більше ресурсів у розпорядженні компаній для їх розвитку; 

 Кошти, що перераховуються до бюджету Національним банком 

України – зменшення з 1,6 % ВВП у 2019 і 1,1% ВВП за планом на 2020 рік 

до 0,7% ВВП згідно з проектом бюджету-2021; номінально сума 

трансфертів від НБУ має зменшитися з 64,9 млрд грн у 2019 р. і 42,7 млрд у 

2020 р. до 33 млрд грн у 2021 р. через скорочення прогнозного обсягу 

прибутку Національного банку; 

 Власні надходження бюджетних установ – скорочення надходжень із 

1,3 % ВВП у 2018 р. і 1,2% у 2019 р. до 0,9% ВВП за планом на 2020 і 2021 

роки при скороченні абсолютних сум на 7,7 млрд грн відносно фактичних 

надходжень 2019 р. і на 8,2 млрд грн відносно надходжень 2018 р.; таке 

скорочення, на наш погляд, має штучний характер, оскільки традиційно в 

бюджетних планах доходи за цією статтею занижуються головними 

розпорядниками коштів, які побоюються зменшення планового 

фінансування за загальним фондом бюджету (у випадку достовірного 

представлення планованих сум власних надходжень за спеціальним 

фондом).  
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Таблиця 2 

Показники Державного бюджету України за доходами  
у 2018 - 2021 рр. 

Назва 
 

2019 
факт 

2020 
затвер-
джено 

2021  
прогноз 

 
2018  
факт 

 
2019 
факт 

2020 
затвер-
джено 

2021  
прог-
ноз 

 тис. грн. % ВВП 

Податкові 

надходження   
799 776 041 783 679 031 928 626 731 21.2 20.1 19.7 20.6 

Податки на доходи, 

податки на прибуток, 

податки на збільшення 

ринкової вартості   

217 040 357 209 508 952 244 759 591 5.3 5.5 5.3 5.4 

Податок та збір на 

доходи фізичних осіб 
109 954 034 111 302 536 138 859 591 2.6 2.8 2.8 3.1 

Податок на прибуток 

підприємств   
107 086 323 98 206 416 105 900 000 2.7 2.7 2.5 2.4 

Рентна плата та плата 

за використання інших 

природних ресурсів  
46 746 866 32 534 637 40 140 758 1.3 1.2 0.8 0.9 

Рентна плата за 

спеціальне використання 

лісових ресурсів  

633 818 615 900 689 900 0.0 0.0 0.0 0.0 

Рентна плата за спец-не 

використання води  
892 709 972 400 851 200 0.0 0.0 0.0 0.0 

Рентна плата за 

користування надрами  
41 258 482 27 052 237 33 760 928 1.1 1.0 0.7 0.7 

Рентна плата за корист-ня 

надрами для видобування 

корисних копалин загаль-

нодержавного значення  

3 638 262 3 769 200 3 730 900 0.1 0.1 0.1 0.1 

Рентна плата за 

користування надрами 

для видобування нафти  

5 743 088 3 757 922 4 720 689 0.2 0.1 0.1 0.1 

Рентна плата за корист-ня 

надрами для видобування 

природного газу  

29 196 138 17 631 878 23 020 843 0.8 0.7 0.4 0.5 

Рентна плата за корист-ня 

надрами для видобування 

газового конденсату  

2 580 647 1 361 138 1 919 296 0.1 0.1 0.0 0.0 

Рентна плата за корист-

ня радіочастотним 

ресурсом України  

2 458 581 2 375 500 3 365 687 0.1 0.1 0.1 0.1 

Рентна плата за 

транспортування  
1 503 276 1 518 600 1 473 042 0.0 0.0 0.0 0.0 

Внутрішні податки на 

товари та послуги   
502 048 114 509 793 000 609 895 000 13.9 12.6 12.8 13.5 
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Назва 
 

2019 
факт 

2020 
затвер-
джено 

2021  
прогноз 

 
2018  
факт 

 
2019 
факт 

2020 
затвер-
джено 

2021  
прог-
ноз 

Акцизний податок з 

вироблених в Україні 

підакцизних товарів  

69 897 098 75 173 000 84 609 000 2.0 1.8 1.9 1.9 

Спирт   182 549 136 000 185 000 0.0 0.0 0.0 0.0 

Лікеро-горілчана 

продукція   
6 064 982 5 881 000 6 329 000 0.2 0.2 0.1 0.1 

Виноробна продукція, для 

вироб-ва якої не викор-ся 

спирт етиловий 

1 507 371 1 511 000 1 698 000 0.0 0.0 0.0 0.0 

Пиво   4 671 168 4 748 000 5 098 000 0.1 0.1 0.1 0.1 

Тютюн та тютюнові 

вироби 
43 037 388 47 088 000 56 759 000 0.9 1.1 1.2 1.3 

Транспортні засоби 137 242 89 000 141 000 0.0 0.0 0.0 0.0 

Електрична енергія  4 788 464 4 000 000 2 943 000 0.2 0.1 0.1 0.1 

Пальне 9 315 344 11 546 000 11 303 000 0.3 0.2 0.3 0.3 

Виноробна продукція, для 

вироб-ва якої викор-ся 

спирт етиловий 

192 564 174 000 153 000 0.0 0.0 0.0 0.0 

Акцизний податок з 

ввезених на митну 

територію України 

підакцизних товарів 

53 460 795 53 340 000 62 286 000 1.3 1.3 1.3 1.4 

Лікеро-горілчана 

продукція   
1 193 773 1 374 000 1 551 000 0.0 0.0 0.0 0.0 

Виноробна продукція   569 391 486 000 619 000 0.0 0.0 0.0 0.0 

Тютюн та тютюнові 

вироби 
1 104 484 1 456 000 5 101 000 0.0 0.0 0.0 0.1 

Транспортні засоби 11 900 244 
3 991 000 5 962 000 

0.1 0.3 0.1 0.1 

Пальне 38 314 491 45 638 000 48 585 000 1.1 1.0 1.1 1.1 

ПДВ з вироблених в 

Україні товарів (робіт, 

послуг) з урахуванням 

відшкодування, 

88 929 805 77 480 000 130 500 000 2.2 2.2 1.9 2.9 

ПДВ з ввезених на митну 

територію України 

товарів 

289 760 416 303 800 000 332 500 000 8.3 7.3 7.6 7.4 

Податки на міжнародну 

торгівлю та зовнішні 

операції   

30 086 000 28 621 000 30 134 000 0.8 0.8 0.7 0.7 

Ввізне мито   29 855 382 28 261 000 29 785 000 0.7 0.8 0.7 0.7 

Мито на товари, що 

ввозяться суб'єктами 

підприємн-ї діяльності   
20 150 551 20 591 000 21 290 000 0.6 0.5 0.5 0.5 
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Назва 
 

2019 
факт 

2020 
затвер-
джено 

2021  
прогноз 

 
2018  
факт 

 
2019 
факт 

2020 
затвер-
джено 

2021  
прог-
ноз 

Мито на нафтопродукти, 

транспортні засоби та 

шини до них 

8 492 983 7 670 000 8 495 000 0.2 0.2 0.2 0.2 

Вивізне мито   230 618 360 000 349 000 0.0 0.0 0.0 0.0 

Інші податки та збори  3 854 957 3 221 442 3 697 383 0.0 0.1 0.1 0.1 

Екологічний податок  3 854 384 3 221 148 3 697 089 0.1 0.1 0.1 0.1 

Неподаткові 

надходження   
186 750 103 183 668 134 129 044 304 4.6 4.7 4.6 2.9 

Доходи від власності та 

підприємницької 

діяльності   

114 414 845 114 268 213 65 972 725 2.4 2.9 2.9 1.5 

Частина чистого 

прибутку держ. або 

комун. унітарних підпр-в, 

що вилучається до 

бюджету, та дивіденди 

на акції товариств, у  

капіталах яких є держ. 

або комунальна власність 

46 297 270 68 346 848 24 571 400 1.1 1.2 1.7 0.5 

Частина чистого прибутку 

господарських організацій 

(державних унітарних 

підприємств та їх об'єднань), 

що вилучається до 

державного бюджету  

35 852 808 6 964 148 4 456 400 0.2 0.9 0.2 0.1 

Дивіденди, нараховані на 

акції господарських 

товариств, у капіталах 

яких є державна власність 

10 444 462 61 382 700 20 115 000 0.9 0.3 1.5 0.4 

Кошти, що перерахов-ся 

до бюджету Національ-

ним банком України 

64 898 456 42 722 483 33 000 000 1.3 1.6 1.1 0.7 

Інші надходження   2 935 561 2 985 467 8 276 948 0.1 0.1 0.1 0.2 

Адміністративні штрафи 

та інші санкції  
1 166 416 1 044 111 1 077 111 0.0 0.0 0.0 0.0 

Адміністративні штрафи 

у сфері безпеки 

дорожнього руху  

893 732 1 083 310 1 299 472 0.0 0.0 0.0 0.0 

Адміністративні збори 

та платежі, доходи від 

некомерц. господарської 

діяльності  

10 377 764 17 682 396 9 511 368 0.5 0.3 0.4 0.2 

Плата за надання 

адміністративних послуг 
2 343 513 7 677 692 2 275 190 0.3 0.1 0.2 0.1 
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Назва 

 
2019 
факт 

2020 
затвер-
джено 

2021  
прогноз 

 
2018  
факт 

 
2019 
факт 

2020 
затвер-
джено 

2021  
прог-
ноз 

Плата за видачу, 

переоформлення ліцензій 

і за видачу дубліката 

ліцензій на мовлення, та 

ліцензій провайдера  

60 710 20 000 21 000 0.0 0.0 0.0 0.0 

Плата за видачу, 

переоформлення, 

продовження терміну дії 

ліцензій на користування 

радіочастотним ресурсом  

43 207 916 653 192 355 0.2 0.0 0.0 0.0 

Збір за видачу 

спеціальних дозволів на 

користування надрами та 

кошти від продажу таких 

дозволів 

933 589 750 000 750 000 0.0 0.0 0.0 0.0 

Плата за надання інших 

адміністративних послуг 
439 043 702 671 449 713 0.0 0.0 0.0 0.0 

Плата за надання 

відомостей з Єдиного 

держреєстру юридичних, 

фізичних осіб – підпр-в та 

громадських формувань 

564 974 638 680 622 812 0.0 0.0 0.0 0.0 

Судовий збір та 

звернення застави у дохід 

держави  

3 411 614 3 946 371 3 364 315 0.1 0.1 0.1 0.1 

Кошти за вчинення 

консульських дій   
897 946 772 980 810 612 0.0 0.0 0.0 0.0 

Виконавчий збір  1 087 859 655 918 840 063 0.0 0.0 0.0 0.0 

Надходження від оренд-

ної плати за користування 

цілісним майновим 

комплексом та іншим 

державним майном   

1 554 906 4 100 000 1 650 000 0.0 0.0 0.1 0.0 

Інші неподаткові 

надходження   15 762 606 14 345 009 15 019 489 0.3 0.4 0.4 0.3 

Інші надходження   
2 827 081 1 590 680 1 590 680 0.1 0.1 0.0 0.0 

Надходження до Держ-го 

спецфонду фінансування 

витрат на авіаційну 

діяльність та участь 

України у міжнародних 

авіаційних організаціях   

361 100 432 000 414 800 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Назва 

 
2019 
факт 

2020 
затвер-
джено 

2021  
прогноз 

 
2018  
факт 

 
2019 
факт 

2020 
затвер-
джено 

2021  
прог-
ноз 

Кошти, отримані 

відповідно до ст. 8 Закону 

"Про впорядкув-ня 

питань із забезпечення 

ядерної безпеки"  

919 575 785 400 785 400 0.0 0.0 0.0 0.0 

Доходи від операцій з 

кредиту-вання та 

надання гарантій   

1 740 047 1 890 408 2 423 379 0.0 0.0 0.0 0.1 

Плата за користування 

кредитами (позиками), 

залученими державою  

1 203 024 1 212 449 1 388 843 0.0 0.0 0.0 0.0 

Збори на обов'язкове 

держ.пенсійне 

страхування з окремих 

видів госп. операцій   

9 231 660 9 011 607 8 952 748 0.2 0.2 0.2 0.2 

Збір під час набуття права 

власності на легкові 

автомобілі 

4 438 269 3 341 459 3 917 165 0.1 0.1 0.1 0.1 

Збір з операцій купівлі-

продажу нерухомості   
1 843 164 2 151 751 1 726 733 0.0 0.0 0.1 0.0 

Збір з корист-ня і надання 

послуг стільникового 

рухомого зв'язку   

2 664 112 3 194 223 3 078 567 0.1 0.1 0.1 0.1 

Власні надходження 

бюджетних установ   
46 194 888 37 372 517 38 540 722 1.3 1.2 0.9 0.9 

Надходження від плати 

за послуги, що надаються 

бюджетними 

установами  

31 732 722 36 177 583 38 281 302 0.8 0.8 0.9 0.8 

Доходи від операцій з 

капіталом   
183 031 660 823 923 331 0.0 0.0 0.0 0.0 

Надходження від 

реалізації державних 

запасів товарів   

75 986 607 853 864 827 0.0 0.0 0.0 0.0 

Офіційні трансферти   1 139 869 1 756 137 1 966 331 0.0 0.0 0.0 0.0 

Від ЄС, урядів іноземних 

держав, міжнародн. 

організацій, донорських 

установ 

1 139 869 1 756 137 1 966 331 0.0 0.0 0.0 0.0 

Цільові фонди   1 770 807 189 478 200 657 0.0 0.0 0.0 0.0 

Надходження до Фонду 

соц. захисту інвалідів  
210 547 189 478 200 657 0.0 0.0 0.0 0.0 

РАЗОМ доходів (без 
трансфертів) 

989 619 852 969 953 603 1060761355 25.9 24.9 24.3 23.5 

Джерело: розраховано автором за даними інформаційно-аналітичних матеріалів до проекту 

закону №4000, даними Держказначейства і Держстату України. 
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Проект бюджету на 2021 рік передбачає внесення ряду законодавчих і 

нормативно-правових змін, які впливатимуть на дохідну частину бюджету. 

По-перше, це підвищення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові 

вироби з фільтром і без фільтра з 693,6 і 756 грн/ 1000 шт. у 2019-2020 рр. до 

907,2 грн у 2021 р., а також сум мінімальних податкових зобов'язань із сплати 

акцизного податку на цигарки. 

По-друге, це внесення змін до Податкового кодексу України (законопроект 

№4101), яким передбачається індексація ставок акцизного податку на 

алкогольні напої, екологічного податку та рентної плати:  

Зокрема, на 11,6% (прогнозна зміна індексу споживчих цін за 2020 рік) мають 

зрости ставки акцизного податку на алкогольні напої, деякі ставки 

екологічного податку та ставки рентної плати за користування 

радіочастотним ресурсом України. 

Крім того, на 12% (прогнозна зміна індексу цін виробників промислової 

продукції за 2020 рік) повинні зрости ставки ставки рентної плати за 

користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних 

копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів. 

Окремі положення законопроекту №4101 передбачають: 

 поетапне підвищення ставок екологічного податку за викиди двоокису 

вуглецю (СО2) стаціонарними джерелами з 10,00 грн/т до 30 грн/тонну у 

2024 році (щорічне підвищення на 5 грн/тонну); 

 двократне підвищення ставок екологічного податку за скиди 

забруднюючих речовин у водні об’єкти з 2021 року і надалі їх поступове 

підвищення у 10 разів до 2029 року. 

За оцінками Міністерства фінансів, впровадження норм законопроекту №4101 

у частині індексації ставок дозволить збільшити надходження податків і зборів 

до державного бюджету на 2,2 млрд гривень. Але можливість безпроблемного 

схвалення таких пропозицій Верховною Радою є сумнівною: профільні 

комітети Ради вже висловили своє застереження щодо законопроекту, 

оскільки він порушує пункт 4.1 статті 4 Податкового кодексу України 

(принцип стабільності податкового законодавства). Згідно з цим принципом 

зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніше 

як за 6 місяців до початку нового бюджетного періоду. 
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Отже, плановий показник доходів державного бюджету 2021 р. у І варіанті 

бюджету зменшено Міністерством фінансів на 0,8 в.п. ВВП відносно 

планового показника 2020 року і на 1,3 в.п. відносно фактичних доходів 

2019 року. Зниження відносних показників доходів державного і зведеного 

бюджетів України відображає зменшення неподаткових доходів бюджету, а 

також вказує на  використання Міністерством фінансів консервативного 

прогнозу надходжень за основними податками. Але прогноз Міністерства 

фінансів, все ж таки, є малореалістичним у частині надходжень від 

внутрішнього ПДВ і проведення індексації ставок акцизного податку, 

екологічного податку та рентної плати на деякі види ресурсів.  

Ще одним фактором ризику для виконання дохідної частини бюджету є 

невисока достовірність макроекономічного прогнозу Уряду, який 

покладено в основу прогнозу доходів державного і Зведеного бюджетів. Якщо 

номінальний ВВП 2021 р. виявиться меншим від прогнозованого та абсолютні 

суми доходів економічних суб'єктів, їх прибутків і роздрібного товарообігу 

будуть меншими відносно прогнозованих Урядом, то зменшяться і 

надходження до бюджету за основними джерелами. З огляду на це, в процесі 

доопрацювання проекту державного бюджету на 2021 рік доцільно 

переглянути окремі показники доходів бюджету в бік зменшення, в першу 

чергу - ПДВ, акцизних податків і рентних платежів. У такому разі 

неминучим виглядає коригування видаткової частини державного бюджету 

України (див. детально розділ ІІ і загальні висновки). 

 

 

ІІ. ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО І ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТІВ 

УКРАЇНИ 

Видатки державного бюджету в 2021 році, згідно з проектом  бюджету, 

мають становити 1331 млрд грн або 29,5% ВВП. Відносний рівень таких 

видатків має збільшитися на 1,8 і 2,5 в.п. ВВП щодо видатків 2018-2019 рр. 

Але щодо планових видатків 2020 р. величина видатків 2021 р. має бути 

скорочена на 2,3 в.п. ВВП (див. рис. 1). Враховуючи безпрецедентний характер 

нинішньої економічної та епідеміологічної кризи, збільшення відносної 

величини бюджетних видатків є закономірним. За відомим висловом 

Річарда Ніксона «ми всі тепер кейнсіанці» і в період економічної кризи 

держава традиційно приймає на себе додаткові функції, пов'язані з 

підтримкою економіки і бідних верств населення. 
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Очевидно, що в Україні, як і багатьох країнах світу, рятування людських 

життів і уникнення економічного колапсу вимагають від держави належного 

фінансування сфери охорони здоров'я, збільшення обсягів державної 

підтримки населення та бізнесу. Поряд з цим, для захисту від військової агресії 

українська держава змушена вкладати значні ресурси у сектор безпеки і 

оборони.  

Дані МВФ підтверджують: загальна тенденція щодо нарощування державних 

видатків проявляється у багатьох країнах світу. Так, видатки сектору 

загального державного управління в розвинутих країнах мають збільшитися 

відносно 2019 р. на 5,1 в.п. ВВП у 2020 р. і на 2,2 в.п. в 2021 р. А в країнах з 

ринками, що формуються, і середніми доходами приріст видатків становитиме 

2,5 в.п. ВВП у 2020 і 1,4 в.п. у 2021 р. Таким чином, тимчасове зростання 

ролі держави у перерозподільчих процесах є економічно обґрунтованим, 

відповідає викликам часу і загальносвітовим тенденціям.  

У розрахунках до державного бюджету враховано прогноз видатків 

зведеного бюджету України на 2021 рік у сумі 1673,7 млрд грн або 37,1% 

ВВП, що на є 3,6 в.п. ВВП меншим планового показника 2020 р. (40,7% ВВП) 

і на 2,6 в.п. більшим від фактичного показника 2019 р. (34,5 % ВВП). Планові 

видатки 2021 р. у відносному вираженні дещо перевищуватимуть показники 

2012-2019 років.  

Дані щодо відносної величини фактичних видатків Зведеного бюджету за 

функціональною класифікацією у період 2012-2019 рр. і планові показники на 

2020-2021 роки наведені в таблиці 3. 

Представлені дані демонструють: збільшення відносного обсягу видатків 

2021 року щодо плану 2020 року та факту 2019 року передбачається за 

такими функціями держави: 

 охорона здоров’я (із 3,2% ВВП у 2019 р. до 4,1% за планом на 2020 р. і 

до 4,2% за прогнозом на 2021 р.); 

 освіта (із 6,0% ВВП у 2019 р. до 6,7% за планом/прогнозом на 2020-

2021 рр.); 

 дорожнє господарство (із 1,7% ВВП у 2019 р. до 3,4% за планом на 

2020 р. і до 2,2% у 2021 р.); 

 обслуговування державного боргу (із 3% ВВП у 2019 р. до 3,7% за 

планом на 2020 р. і 3,6% у 2021 р.); 
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Якщо розширити часовий інтервал порівняльного аналізу до 2013 року, то 

найбільш значущими напрямами зростання відносного обсягу бюджетних 

видатків у 2021 р. порівняно з 2013 р. є такі: 

 оборона (приріст видатків на 1,6 в.п. ВВП – із 1,0 до 2,6% ВВП); 

 обслуговування боргу (на 1,3 в.п. ВВП – із 2,3 до 3,6% ВВП); 

 дорожнє господарство (на 1,1 в.п. ВВП – із 1,1 до 2,2% ВВП); 

 громадський порядок, безпека та судова влада (на 1 в.п. ВВП – із 2,7 до 

3,7% ВВП). 

Таким чином, на тривалому часовому проміжку (2014-2020 рр.) фактичні 

пріоритети витрачання державних коштів пов'язані з виплатою відсотків за 

державним боргом, фінансуванням діяльності правоохоронних органів, 

підвищенням обороноздатності держави, а також покращенням якості 

автомобільних доріг. Збільшення видатків на оборону було вкрай 

необхідним для захисту від військової агресії Росії, а фінансування 

будівництва доріг є важливою складовою покращення інвестиційного 

клімату та активізації економічної діяльності в країні. Але важко назвати 

виправданим і таким, що відповідає економічним можливостям країни, 

стрімке збільшення видатків на правоохоронні органи і обслуговування 

боргу (в т. ч. і як результат необґрунтовано високих ставок ринкових 

запозичень у 2017-2019 рр.). 

Новітнім позитивом фіскальної політики 2020-2021 рр. стало те, що вона 

порушила усталені тенденції динаміки різних складових державних видатків 

протягом 2014-2019 рр. Саме з 2020 р. держава почала витрачати помітно 

більше коштів на освіту і охорону здоров’я – ключові сфери розвитку 

людського капіталу. Так, видатки на охорону здоров'я у 2021 відносно 2019 

року мають зрости на 1 в.п. ВВП, а видатки на освіту – на 0,7 в.п. ВВП. 

Для наочності на рис. 2 показано динаміку відносної величини видатків на 

охорону здоров'я і обслуговування державного боргу в 2013-2021 роках. У 

2013 держава витрачала майже вдвічі більше коштів на охорону здоров'я, ніж 

на обслуговування державного боргу – 4,2% проти 2,3% ВВП. Надалі 

фінансування медичних витрат послідовно скорочувалося при нарощуванні 

витрат на обслуговування боргу. В 2018 р. вказані напрями витрачання 

державних коштів зрівнялися і становили по 3,3% ВВП. Лише у 2020 р. в 

умовах пандемії фінансування охорони здоров’я помітно збільшилося (до 

4,1% ВВП), а витрати на обслуговування боргу зросли незначною мірою і 

стабілізувалися на рівні 3,6-3,7% ВВП. 
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Рис. 2. Порівняння видатків Зведеного бюджету на обслуговування 

боргу і на охорону здоров’я у 2013-2021 роках (% до ВВП). 

Джерело: розрахунки автора за даними Держказначейства і Держстату України. 

 

При порівнянні планових обсягів бюджетного фінансування 2021 року з 

плановими обсягами 2020 року варто відзначити незначне скорочення 

видатків на: 

 державне управління (із 2,5 до 2,2% ВВП); 

 оборону (із 3,0 до 2,6% ВВП); 

 громадський порядок, безпеку та судову владу (із 4,0 до 3,7% ВВП); 

 дорожнє господарство (із 3,4 до 2,2% ВВП). 

Але скорочення видатків за вказаними статтями, на наш погляд, є цілком 

виправданим, оскільки в останні роки всі з наведених функцій (крім 

оборони) фінансувалися українською державою занадто «щедро» при 

деструктивному недофінансуванні сфер розвитку людського капіталу.  

Проведений аналіз видатків зведеного бюджету дозволяє виявити ще одну 

коротко- та довгострокову тенденцію у сфері бюджетного фінансування. Це –

вагоме скорочення видатків Зведеного бюджету на соціальний захист і 

соціальне забезпечення. Їх відносний розмір було зменшено із 10% ВВП у 

2013 р. і 9,6% у 2017 р. до 8,8% за планом на 2020 р. і до 7,8% ВВП за 

прогнозом на 2021 рік. При цьому у відносному вимірі зменшуються дві 

найбільш вагомі складові видатків на соціальний захист і соціальне 

забезпечення - трансферти Пенсійному фонду і видатки на житлові субсидії 

населенню. Крім того, внаслідок збереження заниженого розміру 
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прожиткового мінімуму на 2021 р., скорочуватимуться (у відносному вимірі) 

виплати соціальних допомого сім’ям з дітьми, ветеранам, малозабезпеченим 

сім'ям, особам з інвалідністю.  

Такі тенденції сигналізують про зниження ролі держави як гаранта 

виживання людини за складних життєвих обставин (при втраті 

працездатності) та невисокий рівень перерозподілу доходів громадян через 

бюджетну систему України. Вказана ситуація є потенційно небезпечною у 

контексті збереження соціальної стабільності в країні. 

Таблиця 3 

Видатки Зведеного бюджету України  

за функціональною класифікацією, % до ВВП 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
план 

2021 
прогноз 

Видатки 34.9 34.8 33.0 34.2 35.1 35.4 35.1 34.5 40.7 37.1 

Загальнодержавні функції 
(без обслуговув-ня боргу) 2.1 2.0 1.7 1.6 1.6 1.9 2.1 2.1 2.5 2.2 

Обслуговування 
державного боргу 1.8 2.3 3.1 4.3 4.0 3.7 3.3 3.0 3.7 3.6 

Оборона 1.0 1.0 1.7 2.6 2.5 2.5 2.7 2.7 3.0 2.6 

Громадський порядок, 
безпека та судова влада   2.6 2.7 2.8 2.8 3.0 3.0 3.3 3.6 4.0 3.7 

Економічна діяльність   4.4 3.5 2.7 2.8 2.8 3.4 4.0 3.9 6.0 4.5 

  - 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 0.4 

  - 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 1.1 1.4 1.7 1.7 3.4 2.2 

Охорона навколишнього 
природного середовища  0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 

Житлово-комунальне 
господарство  1.4 0.5 1.1 0.8 0.7 0.9 0.9 0.9 0.8 0.6 

Охорона здоров'я 4.1 4.2 3.6 3.6 3.2 3.4 3.3 3.2 4.1 4.2 

Духовний та фізичний 
розвиток   1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 

Освіта 7.2 7.3 6.3 5.7 5.4 6.0 5.9 6.0 6.7 6.7 

Соціальний захист та 
соціальне забезпечення 8.9 10.0 8.7 8.9 10.8 9.6 8.7 8.1 8.8 7.8 

  - трансферти 
Пенсійному фонду * 5.7 4.4 4.8 6.0 4.5 4.2 4.6 5.1 4.5 

  - житлові субсидії * 0.1 0.1 0.7 1.6 2.2 2.0 1.1 1.0 0.8 

Джерело: розраховано автором за даними інформаційно-аналітичних матеріалів до проекту 

закону №4000, даними Держказначейства і Держстату України. 
 

Зазначені негативні явища породжуються збереженням двократного розриву 

між розміром фактичного прожиткового мінімуму і прожиткового мінімуму, 

встановленого статтею 7 проекту закону про бюджет. Так, розмір державних 

соціальних допомог на 2021 р. обраховувався, виходячи з суми прожиткового 

мінімуму з 1 січня 2021 р. — 2189 грн, з 1 липня — 2294 грн, з 1 грудня — 
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2393 грн. В той же час за інформацією Мінсоцполітики, розміщеною на його 

сайті, фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах серпня 2020 р. у 

розрахунку на місяць на одну особу становив 3778 грн (з урахуванням 

обов’язкових платежів – 4331 грн), в тому числі для працездатних осіб – 

3933 грн (з урахуванням обов’язкових платежів – 4886 грн).  

Обмежені можливості достойної підтримки вразливих верств населення та 

наявні розбіжності між рівнем фактичного прожиткового мінімуму і мінімуму 

в законі про бюджет прирікають на хронічну бідність більшість 

непрацездатних і малозабезпечених громадян України. 
 

 

Рис. 3. Порівняння видатків Зведеного бюджету на соціальний захист/ 

забезпечення і на безпеку/ оборону в 2013-2021 роках (% до ВВП). 

Джерело: розрахунки автора за даними Держказначейства і Держстату України. 

 

На рис. 3 наведено динаміку відносної величини видатків на соціальний захист 

і забезпечення (включаючи трансферти Пенсійному фонду і житлові субсидії) 

та видатків на безпеку, оборону і судову владу в 2013-2021 роках. У 2013 

держава витрачала майже втричі більше коштів на соціальний захист і 

забезпечення, ніж на безпеку і оборону – 10% проти 3,7% ВВП. У наступні 

роки витрати на соціальний захист послідовно скорочувалися (крім 2016 р.) і 

в 2019 р. становили 8,1% ВВП. Тоді вони лише несуттєво перевищували 

видатки на безпеку і оборону - 6,3% ВВП. А фінансування витрат на безпеку і 

оборону в останні роки, навпаки, постійно збільшувалося: з 3,7% у 2013 р. до 

7% ВВП за планом на 2020 р. Тільки в 2021 такі витрати передбачається 

зменшити на 0,7 в.п. - до 6,3% ВВП. Показово, що скорочення видатків на 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
план

2021 
прогн.

10.0

8.7 8.9

10.8

9.6
8.7

8.1
8.8

7.8

3.7
4.6

5.4 5.5 5.5
6.0 6.3

7.0
6.3

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Оборона, громадський порядок, безпека та судова влада  



 

20 
 

соціальний захист має перманентний характер і в 2021 р. їх знову буде 

зменшено на 1 в.п. ВВП.  

Отже, напівзруйновані у 2014-2019 рр. ключові галузі бюджетної сфери 

(освіта, культура і охорона здоров’я) у 2020-2021 рр. отримують від 

держави приріст як абсолютних, так і відносних сум бюджетного 

фінансування. Такі позитивні зрушення досягалися, по-перше, за рахунок 

збільшення загального обсягу видатків зведеного бюджету, а, по-друге, за 

рахунок раціоналізації штучно роздутих «попередниками» видатків на 

громадський порядок, безпеку та судову владу. 

Розрахункові показники структури видатків Зведеного бюджету України в 

2012-2021 роках підтверджують отримані нами висновки щодо зростання 

вагомості сфер освіти, охорони здоров’я та дорожнього господарства при 

формуванні пріоритетів витрачання державних коштів на 2020-2021 роки. Так, 

відносно 2019 в 2021 році передбачається підвищення частки охорони 

здоров’я на 1 в.п., освіти на 0,5 в.п. і дорожнього господарства на 1 в.п. У 

той же час зменшуватиметься частка видатків на соціальний захист, на 

оборону, на громадський порядок, безпеку, судову владу. 

Поступове відновлення сфер розвитку людського капіталу (що закладається 

бюджетом 2021 року) у перспективі сприятиме пом’якшенню соціально-

демографічної кризи у країні, підвищенню продуктивності праці в 

економіці та прискоренню темпів економічного зростання на тривалому 

часовому проміжку. 

Проведений нами аналіз планових видатків державного бюджету за 

програмною класифікацією на 2020 рік дозволяє встановити міністерства 

(відомства) і бюджетні програми, які отримали найбільшу користь чи зазнали 

втрат від зміни обсягів бюджетного фінансування у 2021 р. У таблиці 4 

наведено видатки державного бюджету за програмною класифікацією, які 

підлягатимуть найбільшому скороченню в 2021 році відносно планових 

видатків поточного року, затверджених законом про бюджет. 

За абсолютними сумами і темпами річного приросту в розрізі бюджетних 

програм найбільше передбачається зменшити видатки на: 

 виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-

комунальних послуг, (-2 721,8 млн грн або -6,9% відносно планових 

асигнувань 2020 р. ); 

 субвенцію місцевим бюджетам на покращення соціального захисту 

окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої 

освіти (-2 200 млн грн – скасування субвенції); 
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 субвенцію місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна 

школа для кращих результатів" (-1 500 млн грн або -60%); 

 апарат Міністерства енергетики України (-1 189,2 млн грн або -16,7%); 

 розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого 

теплопостачання України (-852,7 млн грн або -47,5%); 

 апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України (-673,7 млн грн або -7,8%); 

 Державна міграційна служба України (-383,7 млн грн або -9,6%). 

Таблиця 4 

Видатки Державного бюджету за програмною класифікацією, які  

підлягатимуть найбільшому скороченню у 2021 р. порівняно з 2020 р. 
 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків  

Найменування 

згідно з відомчою і програмною 

класифікаціями  

Абсолютний 

приріст 

видатків 

2021/ 2020, 

млн грн 

Темпи 

приросту 

видатків 

2021 до 

2020,% 

2501230 

Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на 

оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу у грошовій формі 

-2 721.8 -6.9 

2211260 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію програми "Спроможна 

школа для кращих результатів" 
-1 500.0 -60 

2211270 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на покращення соціального захисту 

окремих категорій педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти 

-2 200.0 * 

2401000 Апарат Міністерства енергетики України -1 189.2 -16.7 

3111020 

Розвиток мережі та утримання автомобільних 

доріг загального користування державного 

значення 
-1 421.8 -3.7 

3131090 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту автомобі-

льних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності 

-829.4 -3.7 

2751600 

Розвиток міської інфраструктури і заходи в 

секторі централізованого теплопостачання 

України, розвиток системи водопостачання в м. 

Миколаєві, реконструкція та розвиток системи 

комунального водного господарства м. Чернівці 

-852.7 -47.5 

1201000 
Апарат Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України 
-673.7 -7.8 

1004000 Державна міграційна служба України -383.7 -9.6 

1004020 

Забезпечення виконання завдань та функцій у 

сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб 
-393.1 -10.3 

Джерело: розраховано автором за даними аналітичних матеріалів до проекту закону 

№4000 від 14.09.2020. 
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Поряд з цим, ряд головних розпорядників бюджетних коштів та їх бюджетних 

програм отримають у 2021 р. більші суми асигнувань, як у номінальному, так 

і реальному вираженні. У таблиці 5 представлено видатки державного 

бюджету за програмною класифікацією з найбільшим приростом 

фінансування у 2021 році порівняно з 2020 роком.  

Найбільше збільшення обсягів фінансування за абсолютними сумами і 

темпами річного приросту передбачається за такими бюджетними 

програмами і такими розпорядниками бюджетних коштів:  

 Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування 

населення (+34,56 млрд грн або +38,9% відносно 2020 р.); 

 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (+23,41 

млрд грн або +29,6% відносно 2020 р.); 

 Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх 

баз практики (+6,72 млрд грн або +23,9%); 

 Апарат Міністерства молоді та спорту (+4,57 млрд грн або +200,8%); 

 Державний фонд регіонального розвитку (+4,46 млрд грн або +91%); 

 Міністерство культури та інформ.політики (+3,42 млрд грн або +41,4%); 

 Керівництво та управління у сфері податкової політики (+2,85 млрд грн 

або +34,7%); 

 Центральне управління Служби безпеки (+2,78 млрд грн або +22,8%); 

 Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної 

поліції України (+2,13 млрд грн або +6,5%); 

 Офіс Генерального прокурора (+1,93 млрд грн або +25,6%); 

 Субвенція місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (1,65 млрд 

грн, нова програма); 

 Служба зовнішньої розвідки України (+1,64 млрд грн або +69,5%); 

 Керівництво та управління у сфері митної політики (+1,53 млрд грн або 

+42,8%); 

 Забезпечення медичних заходів окремих держпрограм та комплексних 

заходів програмного характеру (+1,46 млрд грн або +18,1%); 

 Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізація 

залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень (1,44 

млрд грн, нова програма); 

 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (+1,42 

млрд грн або +93,2%). 



 

23 
 

Таблиця 5 

Видатки Державного бюджету за програмною класифікацією з 

найбільшим приростом фінансування у 2021 р. порівняно з 2020 р. 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків  

Найменування 

згідно з відомчою і програмною класифікаціями  

Абсолют-

ний 

приріст 

видатків 

2021/ 2020, 

млн грн 

Темпи 

приросту 

видатків 

2021 до 

2020, % 

Органи державного управління і силові органи     

0111000 Апарат Верховної Ради України 243.9 11.9 

0301000 Апарат Державного управління справами 789.3 33.1 

0901000 Офіс Генерального прокурора 1 939.4 25.6 

1002000 
Адміністрація Державної прикордонної служби 

України 
1 346.4 10.4 

1006280 Забезпечення діяльності сил цивільного захисту 1 029.3 7.6 

1007020 
Забезпечення діяльності підрозділів, установ та 

закладів Національної поліції України 
2 128.4 6.5 

1203040 
Накопичення (приріст) матеріальних цінностей 

державного матеріального резерву 
231.3 43.0 

1209030 

Організація та регулювання діяльності установ в 

системі Державної служби з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів 
684.3 24.1 

3601000 Апарат Міністерства юстиції України 1 351.2 10.5 

3901000 
Апарат Міністерства з питань  реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України 
694.6 88.2 

6341000 

Апарат Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг 

226.1 46.4 

6421010 
Забезпечення діяльності Державного бюро 

розслідувань 
1 067.5 75.4 

6521000 Центральне управління Служби безпеки України 2 777.7 22.8 

6621000 Служба зовнішньої розвідки України 1 644.0 69.5 

6641000 
Адміністрація Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України 
1 036.5 38.5 

3504010 
Керівництво та управління у сфері казначейського 

обслуговування 
795.6 36.0 

3506010 Керівництво та управління у сфері митної політики 1 525.7 42.9 

3507010 
Керівництво та управління у сфері податкової 

політики 
2 849.4 34.7 

2911000 
Міністерство цифрової трансформації України  

(загальнодержавні видатки та кредитування) 
1 018.3 1383.9 

2901030 Електронне урядування 902.2 2929 

2911040 Національна програма інформатизації 528.4 718.2 

Освіта, наука, культура і спорт     

2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України 8 914.8 20.7 

2201070 
Фонд Президента України з підтримки освіти, науки 

та спорту 
500.0 100 

2201140 
Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої 

освіти 
1 000.0 * 

 



 

24 
 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків  

Найменування 

згідно з відомчою і програмною класифікаціями  

Абсолютн. 

приріст 

видатків 

2021/ 2020, 

млн грн 

Темпи 

приросту 

видатків 

2021 до 

2020, % 

2201160 
Підготовка кадрів закладами вищої освіти та 

забезпечення діяльності їх баз практики 
6 716.4 23.9 

2201190 

Виплата академічних стипендій студентам 

(курсантам), аспірантам, докторантам закладів 

фахової передвищої та вищої освіти 
426.8 12.2 

2201300 

Забезпечення діяльності Національного фонду 

досліджень, грантова підтримка наукових 

досліджень і науково-технічних розробок 
283.5 94.4 

2201420 
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 

освіти 
852.8 17.4 

2211190 
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам 
23 408.1 29.6 

2211280 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на заходи боротьби з гострою респіра-

торною хворобою COVID-19 під час навчального 

процесу у закладах загальної середньої освіти 

1 000.0 * 

6541000 Національна академія наук України 1 142.0 22.4 

6561160 

Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму 

фінансового забезпечення надання медичної 

допомоги у окремих науково-дослідних установах 

Національної академії медичних наук України 

774.5 97.8 

3401000 Апарат Міністерства молоді та спорту 4 567.9 200.8 

3401120 
Підготовка і участь національних збірних команд в 

Паралімпійських  і Дефлімпійських іграх 
2 309.1 4546.5 

3401220 
Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень 

та резервного спорту 
1 099.2 70.2 

3401320 

Підготовка і участь національних збірних команд 

України в міжнародних змаганнях, що проводять 

Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, 

включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх 

378.1 542.4 

3800000 
Міністерство культури та інформаційної 

політики України 
3 417.4 41.4 

3801110 Фінансова підтримка національних театрів 349.5 27.1 

3801140 

Забезпечення функціонування Українського 

культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом 

заходів з підтримки проектів 
295.5 73.5 

3801160 
Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва 

закладами фахової передвищої та вищої освіти 
288.6 29.2 

3801190 

Забезпечення діяльності національних музеїв, 

національних і державних бібліотек та культурно-

просвітницьких центрів 
205.0 25.2 

3801340 
Фонд розвитку закладів загальнодержавного 

значення 
1 000.0 * 

Охорона здоров'я     

2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України 4 951.1 18.7 

2301070 

Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері 

охорони здоров'я, підготовка наукових та науково-

педагогічних кадрів закладами фахової передвищої 
та вищої освіти 

1 024.7 16.8 
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Код 

програмної 

класифікації 

видатків  

Найменування 

згідно з відомчою і програмною класифікаціями  

Абсолютн. 

приріст 

видатків 

2021/ 2020, 

млн грн 

Темпи 

приросту 

видатків 

2021 до 

2020, % 

2301110 

Спеціалізована та високоспеціалізована медична 

допомога, що надається загальнодержавними 

закладами охорони здоров'я 
408.4 36.8 

2301400 

Забезпечення медичних заходів окремих державних 

програм та комплексних заходів програмного 

характеру 
1 457.7 18.1 

2308060 
Реалізація програми державних гарантій медичного 

обслуговування населення 
34 556.5 38.9 

2301090 
Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної 

освіти 
260.5 256 

2301220 Розвиток системи екстреної медичної допомоги 1 077.4 116.8 

2311500 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів 

та заходів у системі охорони здоров’я 
1 419.5 93.2 

Інфраструктура, економічна діяльність, регіональний розвиток   

2401070 
Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних 

підприємств 
372.8 56.5 

2707050 
Експлуатація державного водогосподарського 

комплексу та управління водними ресурсами 
766.8 16.7 

3101000 Апарат Міністерства інфраструктури 2 119.2 271.7 

3101270 

Оновлення рухомого складу для перевезення 

пасажирів та модернізація залізничної інфраст-ри для 

розвитку пасажирських перевезень 
1 440.0 * 

3101610 
Розвиток міського пасажирського транспорту в 

містах України 
200.0 50 

3101620 Модернізація української залізниці 300.0 150 

2761070 Державний фонд регіонального розвитку 4 460.0 91 

2761600 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію проектів в рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення 

України 

1 650.0 * 

3511620 
Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, 

залучених державою 
1 224.2 166.9 

Джерело: розраховано автором за даними аналітичних матеріалів до проекту закону 

№4000 від 14.09.2020. 

 

Аналіз видаткової частини державного і зведеного бюджетів України за 

економічною класифікацією засвідчує ряд неоднозначних тенденцій. Так, 

капітальні видатки державного бюджету мають зрости від 2,7-2,8% ВВП 

у 2018 і 2019 рр. до 3,0% у 2021 р. Але відносно планового показника 2020 р. 

рівень капітальних видатків 2021 р. має знизитися на 0,2 в.п. ВВП. Капітальні 

видатки зведеного бюджету, згідно із прогнозом Мінфіну, також повинні 

збільшитися від 3,5% ВВП у 2018 і 2019 рр. до 3,7% у 2021 році (але 

зменшитися на 0,2 в.п. ВВП відносно плану на 2020 р.). 
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Таблиця 6 

Структура видатків державного і зведеного бюджетів України 

за економічною класифікацією у 2018-2020 роках, % 
 

  Зведений бюджет  Державний бюджет 

Найменування 
2018 

факт  

2019 

факт  

2020 

план із 

змі-

нами 

2021  

проект 
15.09.2020 

2018 

факт  

2019 

факт  

2020 

план із 

змі-

нами 

2021 

проект 

15.09.2020 

Поточні видатки 88.5 88.6 88.0 89.2 92.9 92.9 91.1 92.1 

Оплата праці 21.6 23.6 22.7 25.6 14.5 16.4 15.4 15.8 
Нарахування на оплату праці 4.5 4.8 4.7 4.8 2.8 3.1 2.9 3.1 
Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 2.4 2.3 2.1 2.0 2.1 1.9 1.9 1.6 
Оплата послуг (крім 

комунальних) 2.7 3.9 7.7 9.2 1.3 2.7 7.6 10.0 
Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв 2.0 1.9 1.9 2.4 0.9 0.9 0.9 0.8 
Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) 

програм 9.4 6.9 3.8 3.3 3.7 4.2 3.5 4.0 

Обслуговування боргових 

зобов'язань 9.4 8.8 9.1 9.8 11.8 11.2 11.3 12.1 
Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 4.0 5.9 6.3 3.1 1.3 1.2 2.6 1.4 
Соціальне забезпечення 24.1 22.8 20.7 20.4 16.9 20.8 25.2 24.8 

Капітальні видатки 11.5 11.4 11.1 9.5 7.1 7.1 7.7 6.3 
Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 1.8 1.8 1.4 н.д.  1.2 1.2 1.1 0.8 
Капітальне будівництво 

(придбання) 1.6 1.2 0.9  н.д.  1.2 0.8 0.4 0.4 
Капітальний ремонт 2.2 2.3 2.2 н.д.  0.3 0.4 0.3 0.3 
Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, 

організаціям) 4.5 4.8 5.5  н.д.  3.8 4.2 5.5 2.6 

Нерозподілені видатки 0.0 1.2 1.1 н.д.  0.0 0.6 0.4 2.4 

Всього 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 

Джерело: розраховано автором за даними інформаційно-аналітичних матеріалів до проекту 

закону № 4000 від 14.09.2020, даними Держказначейства і Держстату України. 

 
У таблиці 6 наведені дані щодо структури видаткової частини державного і 

Зведеного бюджетів за економічними категоріями: частка капітальних 

видатків у структурі державного бюджету України має зменшитися з 7,1% у 

2018-2019 рр. до 6,3% у проекті на 2021 р. У структурі Зведеного бюджету 

також прогнозується помітне скорочення частки капітальних видатків: від 

11,4-11,5% фактичного показника у 2018-2019 р. до 9,5% у 2021 р. 
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Такі зміни у структурі видатків бюджету за економічними категоріями  не 

можуть не насторожувати, оскільки масштабні та ефективні державні 

інвестиції в економічну та соціальну інфраструктуру могли б стати потужним 

чинником підвищення продуктивності факторів виробництва та 

акселератором економічного зростання в країні. Але, на жаль, у дійсності 

споживацька економічна модель, яка тривалий час домінує в Україні, 

зводить до мінімуму роль державних інвестицій та консервує економічну 

відсталість країни.  

Надалі вважаємо, що обсяг капітальних видатків Державного бюджету 

варто поступово збільшувати до рівня близько 3,5% ВВП, а обсяг 

капітальних видатків Зведеного бюджету – понад 5% ВВП. При цьому слід 

забезпечити перерозподіл загального обсягу капітальних видатків на 

користь капітального будівництва (придбання), а також придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування в бюджетних 

установах, зменшуючи при цьому частку капітальних трансфертів 

підприємствам, частина яких використовується на покриття тривалих збитків 

і рекапіталізацію державних підприємств і банків Урядом. 
 

Отже, проведений нами аналіз і наведені розрахункові показники дозволяють 

зробити такі висновки: 

1) Частковий перерозподіл бюджетних коштів на користь сфери охорони 

здоров'я у 2021 р. є правильним рішення з урахуванням факту пандемії та 

хронічного недофінансування даної сфери у минулому. Суттєве збільшення 

програми державних гарантій медичного обслуговування населення, 

фінансування екстреної медичної допомоги, виділення асигнувань на 

вакцинацію від COVID-19, та ін. сприятимуть поступовому відновленню 

публічної сфери охорони здоров'я та запобігатимуть втратам людських життів. 

 2) Збільшення абсолютних обсягів і частки видатків бюджету на освіту, 

культуру і спорт є виправданим і свідчить про реальну пріоритетність для 

держави сфер духовного і фізичного розвитку, накопичення знань і 

професійних навичок людини. Урядом започатковано ряд нових програм у 

даних сферах і суттєво збільшено обсяги освітньої субвенції для підвищення 

заробітної плати педагогічних працівників, фінансування закладів вищої 

освіти, розвитку фізичної культури і спорту вищих досягнень, підготовку 

національних збірних до спортивних змагань, різних програм Міністерства 

культури та інформаційної політики. 

3) Суттєве збільшення абсолютних обсягів бюджетного фінансування 

окремих силових структур і державних органів (Національної поліції, 
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Офісу Генерального прокурора, Міністерства юстиції, Служби безпеки, 

Державного бюро розслідувань, Прикордонної служби, Державного 

управління справами, служби спеціального зв'язку, керівництва у сфері митної 

політики, ін.) є недостатньо обґрунтованим і виваженим рішенням в умовах 

обмежених фінансових можливостей держави та масової бідності серед 

непрацездатних громадян – отримувачів соціальних допомог.  

4) Деяке скорочення прямого бюджетного фінансування 

інфраструктурних програм у 2021 р. відносно 2020 р., хоча і порушує вектор 

бажаних змін на користь інвестиційних видатків бюджету, виглядає як 

вимушений короткостроковий захід в умовах пандемії та кризового стану 

економіки. Крім того, плановане збільшення державних гарантій у даній сфері 

та фінансових можливостей Державного фонду регіонального розвитку 

дозволять підтримувати розпочаті у 2020 р. процеси підвищення якості 

автомобільних доріг і точкового оновлення місцевої інфраструктури.  

 

 

 

ІІІ. ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ЙОГО 

ФІНАНСУВАННЯ  

У відповідь на корона-кризу багато країн з ринками, що формуються, за 

прикладом розвинутих країн вдалися до суттєвого пом'якшення монетарної та 

фіскальної політик. Проведення експансивної фіскальної політики 

скеровувалося на подолання кризи у сфері охорони здоров'я, фінансову 

підтримку постраждалих підприємств і населення. Але й на більш тривалому 

проміжку часу за багатьма прогнозами експансивна фіскальна політика 

набуватиме перманентного характеру і стане невід'ємним атрибутом 

ери де-глобалізації.  

В останньому дослідженні Дойче банку “The Age of Disorder” його автори 

зазначають: COVID-19 змусив політиків перейти рубікон відносно 

застосування експансивної фіскальної політики і дуже вірогідно, що тривалий 

період фіскальних економій назавжди залишиться у підручниках з історії. В 

комбінації з ультра-м'якою монетарною політикою це призведе до формування 
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принципово нового світу і нового макроекономічного середовища.2 Експерти 

Дойче банку підкреслюють, що жорстка фіскальна політика досягла своїх 

природніх меж і в майбутньому буде рухатися у зворотному напрямі. Адже, 

саме жорстка політика стала причиною незадовільних темпів економічного 

зростання у багатьох країнах західного світу.  

Експерти Дойче банку констатують, що під час пандемії дефіцити бюджетів 

вибухоподібно збільшувалися у багатьох країнах, а суверенні спреди при 

цьому не зростали в умовах пом'якшення монетарної політики. Спокуса мати 

високий бюджетний дефіцит зберігатиметься у політиків і надалі, оскільки 

центральні банки продовжуватимуть агресивну політику «кількісного 

пом'якшення», нульових і від'ємних процентних ставок. Поряд з цим, нові 

суспільні настрої щодо побудови ефективних публічних систем охорони 

здоров'я, а також надання адекватної підтримки людям, які втратили 

роботу під час пандемії, спонукатимуть політиків до нарощування 

державних витрат і збільшення бюджетних дефіцитів. 

У руслі загально-світових тенденцій Уряд України для підтримки сукупного 

попиту і пом'якшення наслідків економіко-епідеміологічної кризи запланував 

продовження м'якої фіскальної політики у 2021 році. Так, проєктом закону про 

бюджет на 2021 рік граничний розмір дефіциту держбюджету встановлено на 

рівні 270,4 млрд грн або 6% ВВП. У поточному році, згідно із законом про 

бюджет, граничний розмір дефіциту становить 298,4 млрд грн або 7,5% ВВП.  

При порівнянні з історичними значеннями дефіциту бюджету такі величини 

можуть здатися надмірними. Адже, фактичний рівень дефіциту складав 3,5% 

ВВП у 2016 році, 1,6%-1,7% у 2017-2018 роках і 2% ВВП у 2019 році (рис. 1). 

Але слід зважати на те, що потреби у збільшені державних видатків при 

скороченні державних доходів та застосування анти-циклічних 

властивостей фіскальної політики об'єктивно вимагають тимчасового 

збільшення бюджетного дефіциту. В такому разі зведення бюджету з 

помітним дефіцитом та утримання негативного циклічно скоригованого 

первинного балансу (САРВ)3 вказуватимуть на те, що бюджетно-податкова 

політика України повноцінно виконує свою стабілізаційну функцію.  

                                                           
2 Deutsche Bank. The Age of Disorder – the new era for economics, politics and our way of life. – Retrieved 

from: https://www.dbresearch.com/servlet/reweb2.ReWEB?rwnode=RPS_EN-PROD$PROD 0000000000464258 

&rwsite=RPS_EN-PROD&rwobj=ReDisplay.Start.class&document=PROD0000000000511857 
3 Циклічно скоригований первинний баланс (англ: CAPB) сектору загального державного 

управління є одним із ключових показників фіскального аналізу. 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. 

https://www.dbresearch.com/servlet/reweb2.ReWEB?rwnode=RPS_EN-PROD$PROD%200000000000464258
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Таблиця 7 

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 
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 

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 

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). 

З іншого боку, різке скорочення бюджетного дефіциту у 2021 році не може 

бути оптимальним рішенням, оскільки зберігаються значні ризики для 

базового сценарію макроекономічного прогнозу. Вказані ризики пов'язані, 

перш за все, із затяжним характером пандемії та впливом негативних 

                                                           
Негативне сальдо, навпаки, вказує на скорочення сукупного попиту в результаті операцій 

фіскального сектору.  
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зовнішньо-економічних шоків на Україну. В таких умовах передчасне різке 

зменшення дефіциту бюджету (та перехід до додатного циклічно 

скоригованого первинного сальдо) стало б додатковим шоком для 

економіки, що провокувало б поглиблення економічного спаду або блокувало 

позитивні тенденції в економіці. 

У міжнародному контексті плановий показник бюджетного дефіциту в Україні 

на 2021 р. не сигналізує про надмірну м'якість фіскальної політики. Так, за 

прогнозом МВФ від червня 2020 р. фіскальний дефіцит у країнах з ринками, 

що формуються, в 2021 році в середньому складатиме 8,5% ВВП, а в світі 

загалом – 8,2% ВВП (див. табл. 7).  

За прогнозом Мінфіну рівень державного і гарантованого боргу в Україні на 

кінець 2021 р. складатиме 64,6% ВВП, що є нижчим від середнього рівня в 

країнах з ринками, що формуються (66,7% ВВП), та помітно нижчим від 

середньосвітового рівня (103,2% ВВП) (див. табл. 7). Тому наявний 

фіскальний простір (fiscal space) в Україні не заперечує можливості 

проведення помірно м'якої фіскальної політики і зведення бюджету із 6% 

дефіцитом у наступному році. 

Первинний дефіцит державного бюджету України (різниця доходів і видатків 

без відсоткових платежів за держборгом) в 2021 році має становити 2,5% ВВП. 

Тобто чисте боргове фінансування бюджету покриватиме не лише відсоткові 

виплати, а й спрямовуватиметься на соціально-економічні потреби країни в 

розмірі 2,5% ВВП. Такий стан бюджету помітно контрастує із ситуацією 2015-

2019 рр., коли Україна мала первинний профіцит бюджету від 1% до 3% ВВП 

(тобто доходи бюджету перевищували видатки, не пов'язані з 

обслуговуванням боргу). 

Згідно із проєктом бюджету, фінансування дефіциту має зменшитися із 300 

млрд грн у 2020 році до 270,4 млрд грн у 2021 році (див. табл. 8). У 2021 році 

із загальної суми державних запозичень (702,4 млрд грн), 549,1 млрд грн має 

бути отримано за рахунок внутрішніх запозичень. Це становить 78,2 % від їх 

загальної суми (58,4% за планом на поточний рік). Сума внутрішніх і 

зовнішніх державних позик має збільшитися із 637,9 млрд грн у 2019 р. до 

702,4 млрд у 2020 р. або на 10%. Проєктом закону передбачається, що обсяг 

зовнішніх запозичень до загального і спеціального фонду в 2021 р. 

становитиме 153,3 млрд грн, зменшившись на 111,8 млрд відносно 2020 р. 

Порівняння планових сум державних запозичень на 2020 і 2021 роки із різних 

джерел наведено в таблиці 8. Обсяг  внутрішніх позик у 2021 році має досягти 

рекордного рівня – 549,1 млрд грн або 12,2% ВВП, збільшившись в 1,5 разу 
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відносно попереднього року. При цьому чисте внутрішнє позичкове 

фінансування (за вирахуванням витрат на погашення внутрішнього боргу) 

становитиме 207,5 млрд грн, що на 1/3 або на 50,9 млрд грн перевищує 

плановий обсяг чистого фінансування у поточному році.  

                                   Таблиця 8 

Планове фінансування дефіциту державного бюджету в 2020-2021 рр, тис. грн 

Код Найменування згідно з 
класифікацією фінансування  

        Всього  Загальний фонд 

  2020 план 2021 план 2020 план 2021 план 

                  Загальне фінансування 299 969 257 270 354 000 274 494 099 245 410 082 

400000 Фінансування за борговими 
операціями 

291 916 304 263 110 082 269 254 304 239 410 082 

401000 Запозичення 637 924 269 702 399 063 615 262 269 678 699 063 

401100 Внутрішні запозичення 372 861 019 549 099 063 372 861 019 549 099 063 

401200 Зовнішні запозичення 265 063 250 153 300 000 242 401 250 129 600 000 

402000 Погашення -346 007 965 -439 288 981 -346 007 965 -439 288 981 

402100 Внутрішні зобов'язання -216 288 855 -341 602 277 -216 288 855 -341 602 277 

402200 Зовнішні зобов'язання -129 719 110 -97 686 704 -129 719 110 -97 686 704 

500000 Надходження від привати-
зації державного майна 

500 000 6 000 000 500 000 6 000 000 

600000 Фінансування за активними 
операціями 

7 552 954 1 243 918 4 739 795 1 243 918 

601000 Зміни обсягів  депозитів і 
цінних паперів, що викорис-
ся для управління 
ліквідністю 

1 207 855 1 207 855 0 1 207 855 

601200 Розміщення бюджетних 
коштів на депозитах, 
придбання цінних паперів 

-792 145 -792 145 0 -792 145 

601220 Придбання цінних паперів -792 145 -792 145 0 -792 145 

602000 Зміни обсягів бюджетних 
коштів 

6 345 099 36 063 4 739 795 36 063 

Джерело: складено автором за даними Міністерства фінансів і Державного 

казначейства України. 

Чисте внутрішнє позичкове фінансування (207,5 млрд грн) у 2021 р. складає 

12,5% активів банків України. Очевидно, що помітне збільшення запозичень 

держави на внутрішньому ринку може спровокувати «ефект витіснення» 

державними позиками банківських кредитів в економіку. Для уникнення 

такого сценарію Уряду і НБУ варто вживати заходів щодо диверсифікації бази 

внутрішніх інвесторів та підтримки кредитного процесу в економіці.  

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2021 рік прогнозується у 

розмірі 439,3 млрд грн, що на 93,3 млрд грн більше планового показника на 
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2020 рік. У наступному році дещо збільшяться виплати на погашення 

внутрішнього боргу (із 216,3 до 341,6 млрд грн) та зменшяться виплати на 

погашення зовнішнього боргу (із 129,7 до 97,7 млрд грн). Сумарні платежі за 

державним боргом досягатимуть 599,8 млрд, з яких обслуговування боргу - 

160,5 млрд грн.  

Таблиця 9 

План державних запозичень до загального фонду  

державного бюджету на 2021 рік 
 

 
Перелік кредитів 

 
Кредитор 

Обсяг 
надходження, 

тис. грн. 

 

Відсоткова 
ставка 

Всього державні 
запозичення: 

  
678 699.1 

  

1. Зовнішнє запозичення   129 600.0   

 
ОЗДП 5-15р. 

Інвестори на 
зовнішньому 

ринку капіталу 

86 400.0 прогнозна 
середньозважена 
відсоткова ставка 

= близько 7,5% 

МВФ  МВФ 43 200.0 3% 

2. Внутрішнє запозичення   549 099.1   

ОВДП 3-міс.  
 
 

Інвестори на 
внутрішньому 
ринку капіталу 

27 000.0  
 

прогнозна 
середньозважена 
відсоткова ставка 
складає близько 

8,84 % 

ОВДП 6-міс. 46 720.0 

ОВДП 9-міс. 25 920.0 

  ОВДП 12-міс. 79 920.0 

ОВДП 2р. 80 920.0 

ОВДП 3р. 56 223.4 

ОВДП 4 р. 52 395.7 

ОВДП 5 р. 60 000.0 

ОВДП 7р. 60 000.0 

ОВДП 10р. 60 000.0 
 

Джерело: інформаційно-аналітичні матеріали до проекту закону №4000 від 14.09.2020. 

 

Сумарний обсяг боргових виплат у 2021 р. має досягти 56% дохідної частини 

державного бюджету (без позик), а відсоткові платежі за боргом – 15% 

доходів. Така ситуація породжує суттєві виклики для стабільності 

державних фінансів і повноцінного виконання державою власних функцій 

при тимчасовій втраті доступу до ринкового фінансування. 
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У наступному році Уряд планує розміщувати на внутрішньому ринку 

переважно 1-річні, 2-річні, 6-місячні та довгострокові ОВДП, які дозволять 

мобілізувати до бюджету 522,1 млрд грн. Планується також залучення 3-

місячних ОВДП на суму близько 27 млрд грн.  

Середньозважена дохідність гривневих ОВДП, за прогнозом Мінфіну, у 2021 

році становитиме 8,84% річних (див. табл. 9). Така дохідність є суттєво 

нижчою, ніж у 2019 році – 16,9% річних, та трохи нижчою від показника січня-

серпня 2020 року – 10% річних.  

Зовнішні запозичення до загального фонду бюджету плануються в сумі 4,5 

млрд дол. США, у тому числі 1,5 млрд дол. від МВФ і 3 млрд дол. –від 

розміщення єврооблігацій. В якості резервного джерела зовнішніх позик 

можна розглядати транш макрофінансової допомоги ЄС обсягом 600 млн євро, 

який не включено до планових показників фінансування бюджету.  

Середня ставка зовнішніх комерційних запозичень у 2021 р. планується на 

рівні 7,5% річних. Такий рівень приблизно відповідає рівню середньозваженої 

дохідності до погашення єврооблігацій України, які обертаються на 

вторинному ринку, у період із середини травня до кінця вересня 2020 р.  

Оцінюючи ризики позикового фінансування бюджетного дефіциту в 2021 

році слід вказати наступне. Виконання планів щодо валового розміщення 

ОВДП в сумі 549,1 млрд грн та чистого залучення від ОВДП у сумі 207,5 

млрд грн не є гарантованим та істотним чином залежить від економічної 

ситуації в Україні та світі. Безпроблемне фінансування бюджету із 

внутрішніх джерел можливе лише за реалізації оптимістичного сценарію 

економічного розвитку України та вжиття адекватних заходів фінансової 

політики (див. наступний розділ). Оптимістичний сценарій передбачає 

відновлення економічного зростання на початку 2021 року, продовження 

м'якої монетарної політики, збереження стабільного реального валютного 

курсу і зростання довіри до банківської системи України.   

За песимістичного сценарію виконання планових показників боргового 

фінансування бюджету стане неможливим. Цей сценарій пов'язаний із 

погіршенням у 2021 р. зовнішнього середовища для України (кон'юнктури 

товарних і фінансових ринків), продовженням економічної рецесії та 

збереженням високого рівня захворюваності на COVID-19.  

При оцінці ризиків позикового фінансування слід також враховувати 

поточний низький рівень монетизації економіки України і недорозвиненість 

фінансового сектору, які утруднюватимуть завдання залучення планових 

обсягів державних позик.  
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За песимістичного макроекономічного сценарію ринковий попит на ОВДП 

скорочуватиметься, внаслідок чого суми запозичень до бюджету за 

прийнятними відсотковими ставками знижуватимуться. Така ситуація 

вимагатиме від Уряду додаткового залучення зовнішніх позик та/ або 

оперативного коригування дефіциту бюджету в бік зменшення через 

скорочення непріоритетних видатків.   

 

 

IV. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

У всьому світі під час корона-кризи фіскальна політика стала потужним 

інструментом подолання кризи у сфері охорони здоров'я та економічної кризи. 

Але й на більш тривалому проміжку часу за багатьма прогнозами 

експансивна фіскальна політика набуватиме перманентного характеру і 

стане одним із атрибутів ери де-глобалізації. 

У даний час боротьба з пандемією та економічним спадом супроводжується 

більшою концентрацією фінансових ресурсів у руках держави. Міністерство 

фінансів прогнозує видатки зведеного бюджету у 2021 р. на рівні 37,1% ВВП, 

що на є 3,6 в.п. ВВП меншим планового показника 2020 р. і на 2,6 в.п. більшим 

фактичного показника 2019 р. (34,5 % ВВП). Тимчасове зростання ролі 

держави у перерозподільчих процесах відповідає викликам часу і 

загальносвітовим тенденціям.  

Збільшення відносного обсягу видатків 2021 р. відносно плану 2020 р. та 

факту 2019 р. передбачається за такими функціями держави: а) охорона 

здоров’я (із 3,2% ВВП у 2019 р. до 4,1% за планом на 2020 р. і до 4,2% ВВП на 

2021 р.); б) освіта (із 6,0% ВВП у 2019 р. до 6,7% за планом/прогнозом на 

2020-2021 рр.); в) дорожнє господарство (із 1,7% ВВП у 2019 р. до 3,4% за 

планом на 2020 р. і до 2,2% у 2021 р.). 

Фіскальна політика 2020 р. порушила усталені тенденції динаміки різних 

складових державних видатків протягом 2014-2019 рр., а саме: держава 

почала витрачати помітно більше коштів на освіту і охорону здоров’я – 

ключові сфери розвитку людського капіталу. Продовження такої політики 

передбачається і в 2021 році. 

З іншого боку, бюджетом 2021 р. відносно плану 2020 р. передбачено 

незначне скорочення видатків на:       

  державне управління (із 2,5 до 2,2% ВВП); 
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оборону (із 3,0 до 2,6% ВВП); 

громадський порядок, безпеку та судову владу (із 4,0 до 3,7% ВВП). 

Але слід враховувати, що в останні роки всі з наведених функцій (крім 

оборони) фінансувалися українською державою занадто щедро при 

деструктивному недофінансуванні сфер розвитку людського капіталу.   

Негативним аспектом бюджету є скорочення відносної величини видатків 

Зведеного бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення. 

Двократний розрив між рівнем фактичного прожиткового мінімуму і мінімуму 

в законі про бюджет свідчить про зниження ролі держави як гаранта 

виживання людини за складних життєвих обставин. 

В умовах масової бідності населення та отримувачів соціальних виплат 

цинічними виглядають рішення щодо підтримки завищеного рівня оплати 

праці і значного приросту бюджетного фінансування деяких силових 

структур і державних органів (Національної поліції, Офісу Генерального 

прокурора, Міністерства юстиції, Служби безпеки, Державного бюро 

розслідувань, Прикордонної служби, Державного управління справами, 

Служби спеціального зв'язку, керівництва у сфері митної політики, ін.) 

Згідно з нашими оцінками, балансування державного бюджету за наявності 

властивих йому ризиків і розривів вимагає зменшення видаткової частини 

бюджету на суму близько 30-40 млрд грн. Це мало б відбуватися за рахунок 

переважного скорочення бюджетних асигнувань для органів 

правопорядку, судової влади і державного управління. 

Ключовими ризиками проекту бюджету на 2021 рік виступають: 

 продовження економічної рецесії та затяжний характер пандемії, що 

знижуватиме обсяги номінального ВВП і можливість виконання планів щодо 

наповнення бюджету; 

 несприятлива кон’юнктура зовнішнього ринку запозичень, що 

спонукатиме Уряд до залучення офіційних позик при скороченні 

непріоритетних видатків бюджету; 

 збереження низької місткості внутрішнього ринку запозичень і 

неспроможність Уряду залучити планові обсяги внутрішніх позик. 

З огляду на це, Уряду слід проводити активну політику розвитку 

внутрішнього ринку капіталів, а також переглянути окремі показники 

доходів бюджету в бік зменшення, в першу чергу – внутрішнього ПДВ, 

акцизних податків і рентних платежів. 
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Потенціал розширення місткості внутрішнього ринку державних позик і 

виконання планів Уряду щодо розміщення ОВДП пов’язаний з наявністю в 

Україні значних обсягів позичкового капіталу, не задіяних в економічному 

обігу. Так, за даними міжнародної інвестиційної позиції НБУ обсяги 

готівкової валюти в поза-банківському обігу сягають 89,5 млрд дол. США. 

Більш широке залучення фізичних осіб до ринку ОВДП через спрощення 

умов доступу та здешевлення операцій з придбання-продажу ОВДП (в т. 

ч. і в іноземній валюті) сприяло б підвищенню надійності цього ринку. 

На користь даної пропозиції свідчить і той факт, що з часів «очистки» 

банківської системи у 2014-2016 рр. рівень довіри населення до банків все ще 

залишається низьким, а банківські депозити для багатьох є недостатньо 

надійним та дохідним активом. У той же час Україна характеризуються однією 

з найнижчих часток фізичних осіб у складі інвесторів у внутрішньо-боргові 

зобов’язання Уряду - 0,2% ВВП. А в Польщі даний показник становить 1%, в 

Італії – 5,1%, в Ірландії – 6,8%, в Угорщині – 14,5% і в Португалії – 15% ВВП. 

Поряд з цим, доцільно продовжувати співробітництво з іноземними 

офіційними кредиторами і донорами, як двосторонніми, так і 

багатосторонніми (МВФ, Світовим банком, ЄС, урядами держав-

партнерів). Їх позики в більшості випадків є довгостроковим ресурсом з 

низькими відсотковими ставками. Але взаємовигідне співробітництво України 

з міжнародними організаціями передбачає проведення регулярних оцінок 

довгострокових економічних ефектів рішень, які висуваються до України як 

реципієнта зовнішніх кредитів, а також професійне відстоювання позицій 

української сторони у переговорному процесі.     
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