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KEY ISSUES IN THE FIELD OF PLANNING OF THE STATE BUDGET OF UKRAINE
IN THE CONTEXT OF THE "CORONAVIRUS CRISIS"

У статті розкривається ключова проблематика у сфері планування державного бюджету Ук�
раїни на сучасному етапі розвитку економіки. Здійснюється порівняльний аналіз проектів бюд�
жету України на 2020 та 2021 рік відповідно. Оцінюється відповідність бюджетного дефіциту в
рамках проєкту бюджету 2020 та фактичних результатів за перші 7 місяців 2020 року.

Аналізується структура та джерела покриття бюджетного дефіциту відповідно до проєкту
бюджету. Розкривається проблематика в рамках фінансування державного боргу України у
2020—2025 роках. Оцінюється вплив політико�економічних факторів на процес планування та
виконання бюджетів держав у 2020—2021 роках. У прикінцевих висновках здійснюється струк�
туризації ключових факторів що здійснюють негативний вплив на бюджетне планування зокре�
ма та виконання державного бюджету України на сучасному етапі розвитку економіки загалом.

This article reveals the key issues in the field of planning of the state budget of Ukraine at the
present stage of economic development. The author carries out a comparative analysis of the draft
budgets of Ukraine for 2020 and 2021, respectively. The impact of the coronavirus pandemic and
quarantine restrictions on the dynamics of revenues, expenditures and the state budget deficit is
analysed. The objective of the article is to systematize the key factors in the field of budget planning
of Ukraine in the modern conditions of the "corona crisis". It is stated that Ukraine in its foreign
economic and foreign policy focuses on gradual integration into the EU, which creates additional
incentives for reforming and modernizing the processes related to the planning and execution of the
State Budget.

The comparative dynamics of revenues, expenditures and deficit of the State Budget of Ukraine is
carried out in accordance with the draft State Budgets of 2020 and 2021, respectively. The
correspondence between the budget deficit within the draft budget 2020 and the actual results for
the first 7 months of 2021 is estimated.

The structure and sources of covering the budget deficit in accordance with the draft budget are
analysed. The structural analysis of external and internal loans according to the draft State budget
of Ukraine for 2021 is carried out. The author reveals the issues of financing the public debt of Ukraine
in 2020—2025. The axiom is formed that in the current conditions of Ukraine's economic development,
the relevant elements of Ukraine's debt security also have a serious negative impact on budget
planning processes.

The influence of political and economic factors on the process of planning and execution of state
budgets in 2020—2021 is estimated. The key factors of influence within the given problems are
identified. The forecast dynamics of the gross domestic product of the state for 2020—2021 is
revealed as a key indicator of the influence on the execution of the state budget in terms of revenues.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах євроінтеграції, як ключового політичного

та економічного курсу України, однією з головних особ�

ливостей її сучасного соціально�економічного розвит�

ку залишається високий рівень зовнішніх і внутрішніх

невизначеностей [1]. Бюджетне планування як не�

від'ємний складник бюджетної політики визначає дже�

рела формування бюджетних коштів та напрями їх ви�

користання у процесі досягнення стратегічних, тактич�

них і оперативних цілей держави [8]. Водночас необхід�

но розуміти, що на процеси бюджетного планування

здійснюють вплив різноманітні зовнішні і внутрішні чин�

ники, як у короткостроковій, так і в довгостроковій пер�

спективі [3, 11]. Зазначена проблематика і обумовлює

актуальність теми цієї наукової статті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Перетворення і трансформації останніх років у

сфері бюджетного федералізму в Україні в значній мірі

знайшли своє відображення в працях вітчизняних вче�

них�економістів.

Загальні питання бюджетного планування в Україні

в своїх працях розглядали такі вітчизняні вчені: Тара�

сюк М., Мельничук Н.Ю. та Базика С.К. Необхідність за�

стосування фіскальних правил в процесі бюджетно�

го планування в свої працях досліджували такі вчені:

С.С. Гасанов, В.П. Кудряшов, Р.Л. Балакін [2, 5].

Питанням новацій у сфері бюджетного планування а

також використанні іноземного досвіду в контексті вдос�

коналення таких процесів в Україні присвячені праці та�

ких вчених�економістів: Мацедонська Н.В., Мельник О.П.

[6; 7]. Т.І. Єфименко, С.С. Гасанов, І.В. Богдан [4] у свої

працях акцентують увагу на важливості використання "ви�

даткового" підходу в процесі бюджетного планування.

Проблематику короткострокового та довгостроко�

вого бюджетного планування у своїх працях розгля�

дали такі вітчизняні вчені, як Щабельник Ю.С., Дави�

денко М.В., Павлюк К.В., Шапоренко О.О. [9].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснення систематизації ключо�

вих факторів проблематики в сфері планування бюд�

жету України в сучасних умовах "коронакризи".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У нинішніх умовах трансформацій в економіці Ук�

раїни особливої актуальності набуває бюджетне пла�

нування, передусім його стратегічна складова, що обу�

мовлено необхідністю обгрунтування та визначення

ефективних шляхів досягнення довгострокових та уз�

годжених цілей у сфері державної економічної, со�

The final conclusions contain the structuring of key factors that have a negative impact on budget
planning in particular, and the execution of the state budget of Ukraine at the present stage of
economic development in general.

Ключові слова: державний бюджет, бюджетне планування, "коронакриза", податкові находження, ви"

датки бюджету.
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ціальної, оборонної, медичної, технологічної та інших

політик [10].

Україна в свої зовнішньоекономічній та зовнішньо�

політичній діяльності орієнтована на поступову інтегра�

цію в ЄС, що створює додаткові стимули задля рефор�

мування та осучаснення процесів пов'язаних із плану�

ванням та виконанням Державного бюджету [2]

Нестабільність національної економіки в купі із кри�

зовими явищами викликаними пандемією коронавируса,

та введенням карантинних обмежень значною мірою

здійснили негативний вплив на виконання бюджету 2020

року, та ускладнили процеси бюджетного планування в

сфері формування Державного бюджету на 2021 рік. У

рамках більш детального розкриття проблематики даної

наукової статті, здійснимо аналіз ключових показників

державного бюджету в 2020 та 2021 роках, згідно з про�

єктом бюджету. Задля чого скористаємося нижченаве�

деною діаграмою (рис. 1), на якій відображена динаміка

даних показників за відповідний період.

Як можна побачити із вищенаведеної діаграми у

2021 році доходи Державного бюджету України плану�

ються на 2% (або на 22 мільярди гривень) менше. Вод�

ночас видатки бюджету в 2021 році будуть вищими за

проєктні показники бюджету�2020 на 12,7% (або 150 міль�

ярдів гривень) відповідно. Дані тенденції в значній мірі

негативно відображаються на рівні бюджетної безпеки

держави та генерують процес зростання дефіциту Дер�

жавного бюджету України. Якщо в 2020 році дефіцит

(без урахування кредитування) планувався на рівні 87

мільярдів гривень, то в проєкті 2021 року він складає

259 мільярдів гривень.

Загалом падіння доходів та зростання видатків Дер�

жавного бюджету в проєкті 2021 року викликане падін�

ням економіки через "коронакризу" внаслідок чого дер�

жавний і місцевий бюджети недоотримають значний об�
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Рис. 1. Ключові показники проєктів бюджету
України в 2020 та 2021 рр. (млрд гривень)
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сяг податкових надходжень, зважаючи на системність

кризи слід очікувати, що і в 2021 році будуть проблеми

щодо виконання дохідної частини бюджету.

На фоні такого горизонтального зіставлення до�

цільним буде виділити особливості планування та вико�

нання Державного бюджету 2019 року [13]:

— дохідна частина бюджету 2019 року згідно проєк�

ту складала 1026,4 млрд гривень;

— видатки державного бюджету за проєктом по�

винні були скласти 1116,3 млрд гривень;

— відповідно плановий дефіцит повинен був склас�

ти 89,9 млрд гривень;

— фактичне виконання бюджету за доходами скла�

ло 998,3 млрд гривень;

— фактичне виконання бюджету за видатками скла�

ло 1076,4 млрд гривень;

— фактичний дефіцит склав 78,1 млрд гривень.

Аналізуючи проєкти бюджетів 2020 та 2021 років,

вважаємо за необхідне розкрити особливості бюджет�

ного планування відповідно до ключових показників

дохідної частини бюджету (рис. 2).

Окрім загального падіння обсягів надход�

жень до Державного бюджету відповідно до

проєкту на 2021 рік, простежуються наступні

тенденції:

— очікується незначне скорочення обсягів

ПДВ, на 3 млрд гривень;

— також в проєкт бюджету закладено ско�

рочення податків на доходи і прибуток на 3,2

млрд гривень;

— водночас очікується що надходження

від акциз зростуть на 6,8 млрд гривень відпов�

ідно до проєкту бюджету 2020 року;

— також очікується падіння податків на до�

ходи від власності та підприємницької діяль�

ності н 20,4 млрд гривень.

Падіння податкових надходжень до Дер�

жавного бюджету 2021 року, у рамках плано�

вих показників відповідно до проєкту свідчить

про недостатній рівень очікувань по відновлен�

ню економіки держави в наступному році, що

може бути ускладнене новим циклом світової

кризи та/або введенням нових карантинних об�

межень. Аналогічним чином здійснимо по�

рівняльний аналіз у сфері бюджетного плану�

вання в сфері видатків бюджету відповідно

до проєктів Державного бюджету на 2020 та

2021 роки відповідно (рис. 3).

Як можна побачити з вищенаведеної діаг�

рами в сфері бюджетного планування найбіль�

ше зростання видатків у проєкті 2021 року

відповідно до 2020 року заплановане по таким

розпорядникам:

— планові видатки на медицину зростуть

на 37,7% або 43,3 млрд гривень;

— видатки соціальної сфери зростуть на

8,9% або 26 млрд гривень;

— також значною мірою зростуть й видат�

ки на обслуговування державного боргу та ут�

римання міністерства фінансів — на 17,3% або

31,8 млрд гривень;

— водночас заплановано збільшення ви�

датків на сферу освіти на 20,8% або 27,3 млрд гривень.

Також необхідно розуміти, що однією із ключових

проблем у сфері бюджетного планування в контексті

проєкту бюджету України на 2021 рік є фактичне неви�

конання планових показників у сфері обсягів дефіциту

бюджету країни (рис. 4).

Відповідно до вищенаведеної діаграми варто

відмітити, що фактичний дефіцит Державного бюдже�

ту України за перші сім місяців на 115 млрд гривень пе�

ревищує плановий показник річного дефіциту бюдже�

ту. Зважаючи на тенденції розвитку економіки слід очі�

кувати, що до кінця року дефіцит бюджету може зрос�

ти до 300 млрд гривень, що формує загрозливу ситуа�

цію у сфері боргової та бюджетної безпеки держави.

Через недостатність бюджетних надходжень цього року

та певні проблеми в рамках зовнішніх запозичень є про�

блематика в сфері якісного управління дефіцитом дер�

жавного бюджету.

До того ж необхідно розуміти, що в сучасних умо�

вах розвитку економіки України серйозний негативний

вплив на процеси бюджетного планування також мають
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відповідні елементи боргової безпеки України. Ста�

більний дефіцит Державного бюджету останніх років

фінансується виключно за рахунок боргових запо�

зичень (як зовнішніх, так і внутрішніх).

Проаналізуємо фінансування державного дефі�

циту за борговими операціями на плановий 2021 рік

відповідно до проєкту Державного бюджету (табл.

1).

Загалом на фінансування дефіциту Держав�

ного бюджету 2021 року очікується залучити

близько 263 млрд гривень, водночас необхідно

розуміти, що борги минулих періодів також будуть

потребувати виплат у плановому 2021 році.

Загалом задля погашення дефіциту бюджету (що

планується) та боргів минулих періодів планується

запозичити більше 700 млрд гривень. Більша частка

(близько 550 млрд гривень) з даних коштів очікуєть�

ся в рамках надходжень від внутрішніх запозичень,

ще 153 млрд гривень планується залучити в рамках кре�

дитів нерезидентів.

Водночас слід розуміти, що дефіцит бюджету

2021 року, як і в поточному році може бути більшим за

плановий показник. До того ж існує певна проблемати�

ка відносно спроможності залучення очікуваних коштів

від іноземних та вітчизняних кредиторів. Також значну

проблему в цьому питанні складає необхідність виплат

за державним боргом України в період 2020—

2025 років (рис. 5).

Падіння доходів бюджету, зростання видаткової

частини, зростання дефіциту Державного бюджету Ук�

раїни, а також необхідність виплат по зобов'язанням

перед внутрішніми і зовнішніми кредиторами в корот�

костроковій перспективі значною мірою ускладнюють

ситуацію в системі управління державними фінансами

загалом та управлінні дефіцитом бюджету зокрема.

Важливе значення в системі бюджетного плануван�

ня та виконання Державного бюджету на 2021 рік буде

відігравати відновлення економіки (як світової, так і

вітчизняної). Високі темпи росту ВВП зможуть забезпе�

чити високий рівень надходжень до бюджету, що в свою

чергу посприяє зростанню ефективності управління де�

фіцитом бюджету.

Здійснимо аналіз прогнозної динаміки валового

внутрішнього продукту України за період з 2018 року

по 2021 рік відповідно. Для чого скористаємося діагра�

мою (рис. 6), на якій відображена відповідна динаміка.

Як можна побачити з вищенаведеної діаграми,

відповідно до прогнозу Міжнародного валютного фон�

ду в 2020 році ВВП України впаде на 7,7%, а в 2021 році

зросте на 3,6% до попереднього року відповідно. Така

динаміка дозволяє зрозуміти, що в 2021 році буде до�

сягнуто рівень валового внутрішнього продукту Украї�

ни на рівні 2018 року відповідно. Низький рівень віднов�

лення економіки України в значній мірі ускладнює про�

цес бюджетного планування, адже за стабільної ситуації

в економіці світу економіка України зможе зрости лише

на 3,6% після значного падіння. Це генерує небезпеку

в рамках потенційного повторення пандемії коронави�

руса та введення нових карантинних обмежень.

Систематизуючи вищенаведене, можна виокреми�

ти, що на ефективність бюджетного планування в сучас�

них умовах значний вплив здійснюють такі фактори:

— пандемія коронавируса, введення карантинних

обмежень для бізнесу в першій половині 2020 року та

потенційна загроза відновлення карантинних обмежень;

— падіння темпів ВВП у 2020 році та недостатній

рівень прогнозних показників росту економіки України

в 2021 році;

— значна розбіжність між плановими та фактични�

ми показниками Державного бюджету;

— зростання обсягів дефіциту державного бюдже�

ту;

— значне зростання боргових зобов'язань України

у короткостроковій перспективі;
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Рис. 4. Проектний дефіцит бюджету України
2020 та фактичний дефіцит Держбюджету

на серпень 2020 року (млрд гривень)

Джерело: [13; 14].

Фінансування за борговими операціями 263,1 
Запозичення 702,4 
Внутрішні запозичення 549,1 
Зовнішні запозичення 153,3 
Погашення -439,3 
Внутрішні зобов'язання -341,6 
Зовнішні зобов'язання -97,7 
Надходження від приватизації державного 
майна 6 

Фінансування за активними операціями 1,2 

Таблиця 1. Фінансування державного дефіциту
бюджету в 2021 році (млрд гривень)

Джерело: [15].
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Джерело: [12].
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— значні коливання курсу національної

валюти;

— інфляційні процеси;

— потенційна політична криза та замо�

рожування співпраці із "західними партне�

рами".

Зазначені фактори істотно ускладню�

ють ефективність планування та виконання

Державного бюджету України.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження

можна зробити наступні висновки:

1. Зважаючи на державотворчі процеси

в сфері децентралізації фінансової та еко�

номічної системи України останніх років,

питання ефективного бюджетного плану�

вання є найбільш значним у системі забез�

печення відповідного рівня фінансової безпеки загалом

та бюджетної безпеки країни зокрема.

2. Пандемія коронавируса та введення карантинних

обмежень у першій половині 2020 року у значній мірі

ускладнило процес бюджетного планування, через не�

спроможність зваженої оцінки розвитку економіки дер�

жави в короткостроковій перспективі.

3. "Коронакриза" в значній мірі скоротила надход�

ження до Державного бюджету, що призвело до

стрімкого зростання дефіциту бюджету України. Зва�

жаючи на системність кризових явищ, можна прогнозу�

вати, що відновлення економіки України займе щонай�

менше 2—3 роки.

4. Серед ключових факторів що на сьогодні фор�

мують ключову проблематику у сфері бюджетного пла�

нування, виконання бюджету та ефективного управлін�

ня дефіцитом державного бюджету України слід від�

мітити такі: пандемія коронавируса, введення карантин�

них обмежень, падіння валового внутрішнього продук�

ту держави, зростання дефіциту бюджету держави, зро�

стання державного боргу України.

5. До того ж значний вплив на бюджетне плануван�

ня здійснюють — падіння курсу національної валюти,

інфляційні процеси, та потенційна політична криза в

Україні. Політичні рішення останнього року певною

мірою ускладнили взаємодії із "західними партнерами"

які є ключовими гарантами відносно можливостей

зовнішніх запозичень Україною.
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