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На погіршення динаміки реального ВВП у 2014 році

вплинули несприятливі зовнішні умови, сформовані у 

попередніх роках дисбаланси та військовий конфлікт на 

сході України
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На загальний обсяг виробленої промислової продукції вплинуло падіння

економічних показників у східних областях України, а також несприятлива для

українських виробників цінова кон’юнктура на зовнішніх ринках
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Скорочення спостерігалося в усіх галузях економіки, 

крім сільського господарства

Внаслідок рекордного врожаю зернових та зернобобових культур обсяг

виробництва сільськогосподарської продукції у 2014 році зріс на

2,8 відсотка після росту на 13,6 відсотка у 2013 році
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Зниження цін та попиту на основні товари українського

експорту, обмежувальні заходи з боку Російської Федерації

та військовий конфлікт на сході країни вплинули на 

зовнішньоторговельну ситуацію України

За даними НБУ, у 2014 році експорт товарів та послуг порівняно з 2013 роком

знизився на 19,5 відсотка, а імпорт – на 26,6 відсотка. Вищі темпи падіння

імпорту товарів та послуг ніж експорту у 2014 році зумовлені зниженням

економічної активності та девальвацією гривні.

В результаті зовнішньоторгівельний баланс покращився майже втричі.
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У результаті переходу Національного банку України до гнучкого обмінного курсу

середньозважений курс на міжбанківському ринку зріс майже удвічі до

15,77 гривень за долар США станом на кінець 2014 року, а середньорічний

курс – майже у півтора раза до 11,89 гривень за долар США.
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Підвищення регульованих тарифів та подорожчання

імпортних товарів, зумовлене девальвацією гривні, 

спричинили прискорення інфляції
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Відтік депозитів із банків за підсумками 2014 року став 

найбільшим після кризового 2009 року
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За 2014 рік зафіксовано зменшення залишків

за кредитами
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Коригування податково-бюджетної політики у 2014 році

Основні зміни до закону про бюджет:

27 березня 2014: доходи – «-22,4» млрд. грн., в т.ч.:
 від перегляду макропрогнозу – «-43,9» млрд. грн.;

 від змін до податкового законодавства – «+28,6» млрд. грн.;

 внаслідок анексії Криму – «-6,4» млрд. грн.

видатки та надання кредитів – «-26,3» млрд. грн., в т.ч.:
 «замороження» мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;

 капітальні видатки загального фонду державного бюджету зменшено на 3,5 млрд. грн.;

 видатки на утримання органів державної влади та інших державних органів зменшено на 0,6 млрд. грн. через скорочення 

чисельності працівників цих органів;

 видатки на державну підтримку та реструктуризацію вугільної галузі зменшено на 1,2 млрд. грн.; 

дефіцит держбюджету – «-3,0» млрд. грн. до 68,6 млрд. грн.

31 липня 2014: у видатковій частині бюджету
o збільшення видатків – «+14,0» млрд. грн., у т.ч.:

 на обороноздатність – «+9,1» млрд. грн.;

 на відновлення інфраструктури східних регіонів – «+1,9» млрд. грн.;

o компенсатори (скорочення видатків) – «-7,0» млрд. грн., у т.ч.:

 зменшення видатків соціальних фондів – «-2,0» млрд. грн.;

 скорочення видатків на утримання ЦОВВ – «-1,1» млрд. грн.;

 скорочення видатків на підтримку вугільної галузі – «-1,0» млрд. грн.;

 скорочення державного фонду регіонального розвитку – «-1,0» млрд. грн.;

 інші видатки – економія коштів із застосуванням підходу «касові видатки І півріччя дорівнюють касовим

видаткам ІІ півріччя» – «-1,9» млрд. гривень.

у дохідній частині бюджету
o зменшення доходів – «-13,0» млрд. грн. (через погіршення макроекономічної ситуації)

o компенсатори – «+20,0» млрд. грн., у т.ч.:

 зарахування частини екологічного податку до загального фонду – «+2,0» млрд. грн.;

 надходження в рамках програми допомоги ЄС – «+4,0» млрд. грн.;

 зміни до податкового законодавства – «+5,5» млрд. грн.;

 плата за користування надрами – «+4,8» млрд.. грн.;

 введення «військового збору» – «+2,9» млрд. грн.;

 інші – «+0,8» млрд. гривень.
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Планові та фактичні показники виконання 

Державного бюджету України 
млрд. гривень

Доходи 339,2 395,3 -17,5 377,8 377,7 357,1 -20,6

Видатки 403,5 462,2 -20,6 441,6 461,2 430,2 -31,0

Кредитування 0,5 4,7 0,14 4,8 5,1 4,9 -0,2

надання 6,0 9,0 -0,81 8,2 8,6 6,7 -1,9

повернення -5,5 -4,4 0,95 -3,4 -3,4 -1,8 -1,6

Дефіцит 64,7 71,6 -3,0 68,6 88,6 78,1 -10,6

Відхи-ня Факту 

2014 року від 

Скоригованого 

плану

Закон від 

16.01.2014 

№719-VIІ

Закон зі 

змінами

Факт 2014 

року

Зміни внесені до 

закону протягом 

року

Факт 2013 

року

Скоригований 

план
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249,3 313,4 383,0 360,0 377,7240,6 314,6 346,1 339,2 357,1

96,5
100,4

90,3
94,2 94,6

2010 рік* 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік**
планові надходження фактичні надходження у % до плану

Доходи Державного бюджету України 
у 2010−2014 роках млрд. гривень

* із врахуванням відшкодування ПДВ у сумі 16,4 млрд. грн.  за рахунок випуску ОВДП

** із врахуванням відшкодування ПДВ у сумі 6,9 млрд. грн. за рахунок випуску ОВДП 
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210,1 257,3 322,2 315,2 322,0207,5 265,8 289,6 291,6 310,7

98,8
103,3

89,9 92,5
96,5

2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік
планові надходження фактичні надходження у % до плану

Доходи загального фонду Державного бюджету України 
у 2010−2014 роках 

млрд. гривень
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89,1 100,1 89,1 97,9 93,2 89,3 100,0

податок на 
доходи фізичних 

осіб*

податок на 
прибуток 

підприємств

ПДВ з 
вироблених на 

території України 
товарів

ПДВ з ввезених 
на територію 

України товарів

акцизний податок плата за 
користування 

надрами

кошти, що 
перераховуються 

НБУ

Відношення фактичних до запланованих в розписі 
окремих видів доходів загального фонду 

Державного бюджету України 
у 2014 році

100%

* з 3 серпня 2014 року запроваджено сплату військового збору та оподаткування доходів фізичних осіб 
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Починаючи з 2013 року змінено порядок визначення надходжень податку на

прибуток, а саме запроваджено щомісячну авансову сплату податку на

прибуток. У складі річної податкової декларації платником податку подається

розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні

дванадцять місяців.

Надходження авансових внесків у 2014 році здійснювалося виходячи з

результатів декларування податку за 2013 рік :

• у січні – лютому при ставці 21%;

• у березні – грудні при ставці 19%.
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40,0 54,7 55,3 54,3 39,9

2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік

млрд. гривень

Динаміка надходжень податку на прибуток підприємств до
Державного бюджету України 

у 2010−2014 роках 

млрд. гривень
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За 2014 рік надходження податку на додану вартість до державного бюджету

становили 139,0 млрд. грн., що становить 97,3 відсотка плану (зі змінами).

Порівняно із 2013 роком надходження зросли на 8,4 відсотка, або на

10,8 млрд. гривень.
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86,3 130,1 138,8 128,3 139,0

2010 рік* 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік**

Динаміка надходжень податку на додану вартість (сальдо)
до Державного бюджету України 

у 2010−2014 роках 
млрд. гривень

* із врахуванням відшкодування ПДВ у сумі 16,4 млрд. грн.  за рахунок випуску ОВДП

** із врахуванням відшкодування ПДВ у сумі 6,9 млрд. грн. за рахунок випуску ОВДП 
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Державний бюджет України у 2014 році отримав 44,9 млрд. грн. акцизного

податку, що становить 100 відсотків плану (зі змінами). Проти 2013 року

надходження акцизного податку зросли на 27,3 відсотка, що пояснюється

підвищенням специфічних ставок акцизного податку та зростанням обмінного

курсу гривні до євро, оскільки ставки акцизного податку на нафтопродукти

визначені у євро.
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27,6 33,0 37,2 35,3 44,9

2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік

Динаміка надходжень акцизного податку до
Державного бюджету України 

у 2010−2014 роках 
млрд. гривень
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За 2014 рік загальний фонд державного бюджету отримав 12,6 млрд. грн.

податку та збору на доходи фізичних осіб, що становить 89,1 відсотка від плану

(зі змінами). Проти 2013 року надходження зросли на 67,2 відсотка, що

пояснюється розширенням бази оподаткування за рахунок впровадження:

- військового збору – 2,5 млрд. грн. (Закон України від 31.07.2014 №1621);

- оподаткування доходу у вигляді процентів по депозитах - 2,1 млрд. грн.

(Закон України від 27.03.2014 №1166);
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6,2 7,0 7,6

12,6

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік

Динаміка надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб
до  Державного бюджету України 

у 2011−2014 роках млрд. гривень



Видатки Державного бюджету України за 2014 рік проведені в обсязі 430,2 млрд. грн., що на

26,7 млрд. грн., або на 6,6 відсотка більше аналогічного показника 2013 року.

Касові видатки загального фонду державного бюджету за 2014 рік становили

371,1 млрд. гривень. Порівняно із 2013 роком вони зросли на 10,3 млрд. грн., або на

2,9 відсотка.
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427,0 432,9 461,2395,7 403,5 430,2

92,7 % 93,2 % 93,3 %

2012 рік 2013 рік 2014 рік

план факт % до  плану

млрд. гривень

Видатки Державного бюджету України 
у 2012−2014 роках  



Динаміка розмірів доплат до державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям на кожну дитину віком від 3 до 18 років, 

гривень 

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік

60

120

180

250

100

230

360

500

для дітей віком від 3 до 13 років для дітей від 13 до 18 років
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27,6

33,3

39,6 40,8

2011 рік, факт 2012 рік, факт 2013 рік, факт 2014 рік, факт

1

+13,2 млрд. грн., або в 1,5 рази

Видатки на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам 

з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям, млрд. грн.
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Активні бойові дії в зоні АТО обумовили зростання видатків на

підвищення обороноздатності та дієздатності Збройних сил України.

Так, протягом року резервний фонд було збільшено на

20,4 млрд. грн. до 21,9 млрд. грн., з яких на оборону було

спрямовано асигнувань у сумі 18,9 млрд. грн., а фактично

використано 18,6 млрд. грн., зокрема за напрямами використання

 грошове забезпечення військовослужбовців з нарахуваннями –

6,5 млрд. грн.;

 закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової

(спеціальної) техніки та іншого військового майна, забезпечення

засобами зв’язку – 6,5 млрд. грн.;

 закупівлю паливо-мастильних матеріалів, запасних частин,

обслуговування техніки – 2,6 млрд. грн.;

 забезпечення речовим майном, предметами індивідуального

захисту, інвентарним (продовольчим) майном та спорядженням –

1,1 млрд. грн.;

 забезпечення харчуванням – 0,8 млрд. грн.;

 виплату одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих –

0,6 млрд. гривень.

на:
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Капітальні видатки державного бюджету у 2014 році були обмеженими, що

обумовлено перерозподілом бюджетних коштів на потреби оборони та

виконанням державою соціальних зобов'язань.
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45,0 29,6 14,829,5 17,8 7,4

2012 рік 2013 рік 2014 рік

план факт

Капітальні видатки Державного бюджету України
у 2012-2014 роках

млрд.гривень



Велике боргове навантаження та девальвація обумовили зростання видатків

на обслуговування боргу в 1,5 рази порівняно з 2013 роком.
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15,5
23,1 24,2 31,7

48,0

2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік

факт

млрд. гривень

Видатки Державного бюджету України 
на обслуговування боргу у 2010−2014 роках



За 2014 рік із Державного бюджету України до місцевих бюджетів було

перераховано трансфертів на загальну суму 132,5 млрд. грн., що на

15,3 млрд. грн., або на 13,1 відсотка більше, ніж в 2013 році.
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125,8 43,1 51,6117,2 48,7 55,7132,5 50,3 60,7

всього  трансфертів субвенції соціального 
захисту населення

дотація вирівнювання

перераховано у  2012 році перераховано у  2013 році перераховано у  2014 році

Перерахування трансфертів з державного бюджету місцевим 
бюджетам у 2012-2014 роках 

млрд.гривень
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115,8 88,5 31,7 39,2 41,3 30,9 14,8 18,4 22,7130,6 80,6 48,0 44,6 34,4 28,7 27,4 17,8 18,2

Трансферти Соціальний захист Обслуговування 
боргу

Громадський 
порядок

Економічна 
діяльність

Освіта Оборона Загальнодержавні 
функції (без 

обслуговування 
боргу)

Інші

2013 рік 2014 рік

млрд. гривень

Видатки Державного бюджету України за функціональною 
класифікацією



Дефіцит державного бюджету у співставних умовах (без врахування

випуску ОВДП по спеціальному фонду на суму 18,0 млрд. грн.)

дорівнював 60,1 млрд. грн., що на 4,6 млрд. грн., або на 7,2 відсотка

менше дефіциту за 2013 рік

Дефіцит Державного бюджету України у співставних умовах

53,4 64,7 60,1

11,1
6,9

2012 2013 2014

Випуск ОВДП по спеціальному фонду на оформлення відшкодування податку на додану вартість, 
задекларованих до відшкодування до 1 січня 2014 року (ст. 24 закону про бюджет на 2014 рік)

Випуск ОВДП по спеціальному фонду на надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам для компенсації різниці в тарифах на виробництво теплової енергії, в т.ч. за природний газ 
НАК"Нафтогаз України" (ст. 16 закону про державний бюджет на 2014 рік)
Дефіцит державного бюджету у співставних умовах

млрд. гривень

78,1
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Структура надходжень внутрішніх запозичень на 

фінансування державного бюджету у 2014 році

Надходження державних внутрішніх запозичень у 2014 році

дорівнювали 227,6 млрд. грн., з яких 86,3 млрд. грн. спрямовані на

фінансування дефіциту державного бюджету, 141,3 млрд. грн. – на

фінансування заходів, визначених ст.16, 22, 23, 231 та 24 закону про

державний бюджет на 2014 рік

відсотки

42,4%

37,9%

5,1%

4,9%
4,4%

3,0%
2,2%

Капіталізація НАК "Нафтогаз України" 
(96,6 млрд. грн.)

Фінансування дефіциту бюджету (86,3 
млрд. грн.)

Капіталізація Державного ощадного 
банку України (11,6 млрд. грн.)

Субвенція для компенсації різниці в 
тарифах (11,1 млрд. грн)

Позика Фонду гарантування вкладів 
(10,1 млрд. грн.)

Відшкодування ПДВ (6,9 млрд. грн.)

Капіталізація Державного експортно-
імпортного банку України" (5,0 млрд. 
грн.)

100 %
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Завдяки відновленню активної співпраці Уряду з міжнародними

фінансовими інституціями, в т.ч. з Міжнародним валютним фондом,

надходження від зовнішніх запозичень становили 95,0 млрд. грн., що

на 43,1 млрд. грн., або в 1,8 раза більше ніж у 2013 році

Найбільші зовнішні запозичення у 2014 році

3,0

1,4

1,3

1,0

Міжнародний валютний фонд, 
млрд.дол.США

Макрофінансова допомога ЄС, 
млрд.євро

Міжнародний банк реконструкції 
та розвитку, млрд.дол.США

Випуск облігацій зовнішньої 
державної позики під гарантії 

США, млрд.дол.США 1,844% річних

плаваюча ставка Libor

1,375% та 1,875% річних

плаваюча ставка МВФ
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Міністерство фінансів 

України

Контакти

https://www.minfin.gov.ua

https://www.facebook.com/

minfin.gov.ua


