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Динаміка реального ВВП у 2015-2016 роках

Після відновлення фінансової і макроекономічної стабільності у другій 

половині 2015 року, в 2016 році вдалося забезпечити економічне 

зростання. За оцінками Мінекономрозвитку темпи зростання реального 

ВВП у 2016 році становили 2,2% проти прогнозу у 2%, врахованого при 

розрахунку бюджетних показників.

Слайд 2



Зміна обсягів видів економічної діяльності у 2016

році

В умовах несприятливої зовнішньої кон’юнктури відновлення економічної 

активності промислових підприємств відбувалось за рахунок зростання 

інвестиційного та внутрішнього споживчого попиту. Високими темпами 

зростали будівництво та сільське господарство.
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Зміна капітальних інвестицій у 2015-2016 роках

Позитивний внесок у економічний розвиток забезпечувало 

зростання обсягу капітальних інвестицій, основним джерелом 

яких залишались власні кошти підприємств.
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Зростання споживчого попиту у 2016 році

Також відновленню економічного зростання сприяло збільшення 

реальної заробітної плати та споживчого попиту.

Слайд 5



Зміна споживчих цін у 2016 році

Розвиток вітчизняної економіки в 2016 році був підтриманий зниженням 

інфляційного тиску. Високі показники інфляції на початку року були 

зумовлені базовим ефектом  відображенням підвищення цін у 

2015 році, тоді як за підсумками 2016 року споживча інфляція становила 

12,4%, що майже відповідає врахованому при розрахунках бюджетних 

показників прогнозу у 12%.
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Міжнародні резерви та обмінний курс у 2016 році

На фоні помірної волатильності обмінного курсу гривні 

міжнародні резерви за 2016 рік зросли на 16,8% та на кінець року 

покривають 3,7 місяця імпорту майбутнього періоду.
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Основні макропоказники у 2016 році

* Очікувані показники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.03.2017

Слайд 8

Найменування показника

ПРОГНОЗ 

(сценарій 1 

Постанови КМУ 

від 05.08.2015 

№558) 
ПІД БЮДЖЕТ

ФАКТ

ВІДХИ-

ЛЕННЯ 

факту від 

прогнозу

ВВП номінальний, млрд. гривень (СНР 2008) 2262 2395,9* +133,9

ВВП реальний, у відсотках до попереднього року 102 102,2* +0,2

Індекс споживчих цін, у відсотках грудень до грудня 

попереднього року 112 112,4 +0,4

Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто

номінальна, гривень 4857 5183 +326

номінальна, скоригована на індекс споживчих цін,  у 

відсотках до попереднього року 102,3 109 +6,7



Слайд 9

Нові виклики та оперативне коригування податково-

бюджетної політики

Основні зміни до закону про бюджет:

1) від 19 травня 2016 р. - зростання розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної

заробітної плати з грудня 2016 року (проти рівня травня 2016 року) на 10,4 відсотка

проти затверджених раніше у бюджеті 7 відсотків;

2) від 6 жовтня 2016 р.:

збільшення видатків на безпеку і оборону на 7,1 млрд. грн.;

додатково виділені кошти на:

 реалізацію Закону України «Про державну службу» – 1,4 млрд. грн., з яких

1 млрд. грн. – для обласних держадміністрацій;

 фінансування інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку через

Державний фонд регіонального розвитку – 1 млрд. грн.;

 підтримку вугледобувних підприємств – 0,4 млрд. грн.;

3) від 20 грудня 2016 р. - збільшення обсягу субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату

житлово-комунальних послуг у сумі 6,8 млрд. гривень з метою компенсації населенню

підвищення тарифів на енергоносії;

4) від 22 грудня 2016 р. - додатково передбачено 1 млрд. грн. на своєчасну і в

повному обсязі виплату заробітних плат працівникам вугледобувних підприємств.



Планові та фактичні показники виконання Державного

бюджету України

Слайд 10

млрд. гривень

Факт 2015 

року

Закон від 

25.12.2015 

№928-VIІІ

Зміни внесені до 

закону протягом року

Закон зі 

змінами

Скоригован

ий план

Факт 2016 

року

Відхи-ня 

Факту 2016 

року від 

Закону зі 

змінами

Відхи-ня 

Факту 2016 

від 

Скориговано

го плану

Доходи 534,7 595,2 +12,8 608,0 631,5 616,3 8,3 -15,2

Видатки 576,9 667,8 +13,6 681,5 708,6 684,9 3,4 -23,7

Кредитування 3,0 11,0 -0,8 10,2 10,2 1,7 -8,5 -8,5

надання 7,2 16,7 -0,8 15,9 15,9 7,1 -8,8 -8,8

повернення -4,3 -5,7 - -5,7 -5,7 -5,5 -0,2 -0,2

Дефіцит 45,2 83,7 - 83,7 87,2 70,3 -13,4 -16,9



Фактори, що вплинули на виконання доходів: 

 зміни податкового законодавства, зокрема:

 скасування сплати авансових внесків з податку на прибуток;

 збільшення ставок акцизного податку (зокрема на тютюнові вироби,

спирт, пиво, пальне, тощо);

 встановлення єдиної базової ставки ПДФО у розмірі 18%.

 При цьому, з 1 січня 2016 року були відмінені: 

 додатковий імпортний збір (у 2015 році – 25,2 млрд. грн.);

 рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами

природного газу територією України (у 2015 році – 3,4 млрд. грн.);

 збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний

газ для споживачів усіх форм власності (у 2015 році –

2,7 млрд. гривень).

 відсутність надходжень від продажу 3G ліцензій (у 2015 році –

8,8 млрд. грн.);

 зменшення надходжень від НБУ (у 2016 році – 38,2 млрд. грн. проти

61,8 млрд. грн. у 2015 році);

 відсутність надходжень від конфіскованих коштів за вчинення корупційного

правопорушення (надійшло у 2016 році 165 тис грн., проти запланованих

7,7 млрд. гривень).
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Доходи Державного бюджету України

у 2012−2016 роках

383,0 360,0 377,7 532,0 631,5346,1 339,2 357,1 534,7 616,3

90,3% 94,2% 94,6%
100,5% 97,6%

2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік

планові надходження фактичні надходження у % до плану

млрд. гривень
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Доходи загального фонду Державного бюджету України 

у 2012-2016 роках

322,2 304,5 322,0 491,8 575,6289,6 291,6 310,7 503,8 574,7

89,9% 95,8% 96,5% 102,4%
99,8%

2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік

планові надходження фактичні надходження у % до плану

млрд. гривень
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Відношення фактичних до запланованих в розписі окремих видів 

доходів загального фонду Державного бюджету України 

у 2015−2016 роках
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доходи фізичних осіб 

податок на прибуток 
підприємств

ПДВ з вироблених 
на території України 

товарів з 
урахуванням 

відшкодування

ПДВ з ввезених на 
територію України 

товарів

акцизний податок ввізне мито рентна плата за 
користування 

надрами

кошти, що 
перераховуються 

НБУ

Офіційні трансферти

2015 рік, % 2016 рік, %

100%
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39,9 34,8 54,3

2014 рік 2015 рік 2016 рік

млрд. гривень

Динаміка надходження податку на прибуток

підприємств до державного бюджету за 2014−2016 роки
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Динаміка надходження податку на додану вартість до 

Державного бюджету України у 2014−2016 роках

31,0 39,7 54,1

107,3

138,8

181,5

2014 рік* 2015 рік 2016 рік

ПДВ з ввезених на територію України товарів 

ПДВ  з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням відшкодування ПДВ

ПДВ, що сплачується юр. особами при здійсненні ними операцій з постачання власної виробленої продукції (молока, м'яса)

млрд. гривень

235,5

139,0

178,5

* із врахуванням відшкодування ПДВ у сумі 6,9 млрд. грн. за рахунок випуску ОВДП 

0,7

Слайд 16



Обсяги бюджетного відшкодування ПДВ 

із Державного бюджету України у 2014−2016 роках

43,3 68,4 94,4

2014 рік 2015 рік 2016 рік

млрд. гривень

+ 6,9* 

Слайд 17

* У 2014 році було проведено погашення заборгованості з відшкодування ПДВ за 

рахунок випуску ОВДП за спеціальним фондом держбюджету відповідно до ст. 24 

закону про бюджет в обсязі 6,9 млрд. гривень.



Динаміка надходжень акцизного податку

до Державного бюджету України у 2014−2016 роках

44,9 63,1 90,1

2014 рік 2015 рік 2016 рік

млрд. гривень
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Динаміка надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб

до Зведеного бюджету України у 2014−2016 роках

Слайд 19

62,6
54,9

79,0

12,6
45,1

59,8

2014 рік 2015 рік 2016 рік

податок та збір на доходи фізичних осіб (державний бюджет)
податок та збір на доходи фізичних осіб (місцеві бюджети)

138,8

млрд. гривень

75,2

100,0



Видатки Державного бюджету України

у  2014−2016 роках

461,2 599,5 708,6430,2 576,9 684,9

93,3 % 96,2 % 96,7 %

2014 рік 2015 рік 2016 рік

план факт % від плану

млрд. гривень
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Структура видатків загального фонду 

державного бюджету

30,3%, або
194,7 млрд. грн.

29,3%, або
188,1 млрд. грн.

18,9%, або
121,3 млрд. грн.

14,9%, або
95,8 млрд. грн.

6,6 %, або 
42,7 млрд. грн. 

трансферти місцевим бюджетам соціальні виплати *

видатки на оборону та безпеку обслуговування боргу

інші видатки 

млрд. гривень

* виплати заробітних плат (із нарахуванням) працівникам бюджетних установ (крім грошового

забезпечення військовослужбовців та заробітної плати працівників державної безпеки), пенсій,

допомог та стипендій
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Видатки на оборону та безпеку у 2016 році

У 2016 році на оборону і безпеку держави спрямовано

загальний ресурс у сумі 121,3 млрд. грн., що на 25,5 млрд. грн.,

або у 1,3 разу більше порівняно 2015 роком.

Основними напрямами використання зазначених коштів були 
видатки на:

Слайд 22

 грошове забезпечення військовослужбовців та оплату праці

з нарахуваннями – 70,6 млрд. грн.;

 забезпечення харчуванням – 3,6 млрд. грн.;

 будівництво (придбання) житла для військових –

1,1 млрд. гривень.



Динаміка мінімальної заробітної плати та 

прожиткового мінімуму у 2015 – 2016 роках

 2015 рік 2016 рік 

з 
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 г
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р
а

в
н
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з 
1
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р
уд

н
я
 

Прожитковий мінімум, 
грн.: 

   
   

для непрацездатних осіб 949 1074 - 1074 1130 1247 

для дітей до 6 років  1032 1167 - 1167 1228 1355 

для дітей 6-18 років  1286 1455 - 1455 1531 1689 

для працездатних осіб 1218 1378 - 1378 1450 1600 

Мінімальна  заробітна 
плата, грн. 

1218 1378 
- 

1378 1450 1600 

І розряд ЄТС, грн. 852 1012 1113 1113 1185 1335 
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Капітальні видатки Державного бюджету України

у 2014-2016 роках

7,4 17,5 26,6

2014 рік 2015 рік 2016 рік

факт

млрд.гривень
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Видатки Державного бюджету України 

на обслуговування боргу у 2011−2016 роках

23,1 24,2 31,7 48,0 84,5 95,8

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік

млрд. гривень
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Фактично надано трансфертів з державного 

бюджету місцевим бюджетам у 2014-2016 роках

132,5 50,3174,2 63,3196,0 94,2

всього  трансфертів субвенції соціального захисту населення*

перераховано у  2014 році перераховано у  2015 році перераховано у  2016 році

млрд.гривень

*До субвенцій соціального захисту населення відносяться: субвенція на виплату допомоги 

сім’ям з дітьми, субвенція на утримання дітей-сиріт , субвенція на оплату енергоносіїв 

та житлово-комунальних послуг , субвенція на придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива.
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Дефіцит державного бюджету України 

у 2012-2016 роках

53,4
64,7

78,1

45,2

70,3

3,7

4,2

4,9

2,3

2,9

2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік

млрд. гривень% ВВП
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Слайд 28

Фактичні зовнішні запозичення на фінансування 

дефіциту по загальному фонду 

млрд. гривень

25,9

8,8

0,8

Випуск облігацій зовнішньої державної 
позики під гарантії США

Японське агентство міжнародного 
співробітництва

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

плаваюча ставка Libor зі спредом, на 

момент запозичення - 1,75% річних

плаваюча ставка Libor, на момент 

запозичення - 0,07% річних

ставка - 1,71% річних



Структура надходжень внутрішніх запозичень 

у 2016 році

48%43%

3,8%
3,2%2,0%

Фінансування дефіциту бюджету (117,2 
млрд. грн.)

Капіталізація Приватбанку (107,0 млрд. 
грн.)

Капіталізація Укрексімбанку (9,3 млрд. 
грн.)

Позика Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб (7,9 млрд. грн)

Капіталізація  Ощадбанку (5,0 млрд. грн)
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Динаміка державного боргу у 2012-2016 роках

190,3 257,0

461,0 508,0
670,6

208,9
223,3

486,0

825,9

980,2

399,2
480,2

947,0

1 334,3

1 650,8

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

млрд. гривень

Динаміка державного боргу

Зовнішній борг

Внутрішній борг

Приріст державного боргу

+20,3%

+97,2%

+40,8%

+23,7%
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Слайд 31

Основні підсумки виконання бюджету 2016 року 

 дефіцит менше 3% ВВП в умовах відсутності або 

зменшення деяких джерел доходів;

 забезпечення потреб обороноздатності країни;

 прискорення процесу відновлення мінімальних соціальних 

стандартів;

 підтримка Пенсійного фонду в умовах різкого скорочення 

ставки ЄСВ;

 підтримка населення в умовах підвищення тарифів на газ 

та тепло;

 відновлення державних капітальних вкладень;

 підтримка банківської системи та ФГВФО.



https://www.minfin.gov.ua

https://www.facebook.com/

minfin.gov.ua

Слайд 32

Контакти


