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ПЕРЕДМОВА

Залучення кредитного фінансування для країни є одним зі 
способів забезпечення потреб держави у бюджетних коштах. 
Ці гроші є одним із можливих інструментів покриття дефіциту 
бюджету. Тобто, якщо за розрахунками країна має витратити 
більше грошей, ніж отримати, це означає, що на якісь видатки 
просто не вистачить коштів. Аби уникнути такої ситуації, 
українське законодавство передбачає своєрідну інструкцію 
по тому, яким чином потрібно сформувати та прийняти бюджет 
так, щоб грошей вистачило. Насамперед якщо такий ризик є, 
законодавство вимагає визначити, із яких джерел фінансування 
братимуться кошти, якщо їх не вистачає в бюджеті. Одним із 
таких джерел якраз і є кредити та позики. 

Водночас аби не опинитись у борговій ямі, кількість та 
вартість кредитів, які бере держава, має бути обмежена і 
прорахована. Саме тому щорічно встановлюються граничні 
межі розміру дефіциту бюджету та державного боргу. Тож 
політика у цьому напрямку заслуговує окремої уваги, адже 
від неї залежить наскільки успішно ми будемо зберігати 
баланс між забезпеченням держави зараз і збереженням 
стабільного економічного розвитку в майбутньому. Не останнім 
аспектом у цьому випадку є необхідність повертати та 
обслуговувати борги ще багато років після отримання кредиту. 
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ПЕРЕДМОВА

Система повернення кредитних коштів працює аналогічно 
залученню: якщо кошти потрапляють в бюджет, то і 
повертаються вони з бюджету. Якщо вдаватись у деталі 
наповнення Державного бюджету, то стає очевидним, що 
більша частина грошей – це податкові надходження. Тобто,  
всі громадяни, організації та установи, які працюють легально, 
а також всі люди, які користуються автомобілем, зберігають 
кошти в банку або просто купують щось – беруть участь у 
наповненні бюджету. Іншими словами: кожен українець віддає 
частину своїх грошей на сплату державних кредитів. Звичайно, 
країна використовує й інші інструменти для погашення боргів, 
наприклад – нові кредити. Втім, зрештою, навантаження чи то у 
вигляді необхідності повернення боргів, чи то у вигляді обмежень 
у розвитку, опиниться на плечах платників податків. Участь 
у колективному погашенні боргів відбувається безперервно, 
проте, з огляду на систему сплати податків в Україні, не завжди 
усвідомлено для населення. Мова йде в першу чергу про те, що 
з переважної більшості населення податки утримуються, тобто 
людина в кращому випадку просто бачить у чеку або платіжці 
скільки грошей відраховано до бюджету і на які податки. 

І лише невелика група населення, як, наприклад, приватні 
підприємці, сплачують податки самостійно: тобто, спочатку 
отримують кошти, а потім, згідно з податковими ставками, 
самостійно надсилають необхідний обсяг коштів у бюджет. 
Така система виступає одним із факторів, які формують різне 
ставлення людей до бюджетних коштів: в одному випадку як 
до коштів громадян, в іншому – як до коштів держави. Проте, 
помічаючи це та підраховуючи обсяг податків, які людина 
постійно сплачує, виникає досить логічне питання: де ці гроші?

Цей бриф створений з метою спростити для населення участь 
у громадському моніторингу бюджетних витрат та відповісти на 
поставлене питання. Втім, у фокусі запропонованого підходу 
знаходяться бюджетні кошти, попередньо залучені державою в 
кредит.  

Інструменти та способи моніторингу, запропоновані у документі, 
є не єдиними можливими, а підібрані та описані авторами на 
основі власного досвіду. 
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На сьогодні залучення Україною кредитних коштів відбувається 
більшою мірою від міжнародних фінансових організацій 
та урядів інших країн. Отримувати позики для розвитку 
держави на міжнародній арені є звичною практикою, левова 
частка країн світу є постійними учасниками цих відносин. 

У період 90-х - початку 2000-х Україна приєдналась 
до багатьох фінансових альянсів та договорів, які 
в тому числі є основою для кредитної співпраці:
 

В останні роки співпраця України з міжнародними 
фінансовими організаціями набула сталого характеру 
відносин. Кількість проєктів, які підтримуються в Україні 
коштом міжнародних партнерів, щорічно збільшується. 
Зростають, відповідно, і розміри боргів, і вартість 
обслуговування кредитів. Тож питання менеджменту 
кредитів та боргової політики постійно актуалізується.

Станом на кінець 2020 року розмір державного зовнішнього 
боргу становив 44,5 млрд дол. США та мав наступну структуру:

Діаграма 1. Структура державного зовнішнього боргу

У даному аналізі ми розглядаємо один із видів заборгованості – 
перед МФО (35,2% боргу). У національній валюті Україна наразі 
заборговує 443,3 млрд грн (15,7 млрд дол. США), не враховуючи 
вартості кредитів, які перебувають на стадії ініціювання. Таких 
проєктів тільки минулого року подали на погодження загальною 
вартістю у 2,8 млрд євро. З одного боку, очікувано, що боротьба 
з пандемією завдала шкоди фінансовому стану країни та 
обумовила збільшення випадків пошуку фінансової допомоги на 
міжнародній арені.   
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З іншої сторони, 12 кредитних інвестиційних проєктів, 
погодження яких розпочалось торік, спрямовані на сфери: 
транспорту; електроенергії; будівництва. Відтак, відстежити 
безпосередню залежність потреб, пов’язаних із наслідками 
пандемії та збільшенням кредитних проєктів від МФО, складно. 

Діаграма 2. Структура інвестиційного кредитування МФО 
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Дані розрахунки наведені з урахуванням усіх проєктів від 
МФО, які в Україні реалізувались або тривають наразі. Загалом 
тенденція галузевого розподілу проєктів залишається відносно 
сталою. 

Так, найбільша кількість кредитних угод припадає на сферу 
транспорту та постачання електроенергії та газу. У динаміці 
проєкти цих галузей подаються та погоджуються найчастіше.
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Графік 1. Погодження 
кредитних проєктів у 
розрізі років
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Відтак, попри  збереження системності у залученні
інвестиційного кредитування до традиційних галузей 
економіки, у 2020 році помітно зросла кількість проєктів у 
сфері соціального захисту та охорони здоров’я. Втім, як видно 
із графіку, для цієї галузі загалом не характерна наявність 
багатьох проєктів одночасно.
 
Однак, варто враховувати, що інвестиційне кредитування – 
лише один із видів фінансової допомоги, яку Україна залучає 
на поворотній основі. Окрім цього, в державі активно 
використовуються інструменти кредитування від урядів інших 
країн, спрямування яких може відрізнятись за галузями. 

Також не останнім джерелом залучених коштів є партнерство 
з МВФ та ЄК, співпраця з якими дає можливість підтримувати 
бюджет загалом, не розподіляючи за конкретними галузями. 

Втім, всі кредити, незалежно від їх кількості, структури та 
інструменту залучення врешті мають бути повернені кредитору 
разом з відсотками. 

Попри те, що кредити від МФО вважаються одними із найбільш 
вигідних, оскільки часто мають невисокі відсоткові ставки, це 
в будь-якому випадку додаткові витрати з бюджету. Окремо з 
цим, щорічно країна має обслуговувати свої кредити, що також 
потребує грошових витрат. 

Для прикладу,  минулого  року  обслуговування  боргу 
вартувало Україні 119,7 млрд грн (9% від сукупного обсягу 
видатків бюджету)  .

Тож повертаючись до ролі суспільства у поверненні державних 
боргів та їх обслуговуванні, вартим уваги стає питання 
обізнаності населення у особливостях кредитної політики, 
яка діє наразі. Іншими словами: галузі, які кредитуються, 
мали б розвиватися в інтересах населення. Втім, населення 
не може впливати на прийняття рішень щодо залучення 
кредитів безпосередньо, а також дати зворотний зв’язок щодо 
результативності та раціональності витрат кредитних коштів. 

Відтак, моніторинг та формування картини кредитної політики 
держави серед громадян є на сьогодні одним із доступних 
інструментів їх пасивної участі. 

У наступному розділі ми розглянемо наявні способи базового 
аналізу інформації щодо залучення та витрачання коштів, які 
отримані від МФО у кредит. 

З метою спрощення аналізу та зменшення часу на його 
проведення, скористаємось лише даними, розміщеними у 
відкритому доступі. 
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Громадський моніторинг бюджетних витрат завжди є 
предметом обговорення як організацій громадянського 
суспільства, так і органів державної влади. У першу чергу, 
навіть опосередкована участь населення у справах держави 
є запорукою вибору та підтримки оптимального політичного 
курсу. Тож на наш погляд, правильним рішенням є опис 
алгоритму, слідуючи якому кожен зацікавлений може отримати 
та систематизувати інформацію щодо залучення, освоєння 
та повернення Україною кредитних коштів. Такий підхід дає 
змогу кожному точно знати, як і на що держава витрачає 
податки. Відповідно використання вказаного механізму 
надасть можливість українцям самостійно формувати 
висновки щодо необхідності отримання тих чи інших кредитів. 

Тож перед початком моніторингу важливо переглянути 
один з основних нормативно-правових актів, який регулює 
правила залучення кредитів державою: Постанова КМУ 
№ 70 від 27 січня 2016 року . Постанова дає відповідь на 
питання: хто ініціює залучення, як відбувається отримання 
кредиту, хто відповідає за реалізацію, як контролюється 
процес. Відтак, ознайомившись зі змістом документу, 
стає відомо, що положення застосовуються лише щодо 
кредитів від МФО, серед яких є виключення: МВФ і лише 
щодо проєктів соціально-економічного розвитку країни. 
Другий важливий аспект: постанова дає змогу встановити 
установи, які володіють основним масивом інформації щодо 
кредитного фінансування. Отже, процес пошуку первинної 
інформації стане адресним. Першою такою установою є 
Мінфін. Якщо бенефіціари та виконавці можуть різнитись 
залежно від проєкту, то участь Мінфіну залишається 
сталою щоразу. Тож не дивно, що саме цей орган є 
тримачем офіційного порталу – реєстру проєктів МФО.
 

Цей портал на сьогодні є одним із найбільш зручних 
інструментів моніторингу та одним з перших успішних 
цифрових рішень обліку даних. Втім, для аналізу якісних 
показників, таких як, наприклад, результативність 
реалізації кредиту, необхідне використання додаткових 
джерел інформації. Тож розглянемо один із варіантів 
повного циклу аналізу кредитної допомоги на 
прикладі позик, залучених у сферу енергетики:
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1. Проводимо попередній огляд згаданого вище Порядку.

2. На порталі https://proifi.gov.ua/ встановлюємо відбір 
за галуззю реалізації та станом проєкту: «постачання 
електроенергії та газу» і «виконання» відповідно. Відтак 
отримаємо вибірку тематичних проєктів, які реалізуються 
станом на зараз. 

3. Базова інформація доступна для перегляду одразу. Після 
встановлення відбору можемо оцінити кількість проєктів, їх 
вартість, побачити виконавців та кредиторів.

4. Наступним кроком варто дослідити формулювання мети 
кожного із проєктів, адже галузь постачання електроенергії 
та газу є достатньо широкою. Така опція доступна одразу 
після переходу на сторінку конкретного проєкту. 

5. Переглянувши цілі всіх проєктів галузі, ми можемо розділити 
їх на менші тематичні групи аби спростити процес аналізу 
або ж зробити вибірку. Для прикладу, ознайомившись з усіма 
проєктами даної галузі, ми умовно розподіли їх на 4 типи:

• модернізація гідроелектростанцій (ГЕС)

• розбудова трансформаторних підстанцій (ТП)

• розбудова повітряних ліній електропередач (ЛЕП)

• реконструкція газопроводу.Постанова КМУ № 70 від 27 січня 2016 року8

8
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Тобто вже на цьому етапі аналізу ми знаємо що 
кошти, які Україна взяла в кредит на розвиток 
сфери електроенергії та газу, предметно мають 
бути використані на ГЕС, ТП, ЛЕП та газопровід. 
Втім, об’єктів перших трьох категорій в Україні 
надзвичайно велика кількість, тож нам необхідно 
здійснити глибший рівень деталізації даних.

1. Найпростіший шлях – порівняння документів із плановими 
показниками на відповідний рік та показниками 
результативності. Ці документи завантажуються на портал 
та доступні для перегляду. Втім, існують випадки, коли:

• супровідні документи не містять достатньої конкретики 
(наприклад, вказана кількість ГЕС, які будуть 
реконструювати, але ідентифікувати які саме неможливо);

• супровідні документи завантажуються не системно 
(наприклад, кредитна угода підписана у 2012 році, 
перші кошти надійшли у 2016, а перший річний 
план заходів опублікували у 2020, тож важко 
встановити, що саме відбувалось у проміжках); 

• серед супровідних документів 
план та результати взагалі відсутні.

• Тож ми маємо використати інший підхід, аби 
отримати необхідні дані. Одним із таких 
способів є дослідження бюджетної програми. 

1. Кожен кредит, який залучає Україна від МФО для 
соціально-економічного розвитку, потрапляє в бюджет 
(майже завжди у спеціальний фонд бюджету). Тобто 
кошти одразу після перерахування від кредитора стають 
бюджетними. Витрати цих коштів відбуваються відповідно 
до українського бюджетного законодавства. Тож перш за 
все обсяг залученого кредиту має зобразитись у бюджеті. 

Так, один із додатків до Закону України «Про державний 
бюджет» (найчастіше 8-й), містить перелік інвестиційних 
проєктів, які будуть виконуватись у відповідному році. 

Цей же додаток містить перелік кодів програмної класифікації, 
за якими здійснюватимуться видатки по кожному проєкту. За 
першими трьома цифрами коду визначаємо, яка установа є 
розпорядником коштів за цією програмою. Для цього варто 
скористатись класифікатором «відомча класифікація видатків». 
Після чого шукаємо на офіційному сайті розпорядника 
затверджений паспорт бюджетної програми з необхідним нам 
кодом. 

Наприклад: за проєктом «Будівництво повітряної лінії 750 кВ 
Запорізька - Каховська» видатки будуть здійснюватись по коду 
3501670, з якого ми можемо визначити, що відповідний паспорт 
належить Мінфіну. 

1. Паспорт бюджетної програми міститиме детальнішу 
інформацію про результати, яких планується досягти 
протягом року та розподіл фінансування на них. 

2. Окремо можливо промоніторити також офіційний вебсайт 
виконавця проєкту у пошуках розширеної інформації щодо 
планів реалізації проєкту в цілому, стану використання 
кредитної допомоги тощо. Навіть пророблені 8 попередніх 
кроків дають змогу резюмувати інформацію, визначити 
конкретні об’єкти, в які викладатимуться кошти позики та 
встановити оціночну середню вартість робіт. 

Ми спробували візуалізувати зведені результати аналізу 
використання  кредитних коштів, залучених на сферу 
постачання  електроенергії  та  газу. 

6.

7.

8.

9.
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Використання кредитних коштів на газуль постачання електроенергії та газу у 2020 році

Тож наступним кроком може бути оцінка фактичного стану робіт (будівництва/реконструкції/відновлення) на місці їх проведення, що дасть 
змогу зробити персональні висновки щодо ефективності використання державою кредитних коштів у даній галузі.
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ВИСНОВКИ 

Кредити, які отримує держава від МФО, є однією зі 
складових частин нашого зовнішнього боргу. Його 
повернення та обслуговування, попри менеджмент цього 
питання державою, є відповідальністю кожного українця. 

Не маючи механізму прямої участі у формуванні кредитної 
політики, суспільство на сьогодні має опанувати, 
щонайменше, доступні способи пасивної участі. 
Одним із таких способів може стати обізнаність та формування 
ставлення до чинної політики на основі власного аналізу 
інформації. Короткий зріз кредитних активностей держави 
за останні кілька років свідчить про усталені пріоритети 
фінансування: електроенергія, транспорт та фінанси. 

При цьому на даному виді кредитування протягом 
2020 року пандемія відзначилась несуттєво. Водночас 
кількість проєктів у сфері медицини та соціального 
захисту у порівнянні з попередніми роками збільшилась. 
Очікується, що наслідки пандемії стануть відчутнішими 
у наступні кілька років, коли розпочнеться реалізація 
проєктів, які нині перебувають на стадії погодження. 
 
У питаннях моніторингу та громадського контролю за 
використанням бюджетних коштів, які були отримані 
у кредит, систему в цілому можна охарактеризувати 
прозорою. Більшою мірою всі необхідні для аналізу 
документи можливо знайти у відкритому доступі. 

Втім, досі існують складнощі у систематизації інформації, 
виокремленні з масиву даних тих, які є найбільш релевантними 
для конкретної задачі, а також пошуку сховищ необхідної 
інформації. Безперечно, нещодавно створений портал 
реєстру проєктів МФО є кроком до їх вирішення, втім 
результативність цього кроку залежатиме виключно від 
суспільства, яке має скористатися такою можливістю.  

Підсумовуючи варто наголосити, що компетенції 
громадянського суспільства у контролі за наповненням 
та витратами бюджету є одними із ключових у розбудові 
підзвітної держави. Безумовно, способів та шляхів розвитку 
цих компетентностей на сьогодні в Україні – безліч. Підхід, 
описаний у цьому матеріалі, є поверхневим та розрахований 
на читачів, які мають обмаль часу на виконання функцій 
громадського контролю. 
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ПРОПОЗИЦІЇ

Розміщення на порталі з реєстром 
проєктів МФО короткої інструкції 
користувача для населення.

Створення  дашборду  з  узагальненими  
показниками  залучення  та  використання 
коштів зовнішніх запозичень в Україні. 

Формування версії бюджету та/або 
звіту про виконання бюджету для 
громадськості у доступній та зрозумілій 
формі аби громадяни вільно та швидко 
могли ознайомитись зі станом речей у 
сфері, яка їх цікавить, у тому числі й щодо 
питань кредитного фінансування. 

Відкриття репозитарію або бібліотеки 
на порталі з реєстром проєктів МФО 
або іншому офіційному ресурсі з 
зібранням тематичної літератури, 
розрахованої на широкий загал з 
питань бюджету та кредитної політики 
країни. 

Відпрацювати механізм обговорення з платниками податків кредитної політики держави.
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