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Вступ 

Частка державного споживання в економіці колишньої 
Радянської України (та фактично й в економіці колишнього 
СРСР) була досить високою. Вона продовжує бути такою ж і 
після здобуття незалежності. Економіка все ще залишається 
дуже централізованою. Процес децентралізації економіки 
супроводжувався глибоким спадом виробництва в Україні, що, в 
свою чергу, викликало збільшення податкового навантаження 
на економічну діяльність та підприємства. Значне збільшення 
частки податків у доданій вартості, створеній суб’єктами 
економічної діяльності, звузило можливості економічного 
саморегулювання в офіційній економіці. Розквітнули 
“придворний” бізнес та неофіційна економіка. Офіційна ж 
виявилась нездатною забезпечити потреби державного бюджету 
та зобов’язання перед соціальною сферою. Силові структури та 
системи життєзабезпечення не фінансуються на достатньому 
рівні. Це створює серйозну загрозу національній безпеці. 
Намагання “поліпшити наповнення бюджету” втягують державу 
у небезпечну спіраль: будь-які спроби компенсувати звуження 
бази оподаткування шляхом жорсткішого контролю за 
збиранням встановлених податків та введенням нових 
викликають спротив суспільства. Ухилення від сплати податків 
та боротьба з контролюючими державними органами (особливо з 
державною податковою адміністрацією) стає справою 
виживання для суб’єктів економічної діяльності. Сьогоднішній 
низький рівень життя зробив ухилення від сплати податків 
єдиним засобом виживання для переважної частини населення. 
В цих умовах будь-яка видима стабільність обов’язково буде 
віртуальною й тимчасовою і не сприятиме реальному 
економічному зростанню. Значне скорочення рівня державного 
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споживання, здається, є основним засобом для виходу України з 
цієї ситуації. 

Динаміка централізації  
офіційної економіки України у 1990–1997 рр. 
В умовах швидкого скорочення реального ВВП досить дивним 
виглядає, реальне зростання рівня споживання1 (табл.14.1). У 
1997 р. споживання бюджетної сфери в номінальному виразі 
було у 72 743 рази більше, ніж у 1990 р. Це вище кумулятивної 
інфляції за цей період (дефлятор ВВП дорівнює 67 536). Саме 
тому споживання бюджетною сферою у 1997 р. було вище рівня 
споживання 1990 р. на 7,7% в реальному вимірі2. 

Таблиця 14.1 
Централізація офіційної економіки України у 1990–1997 рр. 

Показник 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Реальний ВВП, % 100,0 103,1 92,9 79,7 61,4 54,1 48,7 47,2
Кінцеве споживання 
бюджетною сферою, 
млн.грн. 

0,28 0,52 8,84 237 2 101 11 595 17 738 20 368

Реальне кінцеве 
споживання 
бюджетною сферою, 
% 

100,0 96,5 169,2 132,1 111,1 119,4 111,3 107,7

Кінцеве державне 
споживання, млн.грн.  

0,3 0,6 10,9 295,7 2 484,4 14 556,8 21 650,0 24 616,0

Реальне кінцеве 
державне 
споживання, % 

100,0 94,2 182,1 144,3 114,9 131,2 118,9 113,9

Кінцеве споживання 
сімей, млн.грн. 

0,9 1,6 21,1 653,5 5 801,4 27 093,7 43 469,0 52 771,0

Реальне кінцеве 
споживання сімей, % 

100,0 89,1 124,4 112,1 94,4 85,8 83,9 85,9

Індекс централізації 
економіки*  

1,00 1,06 1,46 1,29 1,22 1,53 1,42 1,33

Примітка .  В таблицях 14.1–14.4 наведені дані Державного комітету 
статистики України  
*Індекс централізації економіки – це співвідношення реального кінцевого 
державного споживання та реального кінцевого споживання сімей  

За нашою класифікацією, державне споживання включає 
споживання бюджетної сфери плюс споживання позабюджетних 
статутних фондів, якими керують органи державного 
управління. Державне споживання зростало також швидше за 
ціни (індекс державного споживання у 1997 р. був у 76 925 
разів вищим, ніж у 1990 р.). Це означає збільшення реального 
споживання на 13,9% в реальному вимірі3. Ця тенденція 
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супроводжувалась зменшенням реального споживання сімей. 
Кінцеве споживання сімей зросло номінально у 57 990 разів, 
тобто в реальному вимірі воно становило 85,9% рівня 1990 р. 

Зростання реального державного споживання та відповідне 
зменшення споживання сімей дозволяють зробити припущення, 
що у період з 1990 по 1997 р. в Україні зростала централізація 
офіційної економіки. Починаючи з 1991 р., співвідношення 
реального державного споживання та відповідного споживання 
сімей значно перевищує одиницю (див. останній рядок табл.14.1). 

Державне споживання у ВВП 
Аналіз використання ВВП свідчить, що в період з 1993 по 1997 р. 
відмічалось невпинне зростання державного споживання. З 
19,9% ВВП у 1993 р. воно зросло до 26,6% у 1997 р., тобто 
на33,7%. Це зумовлено головним чином швидким зростанням 
споживання бюджетною сферою, яке збільшилось з 16,0% до 
22,0% ВВП, тобто на 37,5% (табл.14.2). Відносне зростання 
державного споживання супроводжувалось зменшенням 
валового доходу суб’єктів господарювання та доходу від 
процентів.  

Таблиця 14.2 
Державне споживання як % ВВП 

Показник 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Державне споживання 
У тому числі: 

19,2 19,4 21,6 19,9 20,6 26,7 26,6 26,6 

• споживання позабюджетних 
державних організацій 

2,4 2,0 4,0 4,0 3,2 5,4 4,8 4,6 

• споживання  
бюджетною сферою  

16,8 17,4 17,6 16,0 17,5 21,3 21,8 22,0 

Довідкова інформація: 
валовий дохід  
та дохід від процентів 

 
38,3 

 
44,8 

 
47,9 

 
54,0 

 
43,0 

 
37,4 

 
30,3 

 
30,0 

Структура ВВП 
Частка споживання сімей у ВВП збільшилась у 1997 р, 
порівняно з 1990 р. тільки на 2,6%4, в той час як частка 
державного споживання зросла на 7,5%. З цього числа 
споживання бюджетною сферою як частки ВВП зросло на 5,2%, 
а позабюджетних статутних фондів, якими керують органи 
державного управління – на 2,2%. Водночас валове накопичення 
основного капіталу як частка ВВП зменшилось на 4,5%, а 
чистий експорт – на 2,6%. 

Таблиця 14.3 
Структура ВВП, % 
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Показник 1990 1997 Зростання  
у 1990–1997 рр. 

Споживання сімей  54,5 57,1 2,6 
Споживання небюджетних державних організацій 2,4 4,6 2,2 
Споживання бюджетною сферою 16,8 22,0 5,3 
Валове накопичення основного капіталу 22,8 18,3 –4,5 
Зміна запасів 4,2 1,7 –2,5 
Чистий експорт  –1,2 –3,8 –2,6 

Цілком зрозуміло, що частка ВВП, яка використовувалась 
для поповнення всіх видів запасів, також значно зменшилась. 
Загальновідомо, що економіка Радянської України мала 
надмірне накопичення запасів як у виробництві, так і в сфері 
обігу. Численні спроби зменшити надмірні запаси майже не мали 
успіху. За перші три роки незалежності відбулось швидке 
зростання запасів на підприємствах5. Гіперінфляція та недовіра 
до карбованця робили свою злу справу, і підприємства 
намагалися забезпечити своє майбутнє шляхом прискореного 
накопичення запасів. Згодом, у період з 1993 по 1997 р., ці 
надмірні запаси були використані внаслідок різкого падіння 
виробництва. 

Отже, ми бачимо, що збільшення державного споживання 
призвело до зменшення частки інвестицій, що, в свою чергу, 
перешкоджає економічному зростанню. Зважаючи на 
застарілість успадкованого від СРСР основного капіталу та на 
дуже велику потребу для України у нових приватних 
інвестиціях, ми можемо зробити висновок, що надмірне 
споживання органами державної влади є одним з ключових 
факторів економічного спаду в незалежній Україні. 

Чисті податки та виплати службовцям 
Структура ВВП за категоріями доходу демонструє швидке  
збільшення частки чистих податків на виробництво та імпорт у 
1993–1997 рр. (табл.14.4). На кінець 1993 р. чисті податки 
становили лише 7,6% ВВП. Проте частка чистих податків зросла 
до 22,4% у 1997 р., тобто на 194,7%. Збільшення чистих 
податків майже в 3 рази призвело до зменшення частки 
валового доходу суб’єктів господарювання. 

Таблиця 14.4 
Розподіл ВВП за категоріями доходу, % 

Показник 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Виплати службовцям  
з нарахуваннями  

53,3 58,9 51,1 38,5 39,7 43,5 47,8 47,6
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на соціальне забезпечення  
Валовий прибуток  38,3 44,8 47,9 54,0 43,0 37,4 30,3 30,0
Чисті податки  
на виробництво та експорт 

8,4 –3,7 1,0 7,6 17,4 19,1 21,9 22,4

Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Примітка .  Від’ємні показники чистих податків у 1991 р. пояснюються 
адміністративним утриманням роздрібних цін на рівні, нижчому оптових 

Швидке зростання податків як частки ВВП змусило 
підприємства “ввімкнути” свої інстинкти виживання та 
стимулювало їх перехід у тіньову економіку. 

Чисті податки і тіньова економіка 

Швидке зростання за останні роки частки грошей, що зберігаю-
ться поза банками, є показником значного просування у 
напрямку тіньової економіки (табл.14.5). Збільшення державного 
споживання з 16,0% ВВП у 1993 р. до 22,0 у 1997 підштовхнуло 
зростання частки грошей, які зберігаються поза банками, з 26,5 
до 48,9%. Регресійний аналіз періоду з 1995 до 1997 р. показує 
наявність досить тісної кореляції між державним споживанням 
та часткою грошей, що зберігаються поза банками (R2 = 0,6325). 

Таблиця 14.5 
Співвідношення частки грошей, які зберігаються  
поза банками, та державним споживанням  

Показник 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Державне споживання  
як % ВВП 

16,8 17,4 17,6 16,0 17,5 21,3 21,8 22,0

Частка грошей, що 
зберігаються поза 
банками, % 

Дані 
відсутні 

12,6 19,2 26,5 24,7 38,3 43,1 48,9

Співвідношення приросту 
грошей поза банками  
та приросту частки 
державного споживання 

...  33,3 –4,6 –1,3 3,6 9,7 22,1

Річний індекс державного 
споживання, % 

... 103,6 101,1 91,0 109,2 121,9 102,3 101,2

Річний індекс частки 
грошей, що зберігаються  
поза банками, % 

... ... 152,1 138,4 93,0 155,4 112,4 113,5

В результаті регресії одержуємо таке рівняння: 

Y = 0,0153e15,211x, 

де Y – частка грошей поза банками; ax – державне споживання. 
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Високе значення показника ступеня (a=15,211) вказує на 
те, що наприкінці періоду, що розглядається, частка грошей 
поза банками зростала швидше, ніж на початку періоду. 
Складається враження, що критична межа оподаткування 
суб’єктів економічної діяльності була перетнута у 1995 р. Приріст 
грошової маси поза банками був більшим, ніж приріст 
державного споживання: у 1995 р. приріст частки грошової 
маси поза банками перевищив приріст частки державного 
споживання в 3,6 раза, у 1996 р. – у 9,7 та у 1997 р. – 22,1 раза. 
Більш того, починаючи з 1995 р. річні індекси зростання частки 
грошей поза банками значно перевищували 100%. Здається, 
зростаючий податковий тягар спричинив швидке розширення 
тіньової економіки та відповідне збільшення обсягу 
позабанківського обігу грошей, що, в свою чергу, проявилось 
безпрецедентним збільшенням частки грошей, які зберігаються 
за межами банківської системи. Зростаючий рівень державного 
споживання перетворюється, хоча і не навмисне, в інструмент 
руйнування офіційної економіки та розширення тіньової. 

Чисті податки  
та рівень державної монополізації грошей 

Частка внутрішніх кредитів, монополізованих урядом, також  
постійно зростає. На кінець 1994 р. вона досягла 31,6%, а на 
кінець 1997 – 50,8%. Надзвичайно висока ціна (вартість) грошей 
стає очевидною: уряд, як монопольний покупець з високим 
попитом, робить неможливим для приватного сектора 
одержання кредитів від комерційних банків. 

Таблиця 14.6 
Основні показники діяльності банківської системи  
на кінець періоду, млрд.грн. 

Показник 1994 1995 1996 1997 
Внутрішній кредит 2,909 8,460 12,041 15,950 
В тому числі: 
• зобов’язання уряду (чисті) 

 
920 

 
3,989 

 
5,974 

 
8,107 

• зобов’язання нефінансових  
державних організацій 

1,432 3,663 4,932 5,549 

Зобов’язання приватного сектора 557 804 1,129 2,294 
Гроші (як засіб платежу) 1,860 4,682 6,316 9,050 
Квазігроші (як засіб накопичення) 1,356 2,232 3,046 3,485 
Широкі гроші = гроші + квазігроші 3 216 6 913 9 361 12 535 
Частка широких грошей, що використовується 
урядом, або зобов’язання уряду (чисті) по грошах 
+ квазігрошах, % 

28,6 57,7 63,8 64,7 
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Частка широких грошей, що використовується 
приватним сектором, або зобов’язання 
приватного сектора по грошах + квазігрошах, % 

17,3 11,6 12,1 18,3 

Частка внутрішнього кредиту, що має уряд,  
або частка зобов’язань уряду в загальному обсязі 
внутрішнього кредиту, % 

31,6 47,1 49,6 50,8 

 

Примітка .  Дані Бюлетеня НБУ 

Головний політичний висновок 

Досягнення значного зменшення рівня державного споживання 
має стати головним завданням макроекономічного регулювання 
в Україні на найближчі роки. 

Примітки 

1Термін “споживання бюджетною сферою” означає 
загальнодержавні споживчі витрати через бюджетну сферу і не 
включає споживання позабюджетних статутних фондів, якими 
керують органи державного управління. 
2(72,743/67,536)–1=7,7%. 
3У період з 1994 по 1997 р. державне споживання зменшилось у 
реальному вимірі, хоча цей процес відбувався повільніше 
порівняно з падінням ВВП. 
4При значному падінні реального ВВП мало місце також значне 
падіння реального споживання сімей в офіційному секторі 
економіки. 
5Ющенко В., Лисицький В. Гроші: Розвиток попиту та пропозиції 
в Україні. – К: Скарби, 1998. – С.178–202. 


