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АНОТАЦІЯ 
 

Руйнівні  ефекти  пандемії  COVID‐19  і  загострення  проблем  нерівності  повсюдно 
сформували  суспільний  запит  на  дієві  системи  охорони  здоров'я  та  соціального 
захисту  населення,  сучасну  освіту  та  якісну  інфраструктуру.  В  роботі  узагальнено 
світові  процеси  трансформації  державних  фінансів  під  час  пандемії,  ідентифіковано 
кількісні  та  якісні  аспекти  антикризової  фіскальної  політики  в  різних  країнах  світу, 
проаналізовано  інструменти  фіскальної  підтримки  економіки  та  населення  в  2020‐
2021  рр.,  виявлено  особливості  фіскального  стимулювання  економіки  в  Україні. 
Встановлено, що в Україні вартість фіскального пакету порятунку в 1,5 разу відстає від 
середнього  рівня  у  країнах  з  ринками,  що  формуються,  і  в  6  разів  від  розвинутих 
країн.  Обґрунтовано  роль  чинників  інституційної  слабкості  держави,  викривлених 
пропорцій  розподілу  фінансування  за  функціями  держави,  вузьких  можливостей 
позичкового фінансування та контпродуктивної монетарної політики. Показано деякі 
відхилення  інструментарію  антикризової  фіскальної  підтримки  в  Україні  відносно 
напрацьованих  міжнародних  стандартів,  зокрема,  в  частині  соціальних  програм  та 
інфраструктурних проектів.  

На  основі  систематизації  досягнень  світової  економічної  думки,  аналізу 
статистичних даних щодо ефектів пандемії в світовому вимірі та виявлення глибинних 
диспропорцій системи державних фінансів України, визначено перспективні напрями 
трансформації державних видатків у пост‐кризовий період. Розроблено пропозиції в 
частині  фінансування  медичних  і  освітніх  послуг,  сітки  соціальної  безпеки, 
модернізації  цифрової,  соціальної  та  транспортної  інфраструктури,  а  також 
скорочення  окремих  видатків  держави.  Сформовано  пропозиції  щодо  оптимізації 
податкової  політики  в  частині  оподаткування  доходів,  багатства  і  майна  для 
посилення  перерозподільної  функції  податків  і  фінансування  додаткових  потреб 
Уряду.  Розроблено  рекомендації  для  посилення  фіскальних  інститутів  України,  які 
мають забезпечити утримання боргової стійкості в довгостроковій перспективі. 

 
ABSTRACT 
Devastating  effects  of  the  COVID‐19  pandemic  and  growing  inequality  enhanced  a 

worldwide societal demand for the effective health care and social protection systems, for 
the  modern  education  and  high‐quality  infrastructure.  Paper  investigates  the  global 
processes  of  public  finance’s  transformations  during  the  pandemic,  identifies  the 
quantitative and qualitative aspects of the fiscal rescue packages  in different countries of 
the world, assesses the instruments of fiscal support for the economies and population in 
2020‐2021,  reveals  the particularities of  fiscal stimulus  in Ukraine. Author  indicates,  that 
fiscal  rescue package  in Ukraine  lags by 1.5  times behind  the average  level  in emerging 
market  countries  and  by  6  times  in  advanced  countries.  The  roles  of  government’s 
institutional  weakness,  distorted  distribution  of  the  public  financing  across  the  state 
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functions,  limited  scope  for government borrowings and  ineffective monetary policy are 
highlighted. Author  reveals  the drawbacks of  the anti‐crisis  fiscal  support  instruments  in 
Ukraine  (as  compared  to  best  international  practice),  related  to  social  assistance  and 
infrastructure projects.  

On  the  basis  of  review  of  the  most  recent  economic  literature,  analysis  of  the 
statistical  data  on  the  pandemic  effects  throughout  the world  and  discovering  the  in‐
depth disproportions of public finance in Ukraine, paper develops the directions of public 
expenditure  transformations  in  the  post‐crisis  period. Author  elaborates  the  proposals 
associated with  financing of  the health  care and educational  services,  the  social  safety 
nets, modernization of the digital, social and transport infrastructure, as well as reduction 
of non‐priority expenditure. Paper also presents recommendations for optimal taxation of 
income, wealth and real estates that will drive the redistributive function of public finance 
and the expansion in budget revenues. Finally, author focuses on strengthening the fiscal 
institutions issues that ensure fiscal sustainability over the long run. 

Key words: public  finance, corona‐crisis,  fiscal policy, debt sustainability, education, 
health care, infrastructure. 

JEL Classification:  E62, H12, H51, H52. 
 
 
 
 
 
 

ГОЛОВНЕ 
У  той  час  як  провідні  країни  світу  здійснюють  активні  кроки  у  напрямку 

досягнення  цілей  стійкого  розвитку  та  інклюзивного  економічного  зростання  на 
основі механізмів державного фінансування, Україна впевнено закріплює свої позиції 
на  периферії  світового  господарства,  маючи  обмежений  потенціал  і  диспропорції 
системи  державних  фінансів.  В  Україні  фінансові  ресурси  держави  концентруються 
переважно  у  сферах  правоохоронної  діяльності  та  оборони,  обслуговування 
державного  боргу  та  підтримки  пенсійної  системи.  В  той  же  час  галузі  освіти  та 
охорони  здоров'я  знаходяться  в  стані  триваючої  деградації,  а  їх  недостатнє 
фінансування є основною причиною погіршення якості людського капіталу в Україні. 
Критичний стан сфери охорони здоров'я проявився під час пандемії коронавірусу, яка 
вже забрала життя 52 тисяч громадян України. Наслідки «локдауну» освітніх закладів 
та їх недофінансування поки що є не на стільки трагічними, але проявлятимуться вони 
упродовж десятирічь.  

В  таких  умовах  очевидною  є  необхідність  узагальнення  світових  процесів 
перебудови  економічних  моделей  і  трансформації  державних  фінансів,  виявлення 
ключових  деформацій  бюджетної  сфери  України  та  розробка  рекомендацій  для 
оптимальної фіскальної політики на середньострокову перспективу.  
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Під  час  коронакризи  в  Україні  вартість  фіскального  пакету  порятунку  складала 
4,3%  ВВП,  що  в  1,5  разу  відстає  від  середнього  рівня  у  країнах  з  ринками,  що 
формуються  (6,7%  ВВП)  і  в  6  разів  від  показника  розвинутих  країнах  (27,7%  ВВП). 
Такий  стан  пояснювався  хронічним  браком  бюджетних  коштів,  невисокими 
можливостями позичкового приватного фінансування Уряду,  недостатніми обсягами 
зовнішньої офіційної підтримки, а також архаїчною монетарною політикою. 

В той же час фіскальна політика України в 2020‐2021 рр. допомогла підтримати 
сукупний  попит  і  надати  деяку  підтримку  сфері  охорони  здоров'я.  Так,  фіскальний 
імпульс в Україні має позитивні значення, як у 2020, так і 2021 роках, на рівні 2,4% та 
1,8%  ВВП відносно 2019  року.  Але  якщо порівняти величину фіскального  імпульсу  в 
Україні  із  середніми  показниками  у  країнах  з  ринками,  що  формуються  (3,4%),  та  у 
розвинутих країнах (5,8% ВВП), то наочно постає факт помірних стимулюючих ефектів 
фіскальної політики в Україні, на відміну від інших країн. 

За  напрацьованими  у  світі  стандартами  антикризового  регулювання  фіскальна 
політика  під  час  пандемії  повинна  забезпечувати  адекватне  фінансування  систем 
охорони  здоров'я,  надавати  підтримку  домогосподарствам  і  життєздатним 
компаніям, а також сприяти відновленню економіки. Відносно застосовуваних у світі 
інструментів, в Україні символічне значення мали субсидії на виплату заробітної плати 
працівникам;  податкові  пільги  вразливим компаніям  і  домогосподарствам,  кредитні 
гарантії життєздатним підприємствам. Крім того, в Україні зовсім не застосовувалися 
оплачувані відпустки і лікарняні по догляду за дітьми під час закриття шкіл і дитячих 
садків. А приріст фінансування сфери охорони здоров'я, хоча й становив 47 млрд грн, 
або 1% ВВП у 2020 р., був очевидно недостатнім для захисту населення від пандемії та 
надання базових медичних послуг хворим. 

Фахівці МВФ  окремо  наголошують  ‐  в  економіках  із  фіскальними  обмеженнями 
пріоритет  має  надаватися  захисту  найуразливіших  верств  населення  і  бізнесу.  На 
жаль, в Україні ключові інструменти фіскальної підтримки застосовувалися незначною 
мірою,  а  перехід  до  активного  дорожнього  будівництва  виявився  передчасним. 
Міжнародний  досвід  демонструє:  активізація  державного  інвестування  на  ІІ  стадії 
пандемії  є  обґрунтованою  лише  при  наявності  достатнього фіскального  простору  та 
лише у контексті масового залучення до будівельних робіт незайнятої робочої сили. 
Україна, не маючи належного фіскального простору, вдалася до суттєвого збільшення 
фінансування  дорожнього  господарства  за  програмою  «Великого  будівництва», 
збільшивши відповідні видатки удвічі або на 65 млрд грн за 2020 рік.  

Руйнівні ефекти пандемії COVID‐19 та непідготовленість медичних систем багатьох 
країн  до  її  поширення,  як  і  загострення  проблем  бідності  і  нерівності  з  початку 
пандемії,  повсюдно  сформували  суспільний  запит  на  дієві  системи  охорони 
здоров'я,  соціального  захисту  населення,  а  також  якісну  і  сучасну  освіту.  Провідні 
вчені  визнають,  що  на  середньо‐строкову  перспективу  головними  викликами  для 
державних  фінансів  багатьох  країн  є:  розширення  сітки  соціальної  безпеки, 
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покращення  якості  та  доступності  публічних  послуг  (включаючи  медичні  послуги), 
розширення і модернізація інфраструктури при утримання боргової стійкості.  

Економічною  теорією  доведено,  що  видатки  на  освіту  і  охорону  здоров'я 
покращують  якість  життя  людей  та  сприяють  економічному  зростанню  за  каналом 
накопичення  людського  капіталу.  Отримання  сучасної  освіти  та  якісних  медичних 
послуг підвищують продуктивність економіки, надають поштовх збільшенню доходів і 
зниженню  економічної  нерівності.  Дуже  важливим  є  й  те,  що  показники  здоров'я 
дітей  та  їх  майбутня  продуктивність  праці  істотним  чином  залежать  від  державних 
інвестицій в освіту та охорону здоров'я.  

Якщо  проаналізувати  поточну  ситуацію  в  Україні,  то  наше  дослідження 
демонструє  недостатній  рівень  фінансового  забезпечення  національної  сфери 
охорони  здоров'я,  порівняно  як  із  країнами  з  ринками, що формуються,  так  і  з 
розвинутими  країнами.  Рівень  3,3%  ВВП  –  середньорічні  видатки  в  Україні  до 
початку пандемії –  є  помітно нижчим від  середніх  значень 2‐х  груп країн – 4%  і 
6,2% ВВП. В 2020‐2021  рр.  збільшення фінансування охорони здоров'я мало місце у 
всіх країнах, а тому відставання України від більшості країн світу зберігалося. 

В  Україні  рівень  фінансування  освіти  в  загальносвітовому  контексті  виглядає 
задовільно.  Так,  фінансування  освіти  на  рівні  6%  ВВП  в  Україні  перевищує  середнє 
значення у країнах з ринками, що формуються (4,5% ВВП) і в розвинутих країнах (4,9% 
ВВП).  Але  емпіричні  дані  говорять  про  недостатність  фінансового  забезпечення 
дошкільної освіти та базової середньої освіти в Україні.  

Видатки  Зведеного  бюджету  України  на  придбання  основного  капіталу 
(включаючи капітальне будівництво і капітальний ремонт) складали 2,2% ВВП у 2019 і 
2,0%  ВВП  у  2020  році.  Серед  країн  з  ринками,  що  формуються,  такий  показник 
виглядає  невиправдано  низьким,  відстаючи  більше  ніж  в  1,5  разу  від  середнього 
значення в цих країнах (3,4% ВВП).  

У  середньостроковій  перспективі  якісно  нова  фіскальна  політика  (що 
формуватиметься  на  основі  уроків  нинішньої  кризи)  має  сприяти  накопиченню 
людського  капіталу,  зменшенню  нерівності  та  активізації  темпів  економічного 
зростання. Для цього ми пропонуємо: 

1)  Збільшення  обсягу  і  покращення  якості  медичних  послуг,  гарантування  їх 
доступності для широких верств населення. 
До  завершення  пандемії  сфера  охорони  здоров'я  повинна  отримувати 

надзвичайне фінансування на облаштування нових ліжко‐місць для хворих на COVID‐
19,  залучення  додаткового  медичного  персоналу  і  підвищення  його  кваліфікації, 
закупівлю  необхідних  медичних  засобів,  матеріалів  і  ліків,  а  також  проведення 
масової вакцинації населення.  

У  перспективі  пріоритетними  завданнями  мають  стати  розширення  медичної 
інфраструктури  та  максимально  повне  покриття  медичними  закладами  території 
країни,  включаючи  укомплектування  таких  закладів  необхідними  професіоналами  і 
надання  їм  стимулів  працювати  у  віддалених  районах.  Дуже  важливо  також 
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убезпечити найбідніші верстви населення від тягаря особистих витрат при отриманні 
ними первинної та спеціалізованої медичної допомоги у державних закладах.  

2) Вдосконалення державного фінансування освітньої сфери. 
Незаперечною  є  необхідність  додаткового  надзвичайного  фінансування  освітніх 

закладів під час пандемії із спрямуванням коштів на: 
 підтримку  процесу  здобуття  он‐лайн  освіти  учнями  і  студентами  у  період 

карантинних обмежень; 
 надання  методичної  та  технічної  підтримки  вчителям  під  час  перебудови 

навчального процесу. 
На  перспективу  державна  політика  повинна  фокусуватися  на  підвищенні  якості 

освітніх послуг, забезпеченні доступності освіти, а також адаптивності системи освіти 
до попиту на ринку праці. Вагому роль при цьому можуть відігравати: 

 розширення  системи  дошкільної  освіти  та  максимально  широке  включення 
дітей до даної ланки; 
 покращення  інфраструктури  для  здобуття  середньої  освіти,  особливо  у 

віддалених і бідних районах, включаючи доступ до інтернету; 
 збалансування видатків держави на вищу освіту з урахуванням їх регресивного 

характеру; 
    покращення  інфраструктури  навчального  процесу  та  мотивації  для  вчителів 

(викладачів) до продуктивної діяльності. 
3)  Активізацію  державних  інвестицій  у  транспортну,  цифрову  та  соціальну 
інфраструктуру після подолання пандемії. 
В пост‐ковідну епоху пріоритетними напрямами державного  інвестування мають 

стати  ефективна  та  адаптивна  система  охорони  здоров'я,  сучасна  освіта,  цифрова 
інфраструктура, розгалужена транспортна інфраструктура і охорона довкілля.  

Інвестиції  в  цифрову  інфраструктуру  повинні  забезпечити  рівний  доступ  до 
якісного  інтернету  і  зменшити  розрив  у  наявності  інтернет‐послуг  між  жителями 
сільських та міських територій, а також між багатими і бідними домогосподарствами. 
Це  є  критично  важливим  для  подолання  нерівності  у  процесах  дистанційного 
навчання, віддаленої роботи і користування послугами електронного уряду.  

Ефективні  державні  інвестиції  в  автодорожнє  господарство  в  змозі  підвищити 
обсяги  виробництва  та  активізувати  міжрегіональну  торгівлю,  а  також  покращити 
доступ  до  публічних  послуг  і  підвищити  соціальну  мобільність  жителів  занедбаних 
регіонів. Тому значна увага має приділятися будівництву доріг у сільських районах.  

Державні  інвестиції  в  зазначені  сфери  будуть  пов'язувати  людей,  підвищувати 
продуктивність економіки, посилювати стійкість до змін клімату і майбутніх пандемій. 

4)  Посилення значущості та інклюзивності системи соціального захисту.  
Підвищення  дієвості  програм  соціального  захисту  в  контексті  впливу  на  рівень 

бідності та нерівності, як і уникнення непродуктивних втрат, мають спиратися на такі 
заходи:  
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 збільшити  видатки  на  сітку  соціальної  безпеки  (SSN),  підвищити  рівень 
достатності  державних  допомог  і  розширити  покриття  даними  програмами 
потенційних реципієнтів; 
 консолідувати  наявні  програми  соціальної  допомоги  для  уникнення  їх 

дублювання та надання необґрунтованої підтримки державою; 
 ввести  систему біометричної  ідентифікації  та  національний  соціальний реєстр 

(ідентифікатор) для кращого таргетування програм соціального захисту; 
 передбачити можливості включення до окремих соціальних програм зайнятих у 

неформальному секторі та членів їх сімей; 
 запровадити  суспільні  роботи для вирішення проблем безробіття  та посилити 

компонент перенавчання/ підготовки в соціальних програмах; 
 розробити багатофункціональні програми, які покривають потреби у здоровому 

харчуванні, отриманні необхідних медичних та освітніх послуг. 
Одним  із  резервів  пошуку  коштів  для  реалізації  пропонованих  заходів  у  сфері 

державних  видатків  є  раціоналізація  витрат  на  правоохоронну  діяльність, 
обслуговування  державного  боргу  та  інвестиційні  проекти.  Так,  за  результатами 
багатьох  досліджень  у  сфері  державного  інвестування  середня  країна,  що 
розвивається,  втрачає  близько  30%  вартості  інвестиційного  проекту,  внаслідок 
зловживань  і  низької  ефективності.  В  Україні  такий  відсоток  може  бути  помітно 
більшим,  що  вимагало  б  відповідної  реакції  антикорупційних  та  правоохоронних 
органів.  Видатки  на обслуговування  державного  боргу  в  Україні  на  рівні 3%  ВВП  у 
2020 р. в 1,7 разу перевищують середній рівень у країнах з ринками, що формуються 
(1,8%  ВВП).  Основним  засобом  зменшення  цього  розриву  є  налагодження  здорової 
координації  монетарної  та  фіскальної  політик,  а  також  усвідомлення  руйнівних 
макроекономічних  ефектів  тривалих  монетарних  рестрикцій  (які,  серед  іншого, 
підвищують вартість обслуговування державного боргу).  

В Україні сумарні видатки на оборону і охорону правопорядку в 2020 р. становили 
6,7% ВВП, що є одним з найвищих показників у світі. За даними МВФ, середні видатки 
на  вказані  цілі  у  розвинутих  країнах  у  2016‐2018  рр.  складали  3%  ВВП,  у  країнах  з 
низькими доходами – 3,7% ВВП, а в країнах з ринками, що формуються – 4,5% ВВП. 
Низька  ефективність  роботи  правоохоронних,  судових  і  антикорупційних  органів  в 
Україні  мала  б  спонукати  державу  до  перегляду  надмірних  бюджетних  видатків  за 
цими функціями  (включаючи  чисельність  працюючих  і  ставки  їх  заробітної  плати).  З 
іншого  боку,  об'єктивні  потреби  України  в  розвитку  сектора  оборони  мали  б 
задовольнятися  більш  вагомими  інвестиціями  і  поточним  фінансуванням  від  наших 
західних  партнерів,  які  мають  зобов'язання  перед  Україною  в  контексті  підписаних 
ними домовленостей у рамках Будапештського меморандуму. 

У  пост‐пандемічний  період  трансформація  державних  фінансів  у  світі  буде 
супроводжуватися  зміцненням  і  покращенням  структури  податкових  систем.  При 
цьому,  у  зв’язку  з  посиленням  економічної  нерівності,  у  міжнародній  практиці 
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оподаткування  акценти  з  високою  вірогідністю  все  більше  будуть  зміщуватися  в  бік 
суб’єктів із значними статками і високими доходами.  

Проведене нами дослідження дозволило зробити такі висновки: 
 досягнення  цілей  перерозподілу  і  мобілізації  необхідних  доходів  бюджету 

вимагають  підвищення  ступеню  прогресивності  податків  на  доходи  та  більш 
активного використання потенціалу податків на нерухомість і спадщину; 
 після  повного  використання  потенціалу  цих  податків  у  перспективі  варто 

розглянути можливість введення податку на багатство з урахуванням спроможності 
відповідальних установ і органів адмініструвати цей податок. 
Щодо  конкретних  податкових  механізмів  вирішення  завдань  посткризової 

трансформації  в  Україні,  то  найбільш  доречними  є  такі:  а)  введення  прогресивної 
шкали податку на особисті доходи; б) підвищення ставки оподаткування дивідендів; 
в)  підвищення  ставки  податку  на  спадщину  і  дарування  для  родичів  ІІІ  і  більше 
ступенів  споріднення;  г)  встановлення  діапазону  ставок  для  оподаткування 
нерухомого  майна  на  рівні  0,5  –  2,5  мінімальних  зарплат;  д)  розширення  бази 
оподаткування транспортним податком і підвищення річного платіжу до 35 тис. грн.; 
е)  аналогічно  й  підвищення  річного  платежу  при  оподаткуванні  розкішних  об'єктів 
нерухомості та розширення складу їх бази. 

У  2021‐2022  рр.  перед  фіскальною  політикою  у  світовому  масштабі  стоїть 
завдання  уникнення  занадто  активного  і  надміру  раннього  усунення  програм 
фіскальної  допомоги  при  одночасному  запевненні  учасників  фінансового  ринку  в 
середньостроковій  стійкості  державних  фінансів.  В  контексті  проблем 
епідеміологічного  та  економічного  характеру,  з  якими  стикається  Україна,  вкрай 
актуальними завданнями середньострокового характеру є:  

1) продовження антикризових заходів фіскальної політики з підтримки економіки 
та  населення  в  2021  році  та,  можливо,  в  2022  році  (в  залежності  від  подолання 
пандемії та прогресу вакцинації); 

2)  налагодження  ефективної  координації  фіскальної  та  монетарної  політик  і 
утримання помірного рівня відсоткових ставок на фінансовому ринку,  

3)  повноцінне  впровадження  системи  середньострокового  бюджетного 
планування у формі середньострокових рамок бюджету,  

4)  відновлення  дії  фіскальних  правил,  починаючи  з  2023  р.  з  можливим 
підвищенням граничного розміру бюджетного дефіциту та ліміту державного боргу.  
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ВСТУП 
 

Пандемія  COVID‐19  у  глобальному  масштабі  висвітлила  критично  важливу  роль 
державних  фінансів  у  підтриманні  життєздатності  людства  та  його  економічного 
організму. Пандемія виявила і довгострокові проблеми державних фінансів, пов'язані 
з  їх  спроможністю  надавати  адекватну  фінансову  підтримку  постраждалим  та 
забезпечувати  функціонування  медичних  систем  в  екстремальних  умовах.  В  Україні 
під  час  пандемії  публічна  сфера  охорони  здоров'я  надавала  мінімальну  допомогу 
хворим, а за смертністю від коронавірусу Україна увійшла до  І квартилю країн світу. 
Крім того, постраждалий від локдаунів бізнес та працівники отримували недостатню 
допомогу  від  держави.  Вартість  фіскального  пакету  порятунку  в  Україні  (4,3%  ВВП) 
помітно відставала від показників інших країн.  

Тому  в  даний  час  з  очевидністю  постала  необхідність  повернення  української 
держави  до  виконання  своїх  класичних  функцій,  пов'язаних  з  ефективним  
виробництвом  публічних  благ,  підвищенням  продуктивності  економіки, 
перерозподілом доходів та наданням адекватного соціального захисту вразливим. 

Руйнівні  ефекти  пандемії  та  загострення  проблем  бідності  і  нерівності  в  усьому 
світі  сформували  суспільний  запит  на  дієві  системи  охорони  здоров'я,  соціального 
захисту населення, сучасну освіту та якісну інфраструктуру. Фахівці МВФ показали, що 
головними  викликами  глобального  характеру  для  державних фінансів  на  середньо‐
строкову перспективу є: розширення сітки соціальної безпеки, покращення якості  та 
розширення  набору  публічних  послуг  (включаючи  медичні  послуги),  створення 
адекватної інфраструктури, а також утримання фіскальної стійкості.  

Прийняття державою нових зобов'язань у пост‐пандемічний період  і пов'язана з 
цим  трансформація  державних  фінансів,  напевне,  супроводжуватиметься 
проведенням нової податкової політики та раціоналізацією непріоритетних видатків. 
Поряд  з  цим,  для  багатьох  країн  вирішення  проблем  боргової  стійкості,  що 
актуалізувалися  під  час  пандемії,  потребуватиме  залучення  урядами  додаткових 
доходів  і  вдосконалення  системи  фіскальних  інститутів  –  фіскальних  правил  і 
середньострокових бюджетів.   
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І. ГЛОБАЛЬНІ ФІНАНСИ: КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЯВИЩА 2020‐2021 рр. 

У 2020 році  глобальна економіка занурилася в стан рецесії. Деякі вчені  говорять 
про  те, що економічні  ефекти  пандемії COVID‐19  у  світі  є  порівняними  з  ефектами 
боргової  кризи  1980‐х  років  і  «Великої  депресії»  1930‐х  років.1  Десятиріччя  2020‐х 
років  вже  отримало  назву  другого  «втраченого  десятиріччя»  для  країн,  що 
розвиваються. Реальний ВВП у світі в 2020 р.  зменшився на 3,3%, при цьому країни, 
що розвиваються,  і  з ринками, що формуються,  продемонстрували більш позитивну 
динаміку (з темпом падіння 2,2%). У розвинутих країнах реальний ВВП зменшився на 
4,7%.  Показово,  що  рівнозначними  передавальними  механізмами  гальмування 
економіки  в  багатьох  країнах  світу  стали  як  запроваджувані  урядами  заборонні 
заходи, так і практика добровільного соціального дистанціювання людей. 

В  умовах  безпрецедентної  епідеміологічної  кризи  утримати  економіки  від 
стрімкого  падіння  допомагали  масштабні  пакети  фіскальних  і  монетарних  стимулів, 
які практикувалися в багатьох країнах.   

Сумарний пакет фіскальних заходів у відповідь на COVID‐19 у країнах світу станом 
на 17 березня 2021 р. МВФ оцінює на рівні 16 трлн дол. США або 19% світового ВВП за 
2020  р.  Близько 10  трлн дол.  із  цієї  суми  складають  видаткові  програми  і  податкові 
послаблення, а 6 млрд дол. ‐ заходи з державної підтримки ліквідності компаній, які 
включають  бюджетні  і  субсидовані  державою  позики,  а  також  державні  гарантії  та 
поповнення статутних капіталів компаній.  

У частині монетарних стимулів баланси всіх центробанків світу зросли за 2020 рік 
на  13%  світового  ВВП.  Центральні  банки  розвинутих  країн  з  початку  кризи  суттєво 
знизили  ключові  ставки,  запровадили  або  посилили  програми  цільового 
довгострокового  рефінансування  банківських  кредитів  корпоративному  сектору  й 
спеціальні програми рефінансування кредитів малому бізнесу, розширили програми 
викупу  активів  (QE),  практикували  пряме  кредитування  надійних  корпорацій, 
муніципалітетів і регіональних органів влади. 

Центральні банки багатьох країн з ринками, що формуються, також вдавалися до 
зниження відсоткових і реалізації програм викупу активів; причому такі програми до 
цих пір не мали негативного впливу на інфляційні очікування. Причиною цієї ситуації є 
те,  що  розумні  центральні  банки  утримували  надійні  рамки  монетарної  політики  і 
реалізували  зважену  комунікаційну  стратегію,  пояснюючи  суспільству,  що  новий 
інструментарій монетарної політики узгоджується з мандатом цінової стабільності та 
покликаний не допустити розбалансування фінансового ринку.  

МВФ прогнозує відновлення світової економіки в 2021 р. з темпом зростання ВВП 
6%,  при  цьому  реальний  ВВП  розвинутих  країн  має  зрости  на  5,1%,  а  країн,  що 
розвиваються,  ‐ на 6,7%. В 2022 р. позитивні тенденції триватимуть  і  темп зростання 
реального  ВВП  становитиме  3,6%  у  розвинутих  країнах  і  5%  у  країнах,  що 

                                                            
1 Eric Paddaro. Latin America’s Triple Sudden Stop. – Retrieved from: https://www.project‐syndicate.org/ 
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дохідність  суверенних облігацій України  становила 5,1%  річних,  то в  кінці  І  кварталу 
2020 р. вона сягнула 9,5%, а І півріччя 2020 р. – 6,7% річних. За останній рік дохідність 
українських облігацій коливалася у діапазоні 5,3%  ‐ 7,9% річних, а 15 червня 2021 р. 
становила 6% річних. 

Вказані  тенденції  з  очевидністю  продемонстрували  розірвання  в  глобальному 
масштабі взаємозв'язку між станом фінансових ринків і реального сектору економіки. 
І  такі  зміни  значною  мірою  пояснювалися  безпрецедентними  антикризовими 
заходами фіскальної та монетарної політик у глобальному вимірі.  

М'які  умови  глобального  фінансового  ринку  дозволили  багатьом  країнам  з 
ринками,  що  формуються,  проводити  експансивну  фіскальну  політику  під  час 
економічної та  епідеміологічної  кризи, модифікувавши традиційні  уявлення  про 
фіскальний простір як обмежуючий чинник для такої політики. Саме тому реакція 
фіскальної  політики  на  ковід‐шок  у  2020‐2021  рр.  була  більш  відчутною,  ніж  на 
фінансовий шок 2008‐2009 років.  

У  5‐ти  країнах  Латинської  Америки  середня  відсоткова  ставка  за  державними 
позиками зменшилася з 12% у 2008 р. до 6% у даний час. Зокрема, У Бразилії ставки 
упали з 13% до 6,5%, при тому що відношення державного боргу до ВВП за цей же 
період зросло із 65% ВВП до 95%. У інших країнах Латинської Америки державні борги 
також  помітно  зросли,  але  відношення  відсоткових  виплат  до  ВПП  знизилося  до 
рекордно  низького  рівня  4,5%  ВВП  в  2020  р.  Таким  чином,  утримання  низьких 
відсоткових  ставок  під  час  коронакризи  дозволило  країнам  з  ринками,  що 
формуються,  проводити  потужну  антициклічну  фіскальну  політику  і  засвідчило,  що 
фіскальний  простір  не  є  жорстко  обмежуючим  фактором  для  такої  політики  (як 
вважалося раніше).3 

Але на перспективу для країн  з ринками, що формуються,  підвищуються ризики 
зростання  світових  відсоткових  ставок.  Нарощування  державних  і  корпоративних 
боргів зробили позичальників вразливими до погіршення фінансових умов відносно 
поточних  сприятливих  рівнів.  Раптові  стрибки  відсоткових  ставок,  вірогідно, 
посилюватимуть  фінансові  обмеження  для  країн,  що  розвиваються,  і  країн  з 
ринками,  що  формуються,  особливо  тих  із  них,  що  мають  значні  потреби  у 
фінансуванні, або високу частку зовнішніх боргів. Причинами таких стрибків, на думку 
фахівців МВФ, можуть бути реакція монетарної політики на підвищення  інфляційних 
очікувань,  втрата  довіри  інвесторів  до  надійності  фіскальної  політики  або 
спроможності позичальників погашати свої борги.4  

 
 

 
 

                                                            
3 IMF Working Paper. Fiscal Policy Challenges for Latin America during the Next Stages of the Pandemic: The Need 

for a Fiscal Pact / M. Cardenas, L. A. Ricci, J. Roldos, and A. Werner. ‐ March 2021. 
4  International  Monetary  Fund.  Global  Financial  Stability  Report,  April  2021.  –  Retrieved  from: 

https://www.imf.org/en/ Publications/ GFSR/Issues/2021/04/06/global‐financial‐stability‐report‐april‐2021 
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2. ФІСКАЛЬНІ ПАКЕТИ ПОРЯТУНКУ ТА ЇХ ВПЛИВ 
НА БЮДЖЕТНО‐БОРГОВІ ПОЗИЦІЇ КРАЇН СВІТУ. 

 

Для зменшення негативних економічних і соціальних ефектів корона‐кризи багато 
країн  світу  затвердили  фіскальні  пакети  порятунку,  цільове  призначення  яких  – 
посилення національних систем охорони здоров'я, компенсація втрачених заробітних 
плат працівникам і допомога постраждалим фірмам.  

У міжнародній практиці антикризові фіскальні пакети вміщували три типи заходів: 
1)  на  стороні  державних  видатків  рятівні  заходи  поширювалися  на  виплату 

допомог із безробіття, оплату лікарняних, надання субсидій підприємствам на оплату 
праці та цільових трансфертів постраждалим фірмам і населенню, субсидування фірм 
у сферах туризму, транспорту, готельного господарства; 

2)  на  стороні  доходів  держави  застосовувалися  відстрочки  сплати 
корпоративного  податку  на  прибуток,  податку  на  особисті  доходи,  внесків  на 
соціальне  страхування,  надавалися  інші  податкові  пільги,  які  стосувалися  вразливих 
фірм, домашніх господарств та виробництв медичних товарів і послуг; 

3) фіскальні заходи у формі підтримки ліквідності включали надання державою 
позик і гарантій, поповнення державою статутних капіталів фінансових і нефінансових 
корпорацій.  Такі  заходи  допомагали  підтримувати  обігові  кошти  економічних 
суб'єктів  (включаючи малі  і  середні  підприємства)  у  надзвичайний період  і  сприяли 
зменшенню кількості банкрутств.  

Перші  два  типи  заходів  реалізувалися  через  пряме  бюджетне фінансування  або 
недоотримання доходів бюджету,  а  заходи  з  підтримки ліквідності –  через операції 
органів державного управління з активами і зобов'язаннями. 

За  оцінками  МВФ,  у  країнах  «великої  двадцятки»  заходи  І  і  ІІ  типу  мали 
здебільшого форму захисту зайнятості і підтримки доходів домогосподарств (близько 
½ витрат за даними напрямками). Однак, у країнах з ринками, що формуються, більш 
популярними  були  суспільні  роботи  у  сфері  інфраструктурних  інвестицій  та  захист 
зайнятості.5 

Потужні  заходи  фіскальної  підтримки  запобігали  радикальному  зниженню 
економічної  активності,  більш  значним  втратам  робочих  місць  і  вагомішим 
соціальним  витратам.  Фіскальні  заходи  також  пом'якшували  негативні  ефекти 
пандемії на приватний попит, споживання і зайнятість. Фахівці МВФ підрахували, що 
додаткові заходи фіскальної політики на стороні доходів і видатків держави з початку 
пандемії зменшили темпи падіння глобального ВВП на 2% у 2020 році. Насправді ж, 
сила впливу фіскальної політики була ще більшою, оскільки такі оцінки не враховують 
стимулюючі ефекти державних позик, гарантій та вливання урядами капіталів. 

Багато  країн  з  ринками,  що  формуються,  хоча  й  мали  менш  об'ємні  пакети 
порятунку,  отримали  користь  від  вторинних  ефектів  масивної  фіскальної  та 

                                                            
5  International  Monetary  Fund.  Fiscal  Monitor,  April  2021.  –  Retrieved  from: 
https://www.imf.org/en/Publications/ FM/Issues/2021/03/29/fiscal‐monitor‐april‐2021 
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монетарної  підтримки  економік  в  розвинутих  країнах.  Така  підтримка  позитивно 
вплинула  на  рівень  глобального  попиту,  пом'якшила  умови  світового  фінансового 
ринку і зменшила обсяги відпливу капіталів з ринків, що формуються.  

У  розвинутих  країнах  вартість  реагуючих  заходів  фіскальної  політики  у 
відповідь  на  пандемію,  фахівці  МВФ  оцінюють  на  рівні  27,7%  ВВП  (станом  на 
березень  2021  р).  У  структурі  фіскальних  пакетів  додаткові  державні  видатки  і 
податкові  заходи досягають 16,4% ВВП,  а фіскальні  заходи з підтримки ліквідності – 
11,3% ВВП.  

Таблиця 1 
Реакція фіскальної політики на епідемію COVID‐19  

у різних країнах світу, в % до ВВП 

Країни 
 

Додаткові державні 
видатки і 

недоотримані 
доходи 

Бюджетні кредити, 
держгарантії та 
поповнення 

статутного капіталу 
Tуреччина  1.9  9.4 
Meксика  0.7  1.2 
Iндія  3.3  5.1 
Росія  4.3  1.5 
Саудівська Аравія  2.2  0.8 
Iндонезія  4.5  0.9 
Франція  7.6  15.6 
Aргентина  3.9  2.0 
Koрея  4.5  10.2 
Іспанія  7.6  14.4 
Iталія  8.5  35.3 
Китай  4.8  1.3 
Південна Африка  5.9  4.1 
Канада  14.6  4.0 
Великобританія  16.2  16.1 
Бразилія  8.8  6.2 
Aвстралія  16.1  1.8 
Німеччина  11.0  27.8 
Японія  15.9  28.3 
США  25.5  2.4 

Україна  3.5  0.8 

Країнні групи       
Країни з ринками, що 
формуються  4.2  2.5 

Країни групи двадцяти 
(G20)  10.7  7.2 

Розвинуті країни  16.4  11.3 

Джерело: МВФ, Fiscal Monitor (April 2021). 
 

Серед великих економік найбільшими обсягами фіскальних пакетів відзначалися:  
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 Німеччина  –  38,8%  ВВП  (включаючи  заходи  з  підтримки  ліквідності  –  27,8% 
ВВП); 

 Італія – 43,7% (35,3% ВВП); 
 Японія – 44,2% (28,3% ВВП); 
 Об'єднане королівство – 32,4% (16,1% ВВП); 
 Франція – 23,3% (15,6% ВВП); 
 США – 27,9% (підтримка ліквідності – 2,4% ВВП). 
Цільова  спрямованість  фіскальних  пакетів  у  розвинутих  країнах  диктувалася  не 

тільки мотивами запобігання колапсу економіки, а й досягнення бажаних структурних 
змін.  Так,  фіскальні  пакети  включали  програми  підтримки  інновацій  у  Франції, 
перепідготовки  робітників  у  Австралії  та  Франції,  «зеленого»  розвитку  в  Німеччині, 
Франції,  Італії, Японії, Кореї та Великобританії. На розвиток цифрової  інфраструктури 
надавалася фіскальна підтримка у Німеччині, Кореї та Японії. 

Державні  програми  з  підтримки  ліквідності  компаній  і  надання  державних 
гарантій  у  багатьох  розвинутих  країнах  доповнювалися  програмами  «кількісного 
пом'якшення»  центральних  банків,  включаючи  викуп  корпоративних  облігацій  (ФРС 
США,  Банк  Англії,  Банк  Ізраїлю,  Банк  Японії,  ЄЦБ),  а  також  проведенням  квазі‐
фіскальних операцій при наданні банківських кредитів корпораціям (ФРС США). 

У  країнах  з  ринками,  що  формуються,  вартість  антикризових  фіскальних 
заходів з початку пандемії оцінюється на рівні 6,7% ВВП, що у чотири рази відстає від 
рівня розвинутих країн. З цієї суми 4,2% ВВП становлять додаткові державні видатки і 
недоотримані доходи, а 2,5% ВВП ‐ фіскальні заходи з підтримки ліквідності. 

Як  і  розвинуті  країни,  багато  країн  з  ринками,  що  формуються,  вдавалися  до 
пом'якшення  монетарної  та  фіскальної  політик.  Не  зважаючи  на  те,  що  фіскальні 
зусилля в цих країнах були менш масштабними, ніж у розвинутих країнах, вони все ж 
таки  набагато  переважили  заходи,  які  вживалися  під  час  попередньої  фінансової 
кризи. 

Серед великих країн з ринками, що формуються, за обсягами фіскальних пакетів 
порятунку  найбільшими  відхиленнями  від  середнього  значення  характеризуються 
Бразилія  (вартість  фіскального  пакету  –  15,0%  ВВП),  Перу  (18,7%),  Польща  (13,1%), 
Таїланд  (12,4%),  Туреччина  (11,3%),  Чилі  (10%),  Південна  Африка  (9,9%  ВВП).  На 
іншому краї спектру знаходяться Мексика (1,8% ВВП) та Єгипет (1,7% ВВП).  

Вузькість фіскального простору  та обмеженість джерел фінансування в країнах  з 
ринками,  що  формуються,  зменшували  силу  фіскальної  політики  (порівняно  з 
розвинутими країнами) при реагуванні на пандемію. Не зважаючи на рекордно низькі 
світові відсоткові ставки і підвищення апетиту до ризиків у інвесторів, попит інвесторів 
на короткострокові державні облігації в національних валютах цих країн був низьким. 
В  той же  час  уряди  країн  з  ринками, що формуються,  з  інвестиційними рейтингами 
були  в  змозі  випускати  довгострокові  облігації  в  іноземних  валютах.  У  цих  країнах 
фінансування надходило з таких джерел: зовнішні запозичення, скорочення запасів і 
резервів, викуп державних облігацій центральними банками, підвищення податків.  
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ситуації,  а  також  припиненням  терміну  дії  деяких  заходів  фіскальної  підтримки.  В 
країнах з ринками, що формуються, середній показник дефіциту бюджету зменшиться 
з 9,8% до 7,7% ВВП, а у розвинутих країнах – з 11,7% до 10,4% ВВП (див. табл. 2). 

Фіскальний  захист  працівників  і  компаній  від  економічного  колапсу,  а  також 
помітне зниження рівня виробництва мали своїм наслідком  і  повсюдне підвищення 
тягаря  державних  боргів.  За  оцінками  МВФ  державний  борг  у  світі  за  2020  рік 
збільшився  на 13,6%  ВВП  і  досяг  величини 97,3%  ВВП.  При цьому  величина боргу  в 
розвинутих  країнах  сягнула  позначки  120,1%  ВВП  в  кінці  2020  р.,  а  в  країнах  з 
ринками, що формуються – 64,4% ВВП (див. рис. 2).  

Показово, що у розвинутих країнах за 2020 рік державний борг збільшився на 16,3 
в.п.  ВВП  (з  огляду  на  безпрецедентні  масштаби  фіскальних  пакетів  порятунку),  а  в 
країнах  з  ринками,  що  формуються,  і  середніми  доходами  ‐  на  9,7  в.п.  ВВП.  Серед 
країн з ринками, що формуються, в Україні борг сектору державного управління дещо 
відстає від середніх значень: 60,7% проти 64,4% ВВП на кінець 2020 р.  

За  прогнозом  МВФ,  у  найближчі  5  років  зниження  навантаження  державних 
боргів  у  світі  не  відбудеться,  але  в  країнах  з  ринками,  що  формуються,  рівень 
державних боргів перманентно і помітно зростатиме – з 64,4% ВВП у 2020 р. до 73,2% 
у 2026  році.  В  той же  час  у  розвинутих  країнах  упродовж 2022‐2025  рр.  державний 
борг стабілізується на рівні 121,4‐121,6% ВВП.  

Позитивний аспект поточної ситуації полягає в тому, що за висновком МВФ, навіть 
в  умовах  зростання  відносного  рівня  державних  боргів,  середній  обсяг  процентних 
виплат зменшився у країнах з розвинутою економікою  і багатьох країнах з ринками, 
що формуються. Виконуючи свої антикризові функції, центральні банки багатьох країн 
знижували ключові відсоткові ставки і викупали державні облігації з ринку, сприяючи 
тим самим активізації фіскальних заходів у відповідь на пандемію.  

На  відміну  від  інших  країн,  у  країнах  з  низькими  доходами  короткострокова 
вразливість боргових позицій є високою. Фінансування великих бюджетних дефіцитів 
породжує  значні  виклики  при  обмеженому  ринковому  доступі  і  неможливості 
швидкого  збільшення  бюджетних  доходів.  Прогнозується,  що  середній  рівень 
державного боргу в даній групі країн стабілізується в середньостроковій перспективі 
із  збереженням  високої  частки  процентних  виплат  у  податкових  доходах  багатьох 
країн  (понад  20%  у  Гані,  Кенії,  Нігерії,  Замбії)  і  високими  ризиками  боргових 
ускладнень у кількох інших країнах.7  

Відношення  витрат  на  обслуговування  боргу  до  податкових  доходів  має 
збільшитися не лише у країнах з низькими доходами, а й деяких країнах з ринками, 
що  формуються.  Поглинання  значної  частки  податкових  доходів  борговими 
виплатами неминуче  означає  звуження фінансування  критичних  потреб,  включаючи 
необхідних  соціальних  програм.  А  такі  потреби  у  пост‐пандемічну  епоху  неминуче 
зростатимуть  з  огляду  на  зростання  бідності,  посилення  нерівності  і  негативних 
процесів у сфері накопичення людського капіталу.  

Таблиця 2 
                                                            
7 Fiscal Monitor, April 2021 (вказана праця). 
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Фіскальний баланс і рівень державного боргу   
в різних країнах світу, % до ВВП 

Країни та групи країн 
 

Фіскальний баланс Валовий державний борг 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Світ -3.6 -10.8 -9.2 83.7 97.3 98.9 
Розвинуті економіки -2.9 -11.7 -10.4 103.8 120.1 122.5 

США -5.7 -15.8 -15.0 108.2 127.1 132.8 
Єврозона -0.6 -7.6 -6.7 84.0 96.9 98.2 

Німеччина 1.5 -4.2 -5.5 59.6 68.9 70.3 
Франція -3.0 -9.9 -7.2 98.1 113.5 115.2 
Iталія -1.6 -9.5 -8.8 134.6 155.6 157.1 
Іспанія -2.9 -11.5 -9.0 95.5 117.1 118.4 

Японія -3.1 -12.6 -9.4 234.9 256.2 256.5 
Об'єднане Королівство -2.3 -13.4 -11.8 85.2 103.7 107.1 
Канада 0.5 -10.7 -7.8 86.8 117.8 116.3 

Економіки з ринками, що 
формуються -4.7 -9.8 -7.7 54.7 64.4 65.1 

Азія -5.9 -10.8 -9.2 57.3 67.6 69.9 
Китай -6.3 -11.4 -9.6 57.1 66.8 69.6 
Iндія -7.4 -12.3 -10.0 73.9 89.6 86.6 

Європа -0.7 -5.9 -3.5 29.2 37.6 36.9 
Росія 1.9 -4.1 -0.8 13.8 19.3 18.1 
Tуреччина -5.6 -5.4 -5.7 32.6 36.8 37.1 

     Україна -2.0 -6.2 -5.2 48.8 60.7 58.1 
Латинська Америка -4.0 -8.8 -5.7 68.4 77.7 75.9 

Бразилія -5.9 -13.4 -8.3 87.7 98.9 98.4 
Meксика -2.3 -4.6 -3.4 53.3 60.6 60.5 

MENAP -3.9 -9.9 -5.7 49.0 56.6 53.7 
Саудівська Аравія -5.3 -12.2 -10.6 22.8 32.4 31.0 

Південна Африка -5.3 -12.2 -10.6 62.2 77.1 80.8 
Країни, що розвиваються, з 
низьким рівнем доходів -3.9 -5.5 -4.9 44.3 49.5 48.6 

Виробники нафти -0.5 -8.3 -4.3 45.5 58.8 56.2 

Джерело: МВФ Fiscal Monitor, April 2021. 
 

Небезпечні    аспекти    боргових  експансій  ‐ підвищення  вразливості  державних 
бюджетів і фінансів корпоративних структур до змін умов на фінансових ринках. 
Якщо  відсоткові  ставки  почнуть  зростати  як  результат  більш  жорсткої  монетарної 
політики  в  розвинутих  країнах  або  втрати  довіри  інвесторів  до  відповідного  класу 
активів,  багато  урядів  і  компаній  зіткнуться  із  підвищенням  вартості  нових  позик. 
Аналогічно  й  девальвації  національних  валют  збільшать  боргові  витрати  у  частині 
боргів,  номінованих  в  іноземних  валютах.  Можливість  реалізації  таких  сценаріїв 
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негативно  впливатиме  на  оцінки  суверенних  і  корпоративних  кредитних  ризиків, 
посилюючи ефекти пожорсткішання умов на фінансових ринках.   

У  даний  час  близько  40%  заходів  глобальної  фіскальної  підтримки  складають 
урядові  заходи  з  підтримки  ліквідності,  які  приймали  форму  надання  пільгових 
кредитів,  гарантій  за  кредитами,  вливань  капіталу,  та  ін.  Вони,  хоча  й  допомагали 
зменшити  кількість  банкрутств,  не  убезпечували  від  ризиків  накопичення  збитків 
державними підприємствами  і ризиків пред'явлення державних  гарантій до оплати, 
що у підсумку може істотно послабити державні фінанси.  

В  цілому,  за  оцінками  МВФ,  бюджетні  ризики  є  актуальними  для  багатьох 
країн  і  обумовлюються  непевністю  майбутньої  динаміки  пандемії,  траєкторії 
економічного  відновлення,  масштабів  довгострокових  збитків,  напрямку  руху 
сировинних  цін  і  світової  фінансової  кон'юнктури,  а  також  ризикованістю 
очевидних і неочевидних умовних зобов'язань урядів, які накопичені у період кризи. 

Для  того,  аби  домогтися  збереження  стійкої  траєкторії  державних  боргів  у 
середньостроковій перспективі, на думку фахівців МВФ, державні органи у фіскальній 
площині  змушені  будуть  вдаватися  до  підвищення  прогресивності  податків  і 
досягнення справедливої частки податкових вилучень у корпорацій при одночасному 
скороченні непродуктивних державних видатків. 

 
 
 
 
 

3. АНТИКРИЗОВА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ  
В МІЖНАРОДНОМУ КОНТЕКСТІ 

В  Україні  дефіцит  сектору  загального  державного  управління  за  даними МВФ  у 
2020 році складав 6,2% ВВП, що на 4,6 в.п. відстає від середньосвітового показника і 
на 3,6 в.п. від середнього рівня у країнах з ринками, що формуються. В Україні борг 
сектору  загального  державного  управління  (60,7%  ВВП)  також  був  дещо  нижчим 
відносно  середнього  рівня  в  країнах  ринками,  що  формуються  (64,4%),  і  суттєво 
відставав від показника розвинутих країн (120,1% ВВП). 

Збільшення бюджетного дефіциту і підвищення рівня державного боргу в Україні, 
хоча й відбувалося в унісон із процесами в інших країнах світу, неминуче посилювало 
вразливість державних фінансів до впливу шокових факторів. А наявні деформації на 
користь  зовнішніх  позик  підвищували  валютні  ризики  боргу  і  посилювали 
волатильність обмінного курсу гривні.  

Надалі  спробуємо  з'ясувати  характер  фіскальної  політики  України  і  на  скільки 
така політика сприяє подоланню безпрецедентної епідеміологічної кризи. Для цього 
скористаємося показником циклічно скоригованого первинного балансу (англ: CAPB) 
сектору  загального  державного  управління.  Арифметично  він  дорівнює  різниці  між 
доходами і первинними видатками, скоригованими на величину розриву ВВП.  
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4. ФІСКАЛЬНА ПІДТРИМКА ЕКОНОМІКИ ТА НАСЕЛЕННЯ ПІД ЧАС 
КОРОНАКРИЗИ: ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА НЕВИРІШЕНІ ЗАВДАННЯ 

У  міжнародному  контексті  в  період  коронакризи  найбільш  поширеними 
антикризовими засобами фіскальної політики стали:  

 податкові пільги вразливим компаніям і домогосподарствам,  
 субсидування  виплат  заробітної  плати  працівникам (які  стали  тимчасово 

безробітними),  
 надання відпусток і лікарняних по догляду за дітьми,  
 запровадження/ розширення програм соціальної допомоги, 
 суттєве збільшення обсягів фінансування сфери охорони здоров'я та введення 

нових програм боротьби з епідемією. 
Заходи  з  підтримки  ліквідності  — кредитні  гарантії  та  пільгові  позики 

життєздатним  підприємствам (особливо  малим  і  середнім)  —  також  відіграли 
позитивну  роль  у  справі  збереження  робочих  місць  і  прискорення  відновлення 
економіки. 

В  Україні  податкові  послаблення  для  бізнесу  у  відповідь  на  коронакризу 
включали збільшення річного порогу доходів для спрощеної системи оподаткування, 
скасування податкових штрафів і санкцій за затримку податкових платежів, введення 
мораторію на проведення податкових перевірок, тимчасове звільнення від податку на 
нерухомість  і  єдиного  соціального  внеску,  відтермінування податкових  перевірок  та 
строків подання податкових декларацій. Платежі бізнесу за оренду державного майна 
було  зменшено  вдвічі,  вчетверо  або  зведено  до  нуля  на  період  карантину. 
Постраждалі від інфекції особи отримали право вираховувати свої витрати на купівлю 
ліків з бази оподаткування. Податкові пільги з ПДВ та імпортних мит було надано для 
виробництва  і  постачання  медичних  товарів,  призначених  для  лікування  і 
стримування інфекції COVID‐19. У 2021 р. малим підприємцям було списано податкові 
борги  в  сумі  до  3  тис.  грн  і  вони  отримали  право  на  податкові  канікули  із  сплати 
єдиного податку до травня 2021 р.  

У  січні  та  квітні  2021  р.  підприємці,  що  припинили  свою  діяльність  внаслідок 
карантину,  змогли  отримати  8  тис.  грн.  одноразової  компенсації  від  держави. 
Підприємцям  також  було  надано  право  отримання  допомоги  на  дітей  віком  до  10 
років.  У  частині  виплати  допомоги  по  безробіттю  мінімальний  розмір  допомоги 
особам без необхідного страхового стажу було збільшено з 650 до 1000 грн, а особам, 
які  мають  такий  стаж  ‐  із  1630  до  1800  грн.  на  місяць.  Уряд  також  запровадив 
допомогу  із  тимчасового  безробіття  для  осіб,  які  втратили  роботу  на  період 
карантину,  у  розмірі  2/3  місячного  посадового  окладу,  але  не  більше мінімального 
розміру  заробітної  плати.  Фонд  зайнятості  на  виплату  таких  допомог  отримав  10,8 
млрд грн за 2020 р. 

Поряд  з  цим,  фіскальні  стимули  з  боку  видатків  бюджету  приймали  форму 
одноразової  грошової  допомоги  пенсіонерам  з  низькими  пенсіями  у  розмірі  1  тис. 
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грн.,  збільшення щомісячної пенсії на 500  грн для пенсіонерів віком понад 80 років, 
індексації  пенсій  усім  категоріям  пенсіонерів.  Лікарі  та  медперсонал  за  лікування 
хворих на COVID‐19  отримали 300%  надбавку до  заробітної  плати  (із  сумою річного 
фінансування  11,7  млрд  грн).  Було  запроваджено  також  державне  страхування 
медичних працівників на випадок інвалідності, пов'язаної з COVID‐19.  

Для боротьби з пандемією під юрисдикцією Міністерства фінансів було створено 
стабілізаційний  фонд  з  річним  обсягом фінансування  78,4  млрд  грн.  у  2020  р.  Крім 
того,  місцеві  бюджети  України  додатково  спрямували  10,6  млрд  грн  на  закупівлі 
обладнання  і  матеріалів медичним  закладам,  які  лікують  хворих  на COVID‐19.  Уряд 
започаткував  і  виділяв  субсидії  для  програми  кредитування  малого  і  середнього 
бізнесу  «5‐7‐9».  За  даною  програмою  було  видано  понад  13  тис.  кредитів  у  сумі 
близько 40 млрд грн. 

Якщо  говорити  про  міжнародні  стандарти  антикризової  фіскальної  підтримки 
населення  і  бізнесу,  напрацьовані  до  цього  часу,  то  фахівці МВФ  говорять  про  такі 
пріоритети/  необхідні  компоненти  даної  системи.  По‐перше,  у  період  спалаху 
інфекції,  коли  повсюдно  застосовуються  карантинні  обмеження,  фіскальна  політика 
повинна  скеровуватися  на  рятування  людських  життів  і  надання  засобів  до 
існування.  По  мірі  пом'якшення  чи  локалізації  карантинних  обмежень  не  варто 
повністю  відмовлятися  від  програм  фіскальної  підтримки,  доробки  системи 
соціального  захисту  повинні  бути  збережені,  а  охоплення  і  адресність  соціальної 
підтримки повинні бути максимально широкими. Коли ж пандемію буде приборкано, 
а  стійке  відновлення  економіки  набуде  передбачуваного  характеру,  то  акцент 
державної підтримки повинен зміститися у бік допомоги працівникам із пошуку нової 
роботи,  допомоги  вразливим,  але  життєздатним  фірмам  з  повернення  до 
нормальної  економічної  діяльності,  а  також  підтримки  структурного  переходу  до 
пост‐пандемічної економіки. 

Фахівці МВФ у роботі «Fiscal Monitor: Policies  for the Recovery»  (жовтень 2020 р.) 
обґрунтовують,  що  набір  заходів  і  розміри  пакетів  порятунку  мають  змінюватися  в 
залежності  від  епідеміологічної  та  економічної  ситуації.  Так,  на  І  стадії  спалаху 
епідемії  та  локдауну  економіки  фіскальна  політика  повинна  скеровуватися  на 
рятування людських життів через адекватне фінансування медичних послуг,  а  також 
надання  фінансової  підтримки  постраждалому  бізнесу  та  громадянам.  Найбільш 
доречними інструментами фіскальної політики на цій стадії є адекватне фінансування 
сфери охорони здоров'я, надання субсидій на виплату заробітної плати та допомог із 
безробіття,  розширення  програм  соціальної  допомоги,  відтермінування  сплати 
податків, надання пільгових позик і гарантій за кредитами. 

Як засвідчив проведений нами аналіз, серед апробованих інструментів в Україні 
символічне  значення  мали  субсидії  на  виплату  заробітної  плати  працівникам; 
податкові  пільги  вразливим  компаніям  і  домогосподарствам,  кредитні  гарантії 
життєздатним  підприємствам.  Водночас  в  Україні  зовсім  не  застосовувалися 
оплачувані  відпустки  і  лікарняні  по  догляду  за  дітьми  під  час  закриття  шкіл  і 
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дитячих садків. А приріст фінансування сфери охорони здоров'я хоча й становив 47 
млрд  грн,  або  1%  ВВП,  був  очевидно  недостатнім  для  захисту  населення  від 
пандемії та надання базових медичних послуг хворим. 

На  ІІ  стадії  поступового  відкриття  економіки  за  непевної  епідеміологічної 
ситуації  пріоритетом  фіскальної  політики  мала  залишатися  охорона  громадського 
здоров'я  та  збереження  ключових  програм  фіскальної  підтримки  економіки  і 
населення.  Такі  програми,  на  думку МВФ,  не  повинні  усуватися  занадто  швидко,  з 
огляду на можливість нових спалахів інфекції та продовження економічного спаду.  

Зокрема, МВФ пропонує державам пролонгувати  програми  соціального  захисту, 
які  забезпечують  адресність  і  охоплення  вразливих  верств  населення.  На  цій  стадії 
можливою є активізація державних інвестицій із масовим залученням до будівельних 
робіт  вивільненої  робочої  сили,  але  тільки  у  разі  наявності  фіскального  простору. 
Серед  напрямів  державного  інвестування  пріоритетне  значення  повинні  мати 
інвестиції  в фізичну  і  цифрову  інфраструктуру,  а  також  у  розбудову  публічної  сфери 
охорони  здоров'я.    Економіки  із  фіскальними  обмеженнями  повинні  надавати 
пріоритет захисту найбільш вразливих верств населення і бізнесу, а також зменшенню 
непродуктивних  видатків.  Державна  підтримка  бізнесу  на  цій  стадії  повинна  мати 
більш  селективний  характер  і  скеровуватися на допомогу життєздатним фірмам,  які 
потерпають  від  соціального  дистанціювання,  або  збереження  яких  є  критично 
важливим для  економіки  країни.  Доречним  інструментом  підтримки малих  і  мікро‐
підприємств на цій стадії є надання їм державних гарантій і субсидованих позик.  

Зокрема,  у  випадку  країн  Латинської  Америки M.  Карденас,  Л.  Антоні  Річі  та  ін. 
зазначають:  «Уникнення  передчасного  припинення  фіскальної  підтримки  в  2021  і 
2022  рр.  є  важливим  завданням  з  огляду  на  те,  що  країни  все  ще  мають  високі 
показники  інфікування  і  смертності,  вакцинація  просувається  дуже  повільно,  а 
відновлення економіки є частковим, непевним і недостатньо сильним для допомоги 
тим,  хто  страждає  від  подвійної  кризи  –  публічної  сфери  охорони  здоров'я  та 
економічної кризи.8 

Досвід  багатьох  країн  після  глобальної  фінансової  кризи  продемонстрував 
небезпеку передчасної фіскальної консолідації. Так, у 2010 році вихід з кризи багато 
експертів  інтерпретували  як  стійке  піднесення  і  уряди  розвинутих  країн  різко 
скоротили  власні  бюджетні  дефіцити  за  траєкторією  U,  що,  у  свою  чергу, 
загальмувало  відновлення  економіки  і  не  дозволило  зменшити  співвідношення 
державного боргу до ВВП.9 

Тобто міжнародний досвід демонструє: активізація державного інвестування на ІІ 
стадії є обґрунтованою лише при наявності фіскального простору та лише у контексті 
масового залучення до будівельних робіт незайнятої робочої сили. Україна, на жаль, 

                                                            
8 IMF. Fiscal Policy Challenges for Latin America during the Next Stages of the Pandemic: The Need for a Fiscal Pact 

(вказана праця). 
9 Dosi, G.; A. Napoletano, A. Roventini and T. Treibich (2014). The short‐ and  long‐run damages of fiscal austerity: 

Keynes beyond  Schumpeter  /  LEM Working Paper  Series, No. 2014/22,  Scuola  Superiore  Sant'Anna,  Laboratory of 
Economics and Management, Pisa. 
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не має належного фіскального простору, а влада при ініціюванні програм «Великого 
будівництва»  та «Великої  реконструкції»  не  ставила  завдань  залучити до  суспільних 
робіт українських громадян, які стали безробітними, з належними умовами оплати їх 
праці.  Фахівці  МВФ  окремо  наголошують  на  тому,  що  в  економіках  із  фіскальними 
обмеженнями  пріоритет  має  надаватися  захисту  найбільш  вразливих  верств 
населення і бізнесу, а також зменшенню непродуктивних видатків держави. На жаль, 
в  Україні,  як  було  показано  вище,  вказані  інструменти  застосовувалися  незначною 
мірою, а перехід до активного дорожнього будівництва виявився передчасним.  

На  ІІІ  стадії  стримування  пандемії  при  досягненні  прогресу  у  вакцинації 
держава повинна скеровувати основні зусилля на відновлення економіки. Перехід на 
цій  стадії  до бюджетної  консолідації  чи продовження фіскальних  стимулів  залежать 
від  глибини  економічного  спаду,  кількості  безробітних,  доступу  до  джерел 
фінансування  дефіцитів.  Країни,  які  мають  достатній  фіскальний  простір  (не 
досягли критичного рівня державного боргу) і потерпають від деструктивних наслідків 
економічної  кризи,  повинні  пролонгувати  стимулюючі  заходи,  в  т.  ч.  за  рахунок 
державних  інвестицій.  Уряди  повинні  також  продовжувати  політику  підтримки 
домогосподарств з низькими доходами та сприяти створенню якісних робочих місць. 
Активна  політика  держави  на  ринку  праці  (включаючи  навчання  і  перепідготовку) 
сприятиме  перетоку  робочої  сили  до  більш  продуктивних  і  високооплачуваних 
робочих місць.  При визначенні сфер державного інвестування ключову роль повинні 
відігравати інвестиції в фізичну і цифрову інфраструктуру, розбудову публічної сфери 
охорони здоров'я.   

Країни  з  обмеженим  доступом  до  фінансування  і  незначним  фіскальним 
простором  повинні  сфокусувати  державні  видатки  на  соціальних  трансфертах 
малозабезпеченим  категоріям  населення  і  на  продуктивних  державних  інвестиціях. 
Але одночасно слід збільшувати прогресивність податкової системи і опікуватися тим, 
щоб  прибуткові  компанії  сплачували  справедливу  частку  податків  до  бюджету. 
Важливим аспектом є й  те, що країни,  які  стикаються  з фінансовими обмеженнями, 
повинні  вдаватися  до  першочергового  фінансування  антикризових  заходів  і 
скорочення непріоритетних та неефективних видатків.  

У звіті “Fiscal Monitor” за квітень 2021 р. фахівці МВФ зазначають: до тих пір, поки 
пандемія  не  буде  взята  під  контроль  у  всьому  світі,  фіскальна  політика  повинна 
забезпечувати  адекватне  фінансування  систем  охорони  здоров'я,  надавати 
підтримку  домогосподарствам  і  життєздатним  компаніям,  а  також  сприяти 
відновленню  та  зростанню  економіки.10  При  цьому  нагальність  антикризової 
фіскальної підтримки та її масштаби будуть різними у різних країнах в залежності від 
наслідків  пандемії  та  наявності  доступу  до  недорогих  позик.  Одним  із  способів 
задоволення потреб у фінансуванні, пов'язаних з пандемією, є введення тимчасового 
податку/ збору на цілі відновлення економіки після COVID‐19, який стягуватиметься із 
високих доходів, прибутків або накопиченого багатства.  

                                                            
10 Fiscal Monitor, April 2021 (вказана праця). 
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Тобто  на  міжнародному  рівні  визнається  необхідність  продовження  активної 
фіскальної  політики  з  метою  захисту  здоров'я  і  доходів  людей,  які  не  мають 
засобів  для  існування,  а  також  активізації  економічної  діяльності.  При  цьому 
акцентується увага та тому, що фіскальна політика повинна бути достатньо гнучкою і 
реагувати на нові потреби щодо захисту людей, змінюватися в залежності від стадії 
еволюції  епідемії,  підтримувати  сукупний попит,  утримувати  стійкість державного 
боргу,  а  також  сприяти  структурним  змінам  у  напрямку  побудови  стійкої, 
інклюзивної та екологічно чистої економіки.11  

 
 

5. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ – 
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, ОСВІТА, СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ, ІНФРАСТРУКТУРА 

У  світі  по  мірі  подолання  наслідків  пандемії  та  усвідомлення  наявних 
диспропорцій  державних  фінансів  об'єктивно  посилюватимуться  потреби  в 
трансформації фіскальної політики та її наповненні новим змістом. 

Міжнародні експерти визнають, що ключовими напрямами фіскальної політики у 
пост‐пандемічному світі мають стати: 

 інвестування у сфери розвитку людського капіталу для підвищення освітнього 
рівня та покращення показників здоров'я населення; 

 сприяння  переспрямуванню  праці  і  капіталу  в  перспективні  галузі,  які 
отримали поштовх для розвитку в умовах пандемії; 

 покращення  системи  соціального  захисту  при  раціональному  використанні 
коштів (для запобігання поширенню бідності і зростанню нерівності); 

 проведення податкових реформ, в тому числі й через координацію зусиль на 
глобальному рівні; 

 зниження  вразливості  боргових  позицій  та  посилення  боргової 
транспарентності. 

Експерти МВФ зазначають, що головними викликами для державних фінансів на 
середньо‐строкову  перспективу  є:  розширення  сітки  соціальної  безпеки, 
покращення  якості  та  розширення  набору  публічних  послуг,  модернізація 
інфраструктури  та  утримання  боргової  стійкості.  Реагування  на  такі  виклики 
має  спиратися  на  корінну  перебудову  публічної  сфери  охорони  здоров'я,  освіти, 
систем соціального захисту та проведення оптимізації непріоритетних видатків.  

Аналогічно  M.  Карденас,  Л.  Антоніо  Річчі  та  ін.  відносно  країн  з  ринками,  що 
формуються, загострюють увагу на тому, що після подолання пандемії уряди змушені 
будуть  покращувати  доступ  населення  до  медичних  послуг,  соціальних  і  освітніх 
послуг, а також підвищувати ступінь прогресивності податкових систем. 12 
                                                            

11 Fiscal Monitor, October 2020 (вказана праця). 
12 IMF. Fiscal Policy Challenges for Latin America during the Next Stages of the Pandemic: The Need for a Fiscal Pact 

(вказана праця). 
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Широко  визнається  важливість  того,  щоб  заходи  фіскальної  політики  в  межах 
нової  пост‐пандемічної  економіки були  зосереджені  на  вирішенні  проблем бідності 
та нерівності з метою забезпечення соціальної стабільності та стійкого економічного 
зростання, а також зменшення вразливості до нових епідемій та інших потрясінь.  

Фахівці МВФ наголошують на  тому, що пандемія COVID‐19  погіршила ситуацію з 
нерівністю  і  бідністю,  а  також  продемонструвала  важливість  систем  соціального 
захисту  населення.  Вона  також  виявила  нерівність  у  площині  доступу  до  базових 
послуг – охорони здоров'я, освіти та цифрової інфраструктури, що, у свою чергу, може 
стати причиною збереження розриву в доходах у між‐поколінному вимірі.  

Оцінки,  які  проводилися  міжнародними  організаціями,  говорять  про  те,  що 
кількість людей у стані крайньої бідності зросла на 95 млн людей у 2020 р. відносно 
2019  р.  Різні дослідження показують, що коефіцієнти  інфікування  і  смертності  серед 
різних  груп  населення  позитивно  корелюють  з  рівнем  бідності.  І  оскільки  COVID‐19 
найбільше вразив  саме найбідніші  і  найслабші  групи,  бідність  і  нерівність розподілу 
доходів у пост‐пандемічному світі будуть лише зростати.13   

Значний  вплив  пандемії  на  бідність  і  нерівність  у  світі  засвідчують  і  ряд  інших 
досліджень та статистичні дані. Наприклад, в Іспанії Джині‐коефіцієнт за доходами від 
оплати праці збільшився з 38,4 у лютому 2020 р. до 49,2 у грудні 2020 р.14 А в Мексиці, 
частка  бідних  серед  працюючих  зросла  з  37,5%  у  І  кварталі  2020  р.  до  44,5%  у  ІІІ 
кварталі 2020 р.15  

Інші  дослідження  показали,  що  пандемія  диспропорційно  зачепила  різні  групи 
меншин  і домогосподарства  з низькими доходами.  Так, Д. Фурсері, П. Лунгані  та Д. 
Острі  довели,  що  пандемія  COVID‐19  задіяла  кілька  каналів,  які  посилювали 
початковий  стан  нерівності  –  вищі  ризики  інфікування  для  меншин  і  бідних,  різні 
можливості  госпіталізації,  різна  спроможність  працювати  віддалено,  різні  ризики 
довгострокової  втрати  роботи.16  Аналогічні  результати  отримали  в  рамках  власного 
емпіричного дослідження Г. Дозі, Л. Фанті та М. Віргілліто.17 

Підтвердження посилення нерівності у США під час пандемії COVID‐19 отримали 
Б. Авдій  і Г. Наір. По‐перше, вони показали, що бідні більше наражаються на ризики 
інфікування, ніж багаті (кількість позитивних тестів у комфортабельних районах Нью‐
Йорку була помітно нижчою, ніж у бідних районах). По‐друге, у випадку  інфікування 
смертність  серед  бідних  і  національних  меншин  була  суттєво  вищою,  порівняно  з 
іншими  групами  (на  афро‐американців  припадає  13%  населення  США,  але  серед 

                                                            
13 Fiscal Monitor, April 2021 (вказана праця). 
14 Aspachs, O., R. Durante,  J. García Montalvo, A. Graziano,  J. Mestres,  and M. Reynal‐Querol  (2020). Real‐Time 

Inequality and the Welfare State in Motion: Evidence from COVID‐19 in Spain. / CEPR Discussion Paper 15118, Center 
for Economic and Policy Research, Washington, DC. 

15 CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrallo Social, National Council for the Evaluation of 
Social Development Policy)  (2020). CONEVAL Presents  Information about  the Trend  Index Labor Poverty and Labor 
Poverty for the Third Quarter of 2020 / Direccion de Information y Comunication Social, Comunicado 32, Mexico City. 

16 Furceri, D., P.  Loungani,  J. D. Ostry and P. Pizzuto  (2020). Will COVID‐19 affect  inequality? Evidence  from past 
pandemics, COVID Economics: 138‐157. 

17 Dosi, G., L. Fanti, and M. Virgillito (2020). Unequal societies in usual times, unjust societies in pandemic ones /LEM 
Working Paper Series, No. 2020/14, Scuola Superiore Sant'Anna, Laboratory of Economics and Management, Pisa. 
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померлих  від  COVID‐19  частка  афро‐американців  досягає  25%).  По‐третє,  бідні 
американці  зазвичай  виконують  роботу,  яку  неможливо  робити  дистанційно 
(найбідніші  20%  населення  у  4‐х  із  5‐ти  випадків  не  могли  бути  переведені  на 
віддалений доступ і втрачали свої робочі місця).18 

Крім вирішення соціальних і гуманітарних питань, фахівці МВФ акцентують увагу і 
на  тому,  що  заходи  бюджетно‐податкової  політики  повинні  спрямовуватися  на 
реалізацію  ініціатив,  які  допоможуть  збільшити  потенційні  обсяги  виробництва  і 
забезпечити  зростання,  яке  принесе  користь  всьому  суспільству.  В  якості  джерел 
фінансування  для  таких  заходів  можуть  розглядатися  додаткові  позики  на  цілі 
розвитку,  які  в  майбутньому  могли  б  окупитися  збільшенням  розміру  економіки  і 
генеруванням додаткових доходів бюджету.19  

Таким чином, руйнівні ефекти пандемії COVID‐19 та непідготовленість медичних 
систем  багатьох  країн  до  її  поширення,  як  і  загострення  проблем  бідності  і 
нерівності  з  початку  пандемії,  повсюдно  сформували  суспільний  запит  на  дієві 
системи охорони здоров'я, соціального захисту населення, якісну і сучасну освіту.  

Міжкраїнні обстеження, які проводилися до пандемії, показали, що навіть до 2020 
р.  більшість  респондентів  підтримували  збільшення  державних  видатків  на  освіту, 
охорону  здоров'я  і  догляд  за  літніми  за  рахунок  додаткових  податків,  включаючи 
прогресивні. Останні дослідження 2020 р.  говорять про  те, що в  тих  сім'ях,  які мали 
хворих  на  COVID‐19,  або  які  втрачали  роботу,  ступінь  підтримки  додаткових 
державних видатків і посилення прогресивності податків підвищувався на 15 п.п.20  

У  період  пандемії  та  після  її  завершення  державні  органи  в  більшості  країн 
світу постали/ постануть перед необхідністю задовольняти зростаючий попит 
членів  суспільства  на  базові  публічні  послуги  і  реалізувати  інклюзивні  заходи 
політики для підтримки соціальної згуртованості і зміцнення довіри суспільства.  

Економічною  теорією  доведено,  що  ефективні  державні  видатки  позитивно 
впливають на темпи економічного зростання і розподіл доходів, як у коротко‐, так і в 
довгостроковій  перспективі.  Зокрема,  видатки  на  освіту  і  охорону  здоров'я 
покращують  якість  життя  людей,  сприяють  економічному  зростанню  за  каналом 
накопичення людського капіталу, а також підвищують рівність можливостей для дітей 
і юнацтва. Видатки на соціальний захист у короткостроковому періоді безпосередньо 
знижують  рівень  бідності  і  ступінь  нерівності  за  доходами.  А  в  довгостроковому 
періоді  вони  підвищують  темпи  економічного  зростання  і  коригують  пропорції 
розподілу доходів через вплив на якість життя дітей із бідних сімей.21  

Зокрема,  отримання  сучасної  освіти  та  доступ  до  якісних  медичних  послуг 
підвищують  продуктивність  економіки,  надають  поштовх  збільшенню  доходів  і 

                                                            
18 Avdiu, B. and G. Nayyar (2020). When face‐to‐face interactions become an occupational hazard: Jobs in the time 

of COVID‐19 / Brookings Review, March 30. 
19 World Economic Outlook, October 2020 (вказана праця). 
20 Fiscal Monitor, April 2021 (вказана праця). 
21 IMF Working Paper. Public Expenditure and Inclusive Growth – A Survey / Y. Zouhar, J. Jellema, N. Lustig, and M. 

Trabelsi. ‐ March 2021.
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зниженню  ступеню  економічної  нерівності.  Державні  видатки  за  вказаними 
напрямами  сприяють  накопиченню  людського  капіталу  та  зростанню  інклюзивності 
економічної  системи,  що  позитивно  впливає  на  довгострокові  темпи  соціально‐
економічного розвитку країни. Дуже важливим є й те, що показники здоров'я дітей та 
їх майбутня продуктивність праці істотним чином залежать від державних інвестицій в 
освіту та охорону здоров'я.22   

Отже,  підвищення  якості  та  розширення  переліку  медичних  та  освітніх 
послуг,  створення  необхідної  інфраструктури  для  цих  галузей та  забезпечення 
рівного  доступу  до  вказаних  послуг  мають  стати  пріоритетами  державної 
політики в період після пандемії, що  сприятиме більш динамічному економічному 
зростанню та підвищенню його інклюзивності.   

 

А) Збільшення обсягу і покращення якості медичних послуг, гарантування 
їх доступності для широких верств населення. 
Різні  показники  здоров'я  населення  у  різних  країнах  і  регіонах  світу,  а  також 

ступінь  задоволення  потреб  населення  у  медичних  послугах,  значною  мірою 
пояснюються  сумами  державних  видатків  на охорону  здоров'я.  Середній  показник 
державних витрат на охорону здоров'я в 2017‐2019 рр. складав 6,2% ВВП у розвинутих 
країнах  і  4%  ВВП  у  країнах  з  ринками,  що  формуються  (див.  рис.  6  і  7).  З  початку 
пандемії  в  2020‐2021  рр.  збільшення  державного  фінансування  охорони  здоров'я 
спостерігалося  повсюдно.23  В  Україні  видатки  сектору  загального  державного 
управління  на  охорону  здоров'я  збільшилися  з 3,3%  ВВП  у 2017‐2019  рр.  до  4,1%  у 
2020 р.  

В  цілому  наведені  дані  сигналізують  про  недостатній  рівень  фінансового 
забезпечення  сфери  охорони  здоров'я  в  Україні,  порівняно  як  із  країнами  з 
ринками,  що  формуються,  так  і  з  розвинутими  країнами.  Рівень  3,3%  ВВП  – 
середньорічні  видатки  в  Україні  до  початку  пандемії  –  є  помітно  нижчим  від 
середніх  показників  двох  груп  країн  –  4%  і  6,2%  ВВП  відповідно.  В  2020‐2021  рр. 
збільшення  фінансування  охорони  здоров'я  мало  місце  у  всіх  країнах  (не  тільки  в 
Україні), а тому відставання України від багатьох країн світу зберігалося.  

 

                                                            
22 Case, A., D. Lubotsky, and C. Paxson (2002). Economic Status and Health in Childhood: The Origins of the Gradient 

/ American Economic Review 92 (5): 1308–34. 
23 IMF. Public Expenditure and Inclusive Growth – A Survey (вказана праця).
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орієнтованими  на  бідних.  А  видатки  на  вищу  освіту  не  мають  чітко  визначеного 
вирівнюючого ефекту.25  

Щодо бажаних інструментів державної політики у сфері освіти та її фінансування, 
авторитетні  фахівці  говорять  про  необхідність  надання  додаткового  надзвичайного 
фінансування освітнім закладам під час пандемії. Воно має скеровуватися на: 

 підтримку  процесу  здобуття  он‐лайн  освіти  учнями  і  студентами  у  період 
карантинних обмежень; 
 надання  методичної  та  технічної  підтримки  вчителям  під  час  перебудови 

навчального  процесу,  коригування  навчальних  програм  з  урахуванням  втрат  у 
системі здобуття знань під час спалаху пандемії; 
 заохочення  здобуття  середньої  освіти  всіма  учнями  і  недопущення 

дострокового  залишення  шкіл  (особливо  дівчатками  та  дітьми  з  неблагополучних 
родин).26 

На перспективу політика в сфері освіти повинна фокусуватися на підвищенні якості 
освітніх послуг, забезпеченні доступності освіти, а також адаптивності системи освіти 
до  попиту  на  ринку  праці.  Ключовими  заходами  для  досягнення  таких  цілей,  як 
показує дослідження ОЕСР, є: 

 розширення  системи  дошкільної  освіти  та  максимально  широке  включення 
дітей до даної ланки; 
 покращення  інфраструктури  для  здобуття  середньої  освіти,  особливо  у 

віддалених і бідних районах, включаючи доступ до інтернету і транспортних послуг; 
 збалансування видатків держави на вищу освіту з урахуванням їх регресивного 

характеру та наданням цільової підтримки успішним студентам із бідних сімей.27 
Ключовими  напрямами  підвищення  якості  освіти  на  всіх  її  ланках  у  країнах,  що 

розвиваються,  є  покращення  інфраструктури  навчального  процесу  для  вчителів 
(викладачів), а також посилення мотивації до продуктивної діяльності для найкращих 
вчителів (викладачів), включаючи розмір їх заробітної плати.28 

Загалом у середньостроковій перспективі покращення державного фінансування 
освіти  та  охорони  здоров'я  населення  в  Україні  та  інших  країнах  світу  має  сприяти 
накопиченню  людського  капіталу  та  активізації  темпів  економічного  зростання, 
зменшуючи ступінь нерівності і підвищуючи ступінь соціальної мобільності.  

 

В) Активізація державних інвестицій у транспортну, цифрову та соціальну 
інфраструктуру після подолання пандемії. 
У період після пандемії зростає значення і державних інвестицій в інфраструктуру 

та галузі розвитку людського капіталу як рушія збільшення потенційного випуску, що 
зазнав помітних втрат унаслідок пандемії. 

                                                            
25 IMF. Public Expenditure and Inclusive Growth (вказана праця).
26 IMF. Public Expenditure and Inclusive Growth (вказана праця). 
27 OECD, 2019. Economic Policy Reforms ‐ Going for Growth 2019. 
28 OECD, 2013. PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful? Resources, Policies and Practices. Volume IV. Paris: 
OECD Publishing. 
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Економічною  теорією  доведено,  що  державні  інвестиції  в  інфраструктуру 
підвищують темпи  економічного  зростання та  ступінь  його  інклюзивності  за 
кількома  каналами.  По‐перше,  в  короткостроковому  періоді  дія  фіскального 
мультиплікатора  призводить  до  зростання  сукупного  попиту  на  стадії  реалізації 
інвестиційних  проектів.  По‐друге,  державні  інвестиції  підвищують  темпи  зростання 
економіки  в  довгостроковому  періоді  через  розширення  виробничих  потужностей, 
активізацію  накопичення  людського  капіталу,  підвищення  продуктивності  факторів 
виробництва і зростання привабливості приватних інвестицій.  

Поряд  з  наведеними  ефектами,  державні  інвестиції  створюють  умови  для 
підвищення  рівня  освіченості  та  здобуття  навичок,  що  позитивно  впливає  на  якість 
людського  капіталу  і  сприяє  включенню  вразливих  верств  населення  до  створення 
ВВП.  Наприклад,  державні  інвестиції  в  школи  та  лікувальні  заклади  у  депресивних 
районах  зменшують  нерівність  доступу  жителів  різних  територій  до  медичних  та 
освітніх  послуг.  Державні  інвестиції  у  системи  подання  води  та  її  очищення 
покращують  життєві  стандарти  та  показники  здоров'я  населення.  Інвестиції  в 
розширення  мережі  сільських  доріг  підвищують  мобільність  робочої  сили  і 
покращують доступ сільських жителів до ринку праці.29  

Фахівці МВФ оцінили, що зростання державних інвестицій на 1% ВВП у розвинутих 
країнах  і  країнах  з  ринками,  що  формуються,  потенційно  може  підвищити  темпи 
зростання ВВП в цих країнах на 2,7%, збільшити обсяги приватних інвестицій на 10%, а 
також сприяти створенню від 20 до 33 млн робочих місць.30  

При  цьому,  якщо  зведення  об'єктів  інфраструктури  виконується  місцевими 
підприємствами  і  з  використанням  місцевої  робочої  сили,  то  фіскальний 
мультиплікатор державних інвестицій є вищим і більш довготривалим. Це забезпечує 
широке проникнення позитивних ефектів державного інвестування. 

Завдання  збільшення  обсягу  та  покращення  структури  державних  інвестицій  є 
досить актуальним для України. Видатки бюджету на придбання основного капіталу 
(включаючи капітальне будівництво і капітальний ремонт) складали 2,2% ВВП у 2019 і 
2,0%  ВВП  у  2020  році.  Серед  країн  з  ринками,  що  формуються,  такий  показник 
виглядає  невиправдано  низьким,  відстаючи  більше  ніж  в  1,5  разу  від  середнього 
значення  (3,4%  ВВП).  За  даними  «Government  Finance  Statistics»  МВФ  інвестиції  в 
нефінансові  активи  сектору  загального  державного  управління  в  2019  р.  складали 
5,5% ВВП у Албанії, 14% у Азербайджані, 6,9% у Грузії, 5,5% у Киргизії, 5% у Сербії, по 
4,6% ВВП в Уганді та Узбекистані.  

 

                                                            
29 IMF. Public Expenditure and Inclusive Growth (вказана праця). 
30 International Monetary Fund. Fiscal Monitor, October 2020.‐ Retrieved from: https://www.imf.org/en/Publications/ 
FM/Issues/ 2020/09/30/october‐2020‐fiscal‐monitor 
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для досягнення економічних і соціальних результатів набувають розширення мережі 
автодоріг  та  підвищення  якості  існуючих.  Ефективні  державні  інвестиції  в 
автодорожнє  господарство  в  змозі  підвищити  обсяги  виробництва  та  активізувати 
міжрегіональну торгівлю, а також покращити доступ до публічних послуг і підвищити 
соціальну  мобільність  жителів  занедбаних  регіонів.  Тому  значна  увага  має 
приділятися будівництву доріг у сільських районах.  

Інвестиції  в  цифрову  інфраструктуру  повинні  забезпечити  рівний  доступ  до 
якісного  інтернету  і  зменшити  розрив  у  наявності  інтернет‐послуг  між  жителями 
сільських та міських територій, а також між багатими і бідними домогосподарствами. 
Коронакриза  підняла  на  поверхню  проблеми  з  доступністю  телекомунікаційних 
послуг  і  продемонструвала нерівність  у  вимірах дистанційного навчання,  віддаленої 
роботи  і  користування  послугами  електронного  уряду.  Дослідження  Н.  Люстіг  та  ін. 
показало,  що  індивіди  та  фірми,  які  більше  використовували  телекомунікаційні 
технології,  були  в  змозі  краще  поглинати  шоки,  пов'язані  з  практикою  соціального 
дистанціювання під час COVID‐19.32  

 
Г)    Посилення  системи  соціального  захисту,  підвищення  її  адресності  та 
інклюзивності. 
Перебіг  економічної  та  епідеміологічної  кризи  2020‐2021  рр.  ще  раз  засвідчив 

важливість  ефективної  та  гнучкої  системи  соціального  захисту  населення.  Під  час 
коронакризи  для  багатьох  країн  з  усією  гостротою  постали  проблеми  підвищення 
ступеню соціального  захисту  вразливих верств населення  та фокусування  соціальної 
політики на проблемах бідності та нерівності.  

Соціальний захист є важливим компонентом загального добробуту, оскільки 
допомагає  індивідам мінімізувати  ефекти  стихійних  лих,  втрати  здоров'я,  та 
інших  несприятливих  подій,  а  також  захистити  постраждалих  від  крайньої 
бідності та поневірянь. Соціальний захист надає можливості  і для здобуття певних 
компетенцій  з  тим,  аби  вступити  або  повернутися  на  ринок  праці.  Створення 
працюючого  механізму  соціального  захисту  є  однією  з  ключових  функцій  держави, 
яка  допомагає  згуртувати  суспільство  та  підвищує  ступінь  довіри  громадян  до  дій 
державних інститутів.  

Фахівці МВФ встановили, що у середовищі країн, які розвиваються, прямі наслідки 
соціальних трансфертів для рівня бідності не є однаковими. Так, у вибірці 16 країн, що 
розвиваються, з використанням критерію бідності ‐ 3,2 дол. США денного доходу на 1 
особу ‐ було визначено, що соціальні трансферти мають своїм наслідком зменшення 
частки  бідних  на  2,3  п.п.  ‐  з  23,9%  до  21,6%  населення  (прямі  ефекти).  При  цьому 
вплив соціальних видатків на рівень бідності коливається від малопомітного в Уганді 
до значущого в Південній Африці, де спостерігалося зниження рівня бідності на 10,5 
п.п. Оцінюючи вплив системи соціального захисту на ступінь нерівності, фахівці МВФ 
                                                            

32 L. Nora, V. Martinez Pabon, F. Sanz and S. D. Younger (2020). The  Impact of Covid‐19 Lockdowns and Expanded 
Social Assistance on Inequality, Poverty and Mobility in Argentina, Brazil, Colombia and Mexico / CEQ Working Paper 
92. CEQ Institute at Tulane University New Orleans. 
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отримали  такий  результат:  в  країнах  з  ринками,  що  формуються,  наявність  такої 
системи зменшує ступінь нерівності за доходами на 4,2% за коефіцієнтом Джині.33 

Деякі  дослідження,  які  проводилися  за  даними  2020  року,  також  показали 
ефективність  фіскальної  політики  в  стримуванні  зростання  нерівності,  яка  почала 
набирати обертів під час пандемії  COVID‐19. О. Аспачс, Р. Дуранте та інші довели, що 
державні  трансферти  стали  дієвим  засобом  компенсації  суттєвої  частини  зростання 
нерівності заробітних плат в перші місяці коронакризи.34 Індійські вчені показали, що 
електронна система виплати державної допомоги, яка почала працювати з початком 
епідемії,  дозволила  захистити  найбільш  вразливі  верстви  населення  від  ефектів 
COVID‐19,  хоча  значна  частина  зайнятих  у  неформальному  секторі  опинилася  поза 
межами цієї електронної системи.35 

У  даний  час  системи  соціального  захисту  в  розвинутих  країнах,  як  правило,  є 
зрілими є всеохоплюючими. А в багатьох країнах, що розвиваються, таким системам 
властиві  проблеми  фрагментації,  недостатньої  адміністративної  спроможності, 
неповного покриття потенційного контингенту  та низьких сум соціальних допомог.36 
Крім  того,  близько ½  країн,  що  розвиваються,  спрямовують  на  виплату  соціальних 
допомог менше 1% ВВП.  

Основні  виклики,  які  постали  перед  системами  соціального  захисту  в  багатьох 
країнах з початком пандемії, включають:  

 посилення цільового характеру програм соціальної підтримки;  
 розширення  кола  охоплення  такими  програми  всіх  вразливих  індивідів  чи 

домогосподарств; 
 підвищення рівня достатності державних допомог; 
 дотримання  принципу  економності  і  недопущення  невиправданих  витрат 

державних коштів. 
Для  вирішення  останнього  з  наведених  завдань  державам  рекомендують  більш 

активно  використовувати  контроль  потреб  (means  testing)  як  у  розвинутих  країнах, 
так і країнах, що розвиваються. В той же час слід покращувати системи ідентифікації 
домогосподарств/  осіб,  які мають  включатися  до  програм  соціального  захисту.  Для 
цього слід більш активно використовувати критерії, які опосередковано вказують на 
рівень добробуту: розмір і склад домашнього господарства, вік голови сім'ї, кількість 
утриманців, наявність роботи та певних матеріально‐фінансових активів.  

Що стосується цільового характеру та адресності  соціальних програм,  то  тут  слід 
враховувати,  що  пандемія  непропорційно  погіршила  становище  бідних  людей, 
молоді, жінок, нацменшин, а також зайнятих в неформальному секторі економіки та 

                                                            
33 IMF. Public Expenditure and Inclusive Growth (вказана праця). 
34 Aspachs, O., R. Durante,  J. García Montalvo, A. Graziano,  J. Mestres and M. Reynal‐Querol  (2020),  “Real‐Time 

Inequality and the Welfare State in Motion: Evidence from COVID‐19 in Spain”, CEPR Discussion Paper n. 15118. 
35  Balasubramanian,  S.,  R.  Kumar  and  P.  Loungani  (2021).  Locational  Determinants  of  Inequality  in  India  /  IMF 

Working Paper No. 21/50. 
36  Grosh,  M.;  del  Ninno,  C.;  Tesliuc,  E.;  Ouerghi,  A.  (2008).  For  Protection  and  Promotion:  The  Design  and 

Implementation  of  Effective  Safety  Nets.  Washington,  DC:  World  Bank.  https://openknowledge.worldbank.org/ 
handle/10986/6582 
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на низькооплачуваних роботах. Діючі програми соціальних допомог,  чи  ті  з них,  які 
започаткували  під  час  коронакризи,  повинні  доходити  до  своїх  адресатів  і  мати 
стійкий характер (до закінчення пандемії та подолання її наслідків). 

Рекомендації,  які  напрацьовані  міжнародними  експертами,  щодо  підвищення 
дієвості  програм  соціального  захисту  в  площині  їх  впливу  на  рівень  бідності  та 
нерівності,  а  також  збільшення  повноти  охоплення  даними  програмами  вразливих 
верств та уникнення непродуктивних втрат коштів, включають такі заходи:  
 збільшити видатки на сітку соціальної безпеки (англ.: SSN), а також розширити 

покриття  даними  програмами  потенційних  реципієнтів,  включаючи  дітей  і  певні 
категорії сімей; 
 консолідувати  наявні  програми  соціальної  допомоги  для  уникнення  їх 

дублювання та надання необґрунтованої підтримки від держави; 
 ввести систему біометричної  ідентифікації  та національний соціальний реєстр, 

що дозволить краще таргетувати програми соціального захисту; 
 передбачити можливості включення до окремих соціальних програм зайнятих у 

неформальному секторі та членів їх сімей; 
 запровадити суспільні роботи (збільшити їх масштаби) для вирішення проблем 

безробіття  та  посилити  компонент  перенавчання/  підготовки  з  метою 
працевлаштування безробітних; 
 розробити багатофункціональні програми, які покривають потреби у здоровому 

харчуванні, отриманні необхідних медичних та освітніх послуг.37 
Важливим  завданням  у  контексті  якісної  трансформації  державних  фінансів  є 

проведення  соціального  діалогу  та  консультацій,  націлених  на  з'ясування 
оптимальних  для  суспільства  шляхів  розширення  сітки  соціальної  безпеки, 
підвищення  якості  освітніх  і  медичних  послуг,  а  також  способів  фінансування 
додаткових  зобов'язань  держави.  Дуже  важливо  при  цьому  отримати  об'єктивну 
картину  уподобань  більшості  громадян  щодо  зміни  видаткової  політики  держави  і 
підвищення  податків  як  його  дзеркального  відображення.  Такий  соціальний  діалог 
має  створити  підґрунтя  для  законодавчих  змін  у  площині  зміни  соціальної  політики 
держави,  перебудови  систем  освіти  та  охорони  здоров'я,  а  також  модифікацій 
системи оподаткування для супроводження  нагальних змін.  

Одним  із  резервів  пошуку  коштів  для  реалізації  пропонованих  заходів  є 
раціоналізація  бюджетних  видатків  на  правоохоронну  діяльність,  обслуговування 
державного боргу та інвестиційні проекти. Так, за результатами багатьох досліджень 
у сфері державного інвестування середня країна, що розвивається, втрачає близько 
30% вартості інвестиційного проекту, внаслідок зловживань і низької ефективності.38 В 
Україні  такий  відсоток  може  бути  помітно  більшим,  що  вимагає  відповідної  реакції 
антикорупційних  та  правоохоронних  органів.  Видатки  на  обслуговування 
державного  боргу  в  Україні  на  рівні  3%  ВВП  у  2020  р.  в  1,7  разу  перевищують 
                                                            
37 IMF. Public Expenditure and Inclusive Growth – A Survey (вказана праця). 
38 International Monetary Fund (2015). Making Public Investment More Efficient. 
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середній  показник  у  країнах  з  ринками,  що  формуються  (1,8%  ВВП).  Основним 
засобом  вирішення  даної  проблеми  є  налагодження  здорової  координації 
монетарної  та  фіскальної  політик  в  Україні  та  усвідомлення  руйнівних 
макроекономічних  ефектів  тривалих  монетарних  рестрикцій  (які,  серед  іншого, 
підвищують і вартість обслуговування державного боргу).  

В Україні сумарні видатки на оборону і охорону правопорядку в 2020 р. становили 
6,7% ВВП, що є одним з найвищих показників у світі. За даними МВФ, середні видатки 
на  вказані  цілі  у  розвинутих  країнах  у  2016‐2018  рр.  складали  3%  ВВП,  у  країнах  з 
низькими доходами – 3,7% ВВП, а в країнах з ринками, що формуються – 4,5% ВВП. 
Низька  ефективність  роботи  правоохоронних,  судових  і  антикорупційних  органів  в 
Україні  мала  б  спонукати  державу  до  перегляду  надмірних  бюджетних  видатків  за 
даним  напрямком  (включаючи  чисельність  працюючих  в  цих  органах  і  ставки 
заробітної  плати).  З  іншого  боку,  об'єктивні  потреби  України  в  розвитку  сектора 
оборони  мали  б  мали  б  задовольнятися  більш  вагомими  інвестиціями  і  поточним 
фінансуванням  від  наших  західних  партнерів,  які  з  2014  року  рідко  згадують  про 
гарантії територіальної цілісності, надані Україні «Будапештським Меморандумом». 

 
6. ФІСКАЛЬНІ РАМКИ БЮДЖЕТУ ТА УТРИМАННЯ БОРГОВОЇ  

СТІЙКОСТІ В СЕРЕДНЬОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ. 
 

З  початку  пандемії  та  виникнення  економічної  кризи  в  2020  р.  багато  країн 
змушені  були  балансувати  цілі  про‐активної  фіскальної  політики  та  утримання 
боргової  стійкості державних фінансів. У 2021‐2022 рр. перед фіскальною політикою 
стоїть  завдання  уникнення  занадто  активного  і  надміру  раннього  усунення 
програм фіскальної допомоги при одночасному запевненні учасників фінансового 
ринку  в  середньостроковій  стійкості  державних фінансів.  Це  потребує  наявності 
сильного  і  надійного  середньострокового  фіскального  якоря,  а  також  ефективних 
комунікацій  з  громадськістю  на  предмет  того,  як  уряд  планує  досягати  фіскальних 
цілей після подолання пандемії та наближення економіки до її потенціалу.   

Зокрема,  фахівці  МВФ  у  квітні  2021  р.  зазначали:  органам  макроекономічного 
регулювання слід віднайти баланс між ризиками накопичення значних обсягів боргів і 
ризиками  передчасного  завершення  бюджетної  підтримки,  які  можуть  уповільнити 
відновлення економіки. Вирішальне значення для досягнення такого балансу мають 
надійні  середньострокові  параметри  бюджету,  які  визначатимуть  траєкторію 
відновлення бюджетних показників, в залежності від темпів відновлення економіки.39 
Серед  іншого,  цій меті  сприятимуть  і  вдосконалення  конструкції фіскальних правил 
або  перегляд  лімітів  за  ними,  які  дозволять  закріпити  курс  на  консолідацію 
державних фінансів.   

                                                            
39 Fiscal Monitor, April 2021 (вказана праця). 
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Для уникнення руйнування рамок фіскальної політики, які засновані на правилах 
(rules‐based  fiscal  frameworks)  та недопущення підриву довіри до середньострокової 
стійкості  державних  фінансів,  уряди  повинні  донести  до  громадськості  способи  і 
часові  межі  відновлення  дії  фіскальних  правил.  Такі  дії  повинні  забезпечити 
зниження  бюджетних  дефіцитів  і  обсягів  державних  боргів  нижче  лімітів, 
передбачених фіскальними правилами. На думку фахівців МВФ, у деяких країнах слід 
покращувати дизайн фіскальних правил і перевизначити їх кількісні значення.  

Дуже  важливо  при цьому представити  суспільству  надійну бюджетну  стратегію, 
яка  чітко  окреслюватиме  шляхи  посилення  збалансованості  державних  фінансів  і 
зниження боргового навантаження на середньостроковому часовому проміжку.  

Вкрай  актуальним  завданням  на  середньострокову  перспективу  є  й  обмеження 
ризиків умовних зобов'язань, які було сформовано урядами під час пандемії, а також 
отримання  повної  інформації  щодо  таких  зобов'язань.  Реалізація  ризиків  таких 
зобов'язань  може  стати  ще  одним  каналом  масштабного  нарощування  державних 
боргів.  

Традиційно  умовні  зобов'язання  урядів  не  включалися  до  складу  державного 
боргу  і  залишалися  поза  рамками  стандартних  процедур  оцінки  боргової  стійкості. 
Але  у  січні  2021  року  МВФ  було  затверджено  новий  рамковий  документи  оцінки 
боргової  стійкості  в  країнах,  які  мають  доступ  до  ринків  капіталу.  Нова  методика 
отримала  назву  «Sovereign  Risk  and  Debt  Sustainability  Analysis  (SRDSA)»  ‐  аналіз 
суверенних  ризиків  і  боргової  стійкості.  SRDSA  підкреслює,  що  при  наявності 
можливості  передбачення  факту  матеріалізації  умовних  зобов'язань  уряду  та  його 
вартісної  оцінки  для  бюджету  (виконання  судових  позовів,  настання  державних 
гарантій  за  кредитами,  проведення  рекапіталізації  банків  і  т.  п.),  такі  суми  повинні 
включатися у прогнозовані обсяги державного боргу та боргових виплат. Особливо це 
стосується  процедур  проведення  тестів  умовних  зобов’язань.  Крім  того,  якщо 
ймовірність  настання  гарантійних  випадків  за  програмами  державних  гарантій  є 
доволі  високою,  то  суми  таких  гарантій  повинні  із  самого  початку  включатися  до 
складу державного боргу.40  

Належна  координація  монетарної  та  фіскальної  політик  є  вагомою  складовою 
здорової  системи  макроекономічного  регулювання  і  використання  державами 
стабілізаційного потенціалу як фіскальної, так і монетарної політик.  

За  суттєвого  зростання  обсягів  державних  боргів  утримання  помірної  вартості  їх 
обслуговування  є  одним  із  важливих  завдань.  Цьому  мало  б  сприяти  уникнення 
стрімкого  підвищення  облікової  ставки  центральним  банком  і  в  цілому  утримання 
м'яких монетарних умов. Фахівці МВФ прямо вказують на  те, що  там,  де  інфляційні 
очікування  «заякорені»,  стимулююча  монетарна  політика  може  допомогти 

                                                            
40  IMF  Policy  Paper  Review.  Debt  Sustainability  Framework  for  Market  Access  Countries.  –  Retrieved  from: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/dsa/mac.htm 
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зменшенню  вартості  державних  запозичень  і  підтриманню  сприятливих  умов 
кредитування.41  

У  пост‐пандемічний  період  для  країн  з  ринками,  що  формуються,  найбільш 
дієвими  інструментами  зниження  фіскальних  ризиків  і  підвищення  ефективності 
державних  фінансів  мали  б  стати  фіскальні  правила  (кількісні  ліміти  на  бюджетні 
агрегати),  повернення  до  середньострокових  бюджетних  планів,  і  заснування  чи 
посилення  діючих  фіскальних  рад  для  моніторингу  і  керування  відповідними 
процесами. Такий набір заходів міг би забезпечити підвищення довіри суб'єктів ринку 
до  фіскальної  політики,  зниження  ринкових  відсоткових  ставок  і  розширення  вкрай 
потрібного фіскального простору.  

У теоретичній площині визнається, що фіскальні правила повинні бути достатньо 
гнучкими для того, аби вони дозволяли поглинати (долати) неочікувані економічні та 
інші  шоки.42    І  якщо  перегляд  фіскальних  правил  є  необхідним  (неминучим),  то  він 
повинен  гарантувати,  що  нові  фіскальні  правила  відповідатимуть  перспективним 
цілям  політики,  наприклад,  стійкості  боргової  ситуації,  стабільності.  Крім  того, 
припинення  дії  або  зміна  фіскального  правила  державою  повинні  підтримуватися 
ефективною  комунікаційної  стратегією,  яке  пояснює  їх  причини  ринкам  і 
громадськості.43 

У 2020 р. Україна порушила зафіксоване у статті 14 Бюджетного кодексу України 
обмеження на дефіцит Державного  бюджету  на  рівні 3%  ВВП.  Не  було дотримано  і 
обмеження статті 18 Бюджетного кодексу, яке вимагає неперевищення 60% ВВП для 
обсягу  державного  і  гарантованого  державою  боргу.  Аналогічна  практика  за  умов 
економічної та епідеміологічної кризи набула значного поширення в світі. З початком 
пандемії  COVID‐19  уряди  багатьох  країн  вдавалися  до  зміни  зафіксованих  у 
законодавстві  фіскальних  правил  (довгострокових  обмежень  законодавчого 
характеру на фіскальні агрегати). 

У  цьому  контексті  економісти  МВФ  відзначають,  що  з  огляду  на  серйозність 
епідеміологічного шоку в глобальному масштабі, в більшості країн світу відбувається 
тимчасове  погіршення  ситуації  з  бюджетним  дефіцитом  і  державним  боргом.  Тому 
багато  країн  вже  вдаються  до  застережень  про  звільнення  від  зобов'язань  за 
фіскальними  правилами  (escape  clause)  для  того,  аби  обійти  ці  правила  або 
призупинити їх дію.44 

Наприклад,  ЄС  за пропозицією Європейської  комісії,  у 2020  р.  ввів  у дію спільне 
застереження  про  звільнення  від  зобов'язань  за  фіскальними  правилами  для  того, 
аби  призупинити  дію  вимоги  про фіскальні  коригування,  які  мали  робити  держави‐
члени  для  досягнення  середньострокових  бюджетних  цілей.  Крім  того,  більше 
                                                            

41  International  Monetary  Fund.  World  Economic  Outlook,  October  2020.  –  Retrieved  from: 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world‐economic‐outlook‐october‐2020 

42 Eyraud, L., J. Reynaud, M. Syed, E. Lundback, and E. Addo Awadzi (2018). “How and when to revise fiscal rules?” 
International Monetary Fund, Washington, DC. 

43  Международный  валютный  фонд.  Бюджетные  правила,  оговорки  об  освобождении  от  обязательств  и 
крупные шоки. – Режим доступа: www.imf.org›Files ›covid19‐ special‐notes› 

44 Международный валютный фонд (вказана праця). 
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половини  європейських  країн  передбачили  і  ввели  в  дію  свої  національні 
застереження про звільнення від зобов'язань за фіскальними правилами.  

Економісти  МВФ  вказують  на  те,  що  в  чітко  визначених  застереженнях  про 
звільнення  від  зобов'язань  за  фіскальними  правилами  обов’язково  повинні  бути 
включені  такі  елементи:  а)  обмежений  і  чітко  визначений  набір  подій,  при  якому 
застереження  набуває  чинності,  б)  офіційний  орган,  який  приводить  його  в  дію,  в) 
термін  і процедура повернення до застосування фіскального правила,  г) ефективний 
механізм контролю, д) належна комунікаційна стратегія для пояснення  тимчасового 
відходу від фіскального правила  і  донесення обов'язковості  повернення до  системи 
фіскальних правил після нормалізації економічної/ епідеміологічної ситуації. 

Таким  чином  після  подолання  пандемії  COVID‐19  та  нормалізації  економічної 
ситуації  в  країні  Уряд,  очевидно,  змушений  буде  повернутися  до  дії  фіскальних 
правил.  Але  до  2023  р.  ми  маємо  шанс  вдосконалити  дизайн  фіскальних  правил 
України на основі досвіду, набутого людством під час 2020‐2021 рр. і тих процесів, 
які відбуваються у сфері державних фінансів провідних країн світу.  

Зокрема,  15  червня  2021  р.  провідні  вчені  США  і  Європи  підписали  публічне 
звернення до Європейського парламенту через “Financial Times” під назвою «Європі 
час  припинити  фетишизувати  фіскальну  дисципліну».  Авторами  звернення  стали  Ф. 
Леврен,  Д.  Габор,  Р.  Джонсон,  Ф.  Хаймбергер,  Б.  Браун,  С.  Кін,  Д.  Топоровскі,  Л. 
Ланкастл,  Д.  Торі,  М.  Вінсент,  Н.  Додд,  Р.  Венеціані,  Т.  Фетцер,  С.  Стевано,  Г. 
Пастрелло, С. Муравскі, Д. Гош, Е. Берр, М. Сандерс, А. Деніс, А. Ботта, А. Джексон, та 
ін., загалом ‐ 142 особи.45  

Автори  даного  відкритого  листа  аргументують,  що  Європа  потребує  нового 
підходу  до  фіскальної  політики,  починаючи  з  визнання  того,  що  низький  дефіцит  і 
видатки  можуть  викликати  незворотні  соціальні,  економічні  та  екологічні  втрати. 
Фіскальні  економії  провокують  стійке  падіння  сукупного  попиту  та  випуску,  що 
визначає скорочення рівня зайнятості та доходів домогосподарств.  

За  висновком  авторів,  політика  економії,  яка  впроваджувалася  ЄС  до  початку 
нинішньої  кризи,  трансформувала  фінансовий  шок  2008  р.  в  тривалу  економічну 
рецесію.  Причому  вказана  фіскальна  політика  не  виконала  і  свого  прямого 
призначення:  відношення  державних  боргів  до  ВВП  не  зменшувалося  кілька  років 
поспіль, внаслідок гальмівного впливу фіскальних консолідацій на ВВП і пов'язаного з 
цим звуження доходів бюджету. В результаті – ЄС пережив декаду стагнації попиту та 
функціонування економіки нижче межі виробничого потенціалу.   

Підписанти  листа  до  “Financial  Times”  наголошують  на  тому,  що  в  майбутньому 
без  продуманої  фіскальної  експансії  для  збільшення  продуктивних  інвестицій  і 
соціального  захисту  вразливих  громадян,  сукупний  попит  залишатиметься  в 
пригніченому  стані,  а  стандарти життя не покращуватимуться.  Тому,  замість фетишу 
бюджетних  економій,  відповідальні  органи повинні  сформувати  амбіційні  соціальні, 

                                                            
45 It’s time Europe stopped fetishising fiscal discipline. – Retrieved from: https://www.ft.com/content/a92a20e2‐7efb‐

497c‐bc13‐0e002d4aca2e?fbclid=IwAR3l5Ha3f‐9KgBdueQE9JeIjRMIW5WKBvwm8EsqCImI5JQHjVHw9vuyVhq0 



46

GROWFORD Institute
01004, м. Київ, Печерський район, вул. Велика Васильківська, 9/2, оф. 30

growford.institute@gmail.com, www.growford.org.ua

економічні та екологічні цілі, серед яких – створення добре оплачуваних та екологічно 
чистих  робочих  місць,  реалізація  зелених  інфраструктурних  проектів,  виведення  за 
межі бідності мільйонів своїх співвітчизників.  

До  аналогічних  висновків  прийшли й фахівці Дойче  банку  в  своєму дослідженні 
“The  Age  of  Disorder”  (вересень  2020  р.).  Вони  показали,  що  жорстка  фіскальна 
політика  стала  причиною  незадовільних  темпів  економічного  зростання  у  багатьох 
країнах;  саме  це  підживлювало  популістські  рухи  по  всьому  світу  та  призвело  до 
утворення  шпарин  у  конструкції  ЄС.  Роблячи  прогноз  на  майбутнє,  фахівці  Дойче 
банку зазначають: COVID‐19 змусив політиків перейти рубікон відносно застосування 
експансивної  фіскальної  політики  і  дуже  вірогідно,  що  тривалий  період  бюджетних 
економій назавжди залишиться в підручниках історії.46  

У контексті викликів для системи державних фінансів України у пост‐пандемічний 
період не варто ігнорувати значущість проблеми відновлення дії середньострокового 
бюджетного  планування.  Основними  функціями  системи  середньострокового 
бюджетного планування в теорії та на практиці вважаються:  

1)  спрямування  фінансових  ресурсів  держави  відповідно  до  стратегічних 
пріоритетів:  система  має  вбудовані  механізми  захисту  від  тиску  поточних  змін 
(уподобань  політиків),  а  також  нормативні  й  адміністративні  рамки,  які  регулюють 
процес складання річного бюджету; 

 2) підвищення стійкості державних фінансів та посилення фіскальної дисципліни, 
що  досягається  шляхом  обмеження  бюджетних  асигнувань  і  фактичних  видатків  у 
майбутньому граничними значеннями відповідно до фіскальних цілей уряду;  

3)  формування  дієвої  системи  міжчасового  бюджетного  планування,  котра 
створює  умови  для  ефективнішого  використання  бюджетних  коштів,  оскільки 
підвищує  транспарентність  фінансових  потоків  та  надає  розпорядникам  бюджетних 
коштів більшої впевненості щодо наявності ресурсів у майбутньому.47 

Середньострокові  рамки  бюджету  дозволяють  оцінювати  майбутні  наслідки 
поточних рішень у сфері фіскальної політики. Але для того, аби мати належний ступінь 
ефективності  середньострокові  бюджети  повинні  узгоджуватися  із  річними 
бюджетами  і  бути  прямо  інтегрованими  в  процес  прийняття  рішень.  Надійні 
середньострокові бюджети можуть  слугувати  своєрідними якорями  стабільності для 
інвесторів  і  утримувати  доступ  урядів  до  фінансових  ринків  під  час  економічних 
спадів. Це, у свою чергу, пом’якшує вплив про‐циклічних чинників на стан державних 
фінансів.   

Ключовими  принципами  функціонування  дієвої  системи  середньострокового 
бюджетного планування (MTBF) є такі:  

Ліміт  видатків:  для  ефективного  функціонування  системи  ліміти  видатків 
повинні  мати  обов’язковий  характер;  належний  ступінь  деталізації  видатків 

                                                            
46 Deutsche Bank. The Age of Disorder – the new era for economics, politics and our way of life. – Retrieved from: 

https://www.dbresearch.com/servlet/reweb2.ReWEB?rwnode=RPS_EN‐PROD$PROD0000000000464258 
&rwsite=RPS_EN‐PROD&rwobj=ReDisplay.Start.class&document=PROD0000000000511857 

47 Seiwald J. Medium‐Term Budget Framework: Lecture in Joint Vienna Institute / February 9, 2016. 
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необхідний  для  включення  пріоритетів  бюджетної  політики  в  середньостроковий 
план  і  проектування  коригування  певних  категорій  видатків  із  метою  досягнення 
цілей фіскальної політики на визначеному часовому горизонті.  

Прогноз  доходів:  він  повинен  ґрунтуватися  на  зважених  макроекономічних 
припущеннях,  бажана  також  певна  деталізація  доходів  бюджету  для  відображення 
впливу на нього заходів податкової політики.  

Складання  річного  бюджету:  прогнози  та  цільові  показники,  включені  до 
середньострокового  плану,  повинні  створювати  підґрунтя  для  підготовки  річного 
закону  про  бюджет;  перед  складанням  і  поданням  на  розгляд  парламенту  такого 
закону ліміти видатків мають бути офіційно представлені в парламенті, обговорені та 
схвалені ним.   

Контроль  відхилень  фактичних  показників  від  планових:  варто  проводити 
регулярний  аналіз  того,  на  скільки  фактичні  показники  бюджету  відрізняються  від 
визначених  середньостроковими  рамками  бюджету;  за  наявності  відхилень  їх  слід 
пояснити  й  аргументувати;  поряд  із  цим  плановані  заходи  щодо  забезпечення 
відповідності  фактичних  показників  плановим  потрібно  відобразити  в  бюджетній 
документації.  

Моніторинг  і  коригування:  потрібно  прописати  процедури  коригування  з 
наперед визначеним набором заходів на випадок відхилень від траєкторії бюджету, 
встановленої  середньостроковим  планом;  періодичність  проведення  такого 
моніторингу й відповідальний орган повинні бути вказані в нормативних документах; 
за  наявності  фіскальних  правил  механізм  моніторингу  має  бути  чітко  пов’язаний  із 
контролем їх дотримання.48 

Слід  наголосити,  що  введення  навіть  початкових  форм  бюджетного  планування 
(таких як середньострокових фіскальних рамок – MTFF, або середньострокових рамок 
бюджету  ‐ MTBF)  має  відбуватися  в  унісон  із  формуванням  системи  достовірного  й 
надійного макроекономічного прогнозування, гарантуванням постійності/ відсутності 
хаотичних  змін  середньострокових  фіскальних  цілей;  забезпеченням  виконання 
річного бюджету в точній відповідності із законом про бюджет, а також припиненням 
практики розпорошення державних коштів у цільових фондах.  

Таким  чином,  для  забезпечення  дієздатності  системи  середньострокового 
бюджетного  планування  надзвичайно  важливо  встановити  чіткі  ліміти  бюджетних 
видатків,  надати  їм  обов’язкового  характеру  для  розпорядників  бюджетних  коштів, 
інтегрувати річні бюджети в середньострокові рамки, створити систему моніторингу й 
процедур для коригування бюджетних планів на випадок шокових ситуацій, а також 
сформувати  реалістичні  оцінки  фіскальних  наслідків  поточних  політичних  рішень  у 
середньостроковому періоді. 

                                                            
48 Public Finances  in EMU 2010 / European Commission. – Retrieved from: http://ec.europa.eu/economy_finance/ 

publications/european_economy/2010/pdf/ee‐ 2010‐4_en.pdf 
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Отже, в контексті проблем епідеміологічного та економічного характеру, з якими 
стикається  Україна,  вкрай  актуальними  завданнями  для  нашої  країни  в 
середньостроковому періоді є:  

1) продовження антикризових заходів фіскальної політики з підтримки економіки 
та  населення  в  2021  році  та,  можливо,  в  2022  році  (в  залежності  від  подолання 
пандемії та прогресу вакцинації); 

2)  налагодження  ефективної  координації  фіскальної  та  монетарної  політик  і 
утримання помірного рівня відсоткових ставок на фінансовому ринку,  

3)  повноцінне  впровадження  системи  середньострокового  бюджетного 
планування у формі середньострокових рамок бюджету,  

4)  відновлення  дії  фіскальних  правил,  починаючи  з  2023  р.  з  можливим 
підвищенням граничного розміру бюджетного дефіциту та ліміту державного боргу.  

 
7. ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПОСТКРИЗОВОЇ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ 
 

Продовження пандемії  та відгуки економічної кризи по всьому світу активізують 
дискусії  щодо  фіскальних  витрат  на  подолання  пандемії  та  бажаних  податкових 
механізмів  фінансування  таких  витрат.  Поряд  з  цим,  трансформація  державних 
функцій у пост‐пандемічний період (прийняття нових зобов'язань у соціальній сфері і 
галузях  накопичення  людського  капіталу)  мають  спиратися  на  зміцнення  і 
покращення  структури  податкових  систем.  Додатково,  нарощування  державних 
боргів  і  актуалізація  проблем  боргової  стійкості  для  багатьох  країн  вимагають 
збільшення  бюджетних  доходів  чи  скорочення  непріоритетних  видатків  держави  з 
метою  поступового погашення накопичених боргів у пост‐кризовий період.  

Податкам на високі доходи і накопичене багатство в таких дискусіях приділяється 
підвищена увага у зв’язку із посиленням проблем соціальної нерівності, як до початку 
пандемії COVID‐19, так і під час її активної фази. З високою вірогідністю у міжнародній 
практиці  оподаткування  найближчим  часом  акценти  будуть  все  більш  чітко 
зміщуватися в бік суб’єктів із значними статками і високими доходами.  

У  цьому  контексті  фахівці  МВФ  справедливо  зазначають,  що  для  накопичення 
ресурсів, які є необхідними для розширення доступу населення до основних послуг, 
зміцнення  систем  соціального  захисту  та  активізації  зусиль  щодо  досягнення  цілей 
стійкого  розвитку,  слід  запровадити  внутрішні  та  міжнародні  податкові  реформи, 
особливо в міру того, як відновлення економіки буде набирати обертів.  

Проф. С. Сторм також наголошує на тому, що перерозподільче оподаткування має 
вирішальне значення  і не лише для того, аби збільшити набір соціальних послуг  (які 
впливають на продуктивність праці  і вартість робочої сили), але й для переорієнтації 
доходів  і  попиту  від  спекулятивних  фінансів  і  рентного  бізнесу  до  інвестицій  у 
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продуктивні  види  економічної  діяльності  та  галузі  розвитку  людського  капіталу  ‐ 
сучасну освіту та якісну медицину.49  

При  цьому досить  обґрунтовано  звучать  тези  про  те, що  конструкції  податкових 
систем не повинні стримувати економічне зростання та повинні зводити до мінімуму 
негативний вплив податків на інвестиції, заощадження, зайнятість і продуктивність.50 
Досягнуто консенсусу на предмет того, що набір діючих податків та їх структура 
мають  забезпечувати  компроміс  між  цілями  економічного  зростання  і 
зменшення нерівності. Має  бути  враховано  і  те, що  податки на доходи  і  прибутки 
можуть  ефективно  зменшувати  ступінь  нерівності  в  суспільстві,  однак,  їх  високий 
рівень гальмує економічне зростання. З іншого боку, податки на майно, споживання і 
ресурсні податки є більш нейтральними у площині впливу на економічне зростання, 
однак високі податки на споживання поглиблюють проблеми нерівності.51 

Ключовими цілями податкових реформ у  пост‐пандемічному  світі мають  стати – 
підвищення  структурної  ефективності,  справедливості  податкових  систем  і 
спроможності  генерувати  бюджетні  доходи.  Слабкість  чи  відсутність  певних 
структурних  елементів  вимагають  впровадження  відповідних  змін.  Так,  за 
пропорційної  чи  слабко  прогресивної  системи  оподаткування  особистих  доходів 
підвищення податкових ставок для високих доходів або багатства могло б генерувати 
покращення структури податкових систем.  

Cтарший дослідник Стенфордського університету А. Крюгер звертає увагу на такий 
аспект:  після  закінчення  гострої  фази  кризи  політики  в  багатьох  країнах  змушені 
будуть реагувати на небезпечно високі розміри державного боргу. Теоретично нетто‐
погашення  боргу  може  проводитися  через  зменшення  видатків  бюджету  або 
підвищення податків. Тому вчені уже прогнозують підвищення рівня оподаткування у 
найближче десятиріччя.  

Експерти  Інституту  нового  економічного  мислення  Д.Топоровскій  і  Р.Джамп 
наголошують, що поточне нарощування боргів  і відсоткових виплат посилюватимуть 
нерівність  розподілу  доходів  і  пригнічуватимуть  економіку,  якщо  погашення  чи 
обслуговування боргів буде проводитися переважно за рахунок оподаткування бідних 
верств населення;  а  тому бажано, щоб нові податкові  зобов'язання формувалися на 
основі податків на великі доходи, прибутки і багатство.52  

Аналогічну  позиції  займають  і  фахівці  МВФ.  Вони  доводять,  що  виклики,  які 
постають перед державними фінансами в багатьох країнах світу, в середньостроковій 
перспективі  вимагатимуть  від  урядів  підвищення  прогресивності  податків  і 
досягнення  справедливої  частки  податкових  вилучень  у  прибуткових  корпорацій. 
Зокрема,  МВФ  рекомендує  підвищити  прогресивність  оподаткування  доходів 
                                                            

49 S. Storm. Austerity Raises Covid Deaths (вказана праця). 
50  IMF Working Paper. Tax Policy and  Inclusive Growth / Prepared by K. Abdel‐Kader and R. de Mooij.  ‐ December 

2020 (WP/20/271) 
51 Arnold, J., B. Brys, C. Heady, Å. Johansson, C. Schwellnus, and L. Vartia (2011). Tax Policy for Economic Recovery 

and Growth / Economic Journal 121 (550), pp. 59–80. 
52  J.  Toporowski,  R.  Calvert  Jump.  The  COVID‐19  Bailout  and  its  Financing  Dilemmas.  –  Retrieved  from: 

https://www.ineteconomics.org/perspectives/blog/covid‐19‐the‐financing‐dilemmas 
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фізичних осіб, збільшити податки на власність, багатство і доходи від капіталу, а також 
запровадити  зміни  у  системі  оподаткування  прибутків  корпорацій,  які 
зменшуватимуть  масштаби  податкових  зловживань  і  підвищуватимуть  податкові 
ставки для високоприбуткових корпорацій.53  

Податкові ініціативи для вирішення завдань посткризової трансформації 
економіки та державних фінансів в Україні: 

А) Ввести прогресивну шкалу податку на особисті доходи (ПДФО). 
З  теорії  відомо,  що  гранична  корисність  одиниці  доходів  зменшується  при 

зростанні  загального  рівня  доходів;  і  якщо  держава  вилучає  певну  суму  податків  у 
багатих  та  передає  ці  кошти  на  покриття  елементарних  потреб  бідним,  то 
індивідуальна  корисність  втрачених  коштів  для  багатих  стає  меншою,  ніж  здобута 
корисність  для  бідних.  Тобто  податкові  вилучення  у  багатих  громадян  і  трансфер 
відповідних  коштів  до  бідних  збільшують  сумарну  корисність  всіх  доходів  для 
суспільства  загалом.  А  це  означає,  що  прогресивне  оподаткування  створює 
можливості для підвищення рівня суспільного добробуту.  

МВФ  в  одній  із  своїх  останніх  праць  «Податкова  політика  з  метою 
всеохоплюючого  зростання  у  період  після  пандемії»  рекомендує  країнам 
використовувати прогресивну шкалу ставок ПДФО. Така шкала повинна задовольнити 
зростаючі  потреби  держав  у  податкових  надходженнях  і  забезпечити  баланс  між 
справедливістю та ефективністю.54 

На користь прогресивності оподаткування особистих доходів свідчить  і  той факт, 
що  згідно  з  класичними  принципами  податкова  система  має  будуватися  з 
використанням принципу платоспроможності, тобто податкові зобов'язання громадян 
повинні  визначатися  на  основі  їх  спроможності  сплачувати  податки,  а  така 
спроможність у багатих громадян, безперечно, є вищою.  

У період 2010‐2019 рр. медіанна верхня ставка оподаткування особистих доходів 
у  всіх  країнах  знаходилася  на  рівні  близько  30%.  У  країнах  ОЕСР  верхня  медіанна 
ставка  зменшилася  з  65,5%  у  1980  р.  до  43,9%  у  2016  р.55  Однак,  після  подолання 
наслідків  пандемії  ступінь  прогресивності  оподаткування  повсюдно  зростатиме. 
Рівень доходу, для якого активується верхня ставка ПДФО, є різним у різних країнах. 
Але,  наприклад,  в  країнах  ОЕСР  такий  дохід  втричі  перевищує  середню  заробітну 
плату. 

Виходячи з наведених обґрунтувань і наявного досвіду, на нашу думку, доцільно 
було  б  ввести  прогресивну  шкалу  оподаткування  особистих  доходів  громадян  із 
максимальною ставкою 35%, що застосовуватиметься для доходів розміром понад 5 
мінімальних заробітних плат. 

                                                            
53 World Economic Outlook, October 2020 (вказана праця). 
54  International Monetary  Fund.  Tax  Policy  for  Inclusive  Growth  after  the  Pandemic  (P.  5).  –  Retrieved  from: 

https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/covid19‐special‐notes 
55  International Monetary Fund. Fiscal Monitor Database, April 2021, Figure 2.12. 
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Орієнтовна  шкала  оподаткування  особистих  доходів  громадян  в  Україні  може 
виглядати таким чином (табл. 3). 

Таблиця 3 
Пропонована шкала оподаткування особистих доходів громадян 

Шкала 
місячного 
доходу 

Шкала доходу 
в тис. грн. з 
01.01.2021 

Суми податкових 
зобов'язань з ПДФО і 

граничні податкові ставки  

Середня податко‐ 
ва ставка для 
верхньої межі 

доходу 

до 2‐х мін. ЗП  до 12 тис. грн     15%  15% 

2 – 3.5 мін. ЗП  12 ‐ 21 тис. грн  0.3 мін. ЗП + 22% суми, що 
перевищує 12 тис. грн 

18% 

3.5 – 5 мін. ЗП  21 –30 тис. грн  0.63  мін.  ЗП  +  28%  суми, 
що перевищує 21 тис. грн 

21% 

 
понад 5мін. ЗП 

 
понад 30 тис.  1.05  мін.  ЗП  +  35%  суми, 

що перевищує 30 тис. грн 

28% ‐ для  
60 тис. грн 
30.8% ‐ для  
100 тис. грн 

Джерело: авторська розробка. 

Далі перейдемо до питання оподаткування доходів від капіталу. В теоретичному 
контексті  досягнення  цілей  справедливості  і  зменшення  нерівності  в  суспільстві 
говорить на  користь достатньо високих податків на доходи від  капіталу.  Крім  того, 
ставки  податку  на  капітал  не  повинні  істотно  відрізнятися  від  ставок  податків  на 
трудові доходи для уникнення арбітражних операцій. В той же час слід враховувати, 
що  значне  оподаткування  доходів  від  капіталу  може  привносити  економічні 
викривлення і пригнічувати інвестиції.  

 

Б) Підвищити ставки оподаткування дивідендів з 5% до 7%, з 9% до 11% і з 
18% до 21%. 
Податковим кодексом України встановлено різні податкові ставки для дивідендів, 

отримуваних  фізичними  особами,  в  залежності  від  статусу  акцій,  від  того,  чи  є 
підприємство  платником  податку  на  прибуток,  та  чи  є  підприємство  нерезидентом 
(5%, 9% і 18%). 

Податкова  теорія  визнає  доцільність  гармонізації  ставки  податку  на  особисті 
доходи  і  комбінованої  ставки  оподаткування  дивідендів  (податкової  ставки  ППП  + 
податкової  ставки  на  доходи  від  дивідендів).  З  урахуванням  пропонованої  нами 
шкали  оподаткування  особистих  доходів,  досягнення  такої  гармонізації  мало  б 
передбачати підвищення діючих податкових ставок для дивідендів на 2‐3 п.п. 
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В)  Підвищити  ставку  податку  на  спадщину  і  дарування  для  родичів  ІІІ  і 
більше ступенів споріднення з 5% до 9%. 
Податки  на  спадщину  і  дарування  можуть  стати  важливим  інструментом 

перерозподілу,  що  дозволяє  обмежити  нерівність  розподілу  багатства  і  сприяти 
підвищенню ступеню інклюзивності. Але з іншого боку, слід враховувати досвід інших 
країн,  який  показав,  що  податки  на  спадщину  і  дарування  дуже  нелегко 
адмініструвати із‐за надлишку податкових пільг, високих порогових рівнів і широкого 
розповсюдження  ухилення  від  сплати  податку.  В  2017  р.  середні  надходження  від 
цього податку  в  країнах,  які  його практикували,  складали 0,1%  ВВП.  Але в Бельгії  та 
Франції такі надходження досягали 0,7% ВВП.56  

З  урахуванням  таких  чинників,  в  Україні  варто  було  б  зберегти  діючі  пільги  для 
родичів  І  і  ІІ  ступеню  споріднення  та  підвищити  ставку  податку  на  спадщину  і 
дарування для інших категорій отримувачів з 5% до 9%.  

 

Податки на багатство, предмети розкоші та нерухомість. 
Податки на накопичене багатство і на передачу прав власності у багатьох країнах 

доповнюють податки на доходи. У розвинутих країнах податки на майно, чисті активи 
і  передачу  активів  генерують  від  1  до  4%  ВВП.  Але  в  країнах,  що  розвиваються, 
надходження від цих податків є дещо нижчими.  

Останнім часом податкам на накопичене багатство  і  на передачу прав власності 
приділяється  підвищена  увага  у  зв’язку  із  посиленням  соціальної  нерівності  (в  тому 
числі  і  внаслідок  пандемії  COVID‐19)  та  зниженням  бюджетних  доходів  унаслідок 
пандемії.  

Категорія  податків  на  багатство  концептуально  включає  в  себе  податки  на 
нерухомість  і  податки  на  спадщину.  У  міжнародній  практиці  податки  на  багатство 
покладаються  або  на  запас  багатства,  або  на  трансфер  багатства  (фінансового  чи 
нефінансового). Податки на багатство можуть розраховуватися на валовій основі та на 
чистій  основі  (за  вирахуванням  боргів).  За  даними  ОЕСР,  серед  країн‐членів  цієї 
організації, тільки 4 з них – Франція, Норвегія, Іспанія та Швейцарія – стягують податки 
на багатство, які дають до їх бюджетів 0,2 – 1% ВВП щорічно.57  

Фахівці МВФ оцінили, що для вибірки 21 розвинутої країни та 3 країн з ринками, що 
формуються,  введення  щорічного  податку  на  багатство  на  рівні  1%  активів  для  1% 
найбагатших  громадян  дозволило  б  збільшити  доходи  бюджетів  цих  країн  на 0,4  – 
0,6% ВВП і помітно зменшити ступінь нерівності в цих суспільствах. Але, як вказують С. 
Адам,  Т.  Беслі  та  ін.,  складнощі  з  оцінкою  активів  багатіїв  та  збором  інформації  від 
третіх осіб знижують ефективність цього податку та надають аргументи «проти» його 
впровадження.58 
                                                            

56 International Monetary Fund. Tax Policy for Inclusive Growth after the Pandemic (P. 12). 
57 Organisation  for Economic Co‐operation and Development  (OECD)  (2018). The Role and Design of Net Wealth 

Taxes in the OECD. / OECD Tax Policy Study 26, OECD Publishing, Paris. 
58 Adam, S., T. Besley, R. Blundell, S. Bond, R. Chote, M. Gammie, P. Johnson, G. Myles, and J. Poterba (2011). Taxes 

on Wealth Transfers.  In Tax by Design: The Mirrlees Review, edited by S. Adam, T. Besley, R. Blundell, S. Bond, R. 
Chote, M. Gammie, P. Johnson, G. Myles, and J. Poterba. Oxford: Oxford University Press. 
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Н.  Сарін,  Л.  Саммерс  і  Д.  Купферберг  справедливо  вказують  на  те,  що  перед 
введенням  цього  податку  органи  влади  мають  використати  всі  можливості 
збільшення  доходів  держави,  пов'язані  з  ліквідацією  податкових  «лазівок», 
посиленням  прогресивності  оподаткування  особистих  доходів  і  стягненням  податку 
на  спадщину;  адже  в  багатьох  країнах  потенціал  цих  податків  використовується  не 
повною мірою.59  І  тільки в тому випадку,  коли використання цих податків виявиться 
недостатнім  для  досягнення  поставлених  цілей,  державні  органи можуть  ініціювати 
введення податків на багатство  (але враховуючи всі проблеми, пов'язані з дизайном 
та адмініструванням цього податку).60  

Фахівці  МВФ  зазначають,  що  у  багатьох  країнах  є  можливості  для  більш 
ефективного  використання  потенціалу  податку  на  нерухомість  за  рахунок 
підвищення його ставок, коригування вартості нерухомості на основі поточних 
ринкових цін,  удосконалення кадастрових  служб  і  підвищення адміністративної 
спроможності  податкових  органів.61  Там,  де  ринкова  оцінка  нерухомості  є 
утрудненою  чи  дорогою,  можуть  використовуватися  простіші  методи  розрахунку 
податкової  бази  (наприклад,  на  основі  застосування  коригуючих  коефіцієнтів  до 
базової ціни, які залежать від місцезнаходження об’єкту нерухомості). 

Важливим  нюансом  є  й  те,  що  податки  на  майно  (нерухомість)  вважаються 
найменш деформуючими для поведінки економічних агентів  і найменш шкідливими 
для економічного зростання, оскільки  їх база у більшості випадків є немобільною,  а 
ставки – помірно низькими.  

 

Г)  Встановити  діапазон  ставок  для  оподаткування  нерухомого  майна, 
відмінного  від  земельної  ділянки,  на  рівні  0,5  –  2,5  мінімальних 
заробітних плат за 1 м2 бази. 
Податок  на  нерухомість  вважається  найменш  деформуючих  серед  існуючих 

податків,  оскільки  покладається  на  немобільну  базу,  а  попит  на  нову  нерухомість 
майже не реагує на наявність такого податку. Крім того, податок на нерухомість, що 
включає  наявність  неоподаткованого  мінімуму  нерухомості,  має  належний  ступінь 
прогресивності  та  є  гарним  інструментом  перерозподілу  багатств  у  рамках 
суспільства. 

В Україні на  сьогодні діє верхня межа податкової  ставки на нерухомість на рівні 
1,5  мінімальної  заробітної  плати,  але  не  встановлено  нижньої  межі  ставки.  Не 
врегульовано  також  питання  варіації  ставок  в  залежності  від  місцерозташування 
(зональності) та типу об'єкту.  

На  нашу  думку,  з  урахуванням  поточних  низьких  надходжень  до  бюджетів  від 
податку на нерухоме майно доцільно підвищити верхню межу податкових ставок до 
2,5 мінімальних заробітних плат при одночасному покращенні діяльності кадастрових 
                                                            

59  Sarin, N.,  L.  Summers,  and  J. Kupferberg  (2020).  Tax Reform  for Progressivity: A Pragmatic Approach.  / Policy 
Proposal, Hamilton Project, Brookings Institution, Washington, DC. 

60 Fiscal Monitor, April 2021 (вказана праця). 
61 International Monetary Fund. Tax Policy for Inclusive Growth after the Pandemic (P. 12). 
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служб.  Варто  також  зобов'язати місцеві  органи  стягувати податок на нерухомість на 
території  власної  юрисдикції  за  ставкою,  не  меншою  від  0,5  мінімальної  заробітної 
плати за м2 податкової бази.  

Крім  того,  для  місцевих  органів  доцільно  розробити  стандартизовану  методику 
диференціації податкових ставок з метою адекватного врахування ринкової вартості 
об'єкта нерухомості в залежності від його розташування (зональності). 
 

Д)  Розширити  базу  оподаткування  транспортним  податком  і  підвищити 
його річний платіж з 25 тис. до 35 тис. грн. 
Транспортний податок у конфігурації податку на розкіш було запроваджено у 2015 

році за ставкою 25 тис.  грн на рік для автомобілів віком до 5 років  і вартістю до 375 
мінімальних  заробітних  плат.  За  2016‐2020  роки  індекс  споживчих  цін  в  Україні 
підвищився  на  53,3%,  але  ставка  податку  на  розкіш  не  переглядалася.  Індексація 
річної ставки податку в 25 тис. грн. на 40% даватиме річну ставку – 35 тис. грн.  

У  законопроекті  про  внесення  змін  до  Податкового  кодексу  України  (№5600) 
пропонується знизити ринкову вартість автомобілів, які підпадають під оподаткування 
цим податком, з 375 до 200 мінімальних заробітних плат.  

Ми  підтримуємо  пропозицію  щодо  розширення  бази  оподаткування 
транспортним  податком,  але  вважаємо  за  необхідне  доповнити  її  індексацією 
щорічної ставки податку на 40%.  

 
Е) Підвищити річний платіж податку на розкіш з 25 тис. до 35 тис. грн при 
оподаткуванні об'єктів нерухомості площею понад 200 м2 для квартири  і 
400 м2 для будинку. 
Як  ми  вказували  вище,  за  2016‐2020  роки  індекс  споживчих  цін  в  Україні 

підвищився на 53,3%, але ставка податку на розкішну нерухомість не переглядалася. 
Індексація річної ставки податку в 25 тис. грн. на 40% даватиме річну ставку – 35 тис. 
грн. Крім  того,  варто було б розширити склад бази оподаткування цим податком за 
рахунок  зниження  нижньої  межі  площі  об'єкта  нерухомості  з  300  до  200  м2  для 
квартири і з 500 до 400 м2 для житлових будинків.  

Насамкінець,  слід  зазначити:  держави,  які  відповідально  інвестують  в  освіту, 
охорону  здоров'я,  інфраструктуру  та  дієву  систему  соціального  захисту  стикаються  з 
важким  вибором  пошуку  джерел  фінансування  таких  видатків.  Політична  дилема 
постає  з  особливою  гостротою  за  вузького  фіскального  простору  держави. 
Підвищення  податків  чи  зміна  структури  видатків  мають  спиратися  на  діалог  із 
суспільством  для  того,  аби  політика  у  цих  сферах  відповідала  уподобанням 
(усвідомленим перевагам) людей.  

Виявлення  цих  переваг  у  період  пандемії  та  після  її  завершення  є  вкрай 
необхідним для  розробки  збалансованого  курсу  економічної  політики. Фахівці МВФ 
встановили:  якщо  ступінь  довіри  населення  до  уряду  є  низьким,  більшість 
респондентів  висловлюються  на  користь  більш  прогресивного  оподаткування;  це 
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може  пояснюватися  їх  бажанням  зменшити  наявну  нерівність,  яка  породжується 
необґрунтованими  перевагами  для  певних  індивідів  і  слабкістю  податкового 
адміністрування.62 

Отже,  проведене  нами  дослідження  податкової  політики  в  пост‐ковідному  світі 
підводить до таких висновків: 

 досягнення  цілей  перерозподілу  і  мобілізації  вкрай  необхідних  доходів 
бюджету  вимагають  підвищення  ступеню  прогресивності  податків  на  доходи  та 
більш активного використання потенціалу податків на майно і податків на спадщину; 
 необхідною є інтенсифікація зусиль податкових і митних органів із покращення 

податкового  адміністрування  для  діючих  податків  з  метою  мобілізації  додаткових 
ресурсів державою для фінансування медичних і соціальних витрат;  
 доцільним  виглядає  проведення  соціального  діалогу  влади  і  суспільства  на 

предмет  оптимальної  конфігурації  соціальної  системи,  меж  розширення 
фінансування  систем  освіти  та  охорони  здоров'я,  а  також  бажаних  джерел 
фінансування майбутніх змін; 
 після повного використання потенціалу податків на трудові доходи, податків на 

капітал,  на  нерухомість  і  спадщину  в  перспективі  слід  розглянути  можливість 
введення податку на багатство з урахуванням спроможності відповідальних установ 
і органів адмініструвати цей податок.  

 
 

                                                            
62 Fiscal Monitor, April 2021 (вказана праця). 
 Domonkos,  S.  (2016). Determinants  of  Tax  Policy  Preferences  in  Post‐Socialist  Eastern  Europe.  /  East  European 

Politics and Societies and Cultures 30 (2): 423–48. 



GROWFORD Institute
01004, м. Київ, Печерський район, 

вул. Велика Васильківська, 9/2, оф. 30

 growford.institute@gmail.com, 

www.growford.org.ua


