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Вступ 

Цього року Україна відзначає 30 річницю незалежності. 24 серпня 1991 року 

Верховна Рада тоді ще Української РСР ухвалила Акт проголошення незалежності 

України, Постанову «Про проголошення незалежності України» та Постанову «Про 

військові формування на Україні». До цього знаменного ювілею Інститут 

економічних досліджень та політичних консультацій та «Ecпресо ТБ» вирішили 

згадати як будувалась ринкова економіка в Україні. Адже незалежна Україна мала 

одночасно розбудовувати власну державу та трансформувати, успадковану від 

СРСР, господарську систему в сучасну ринкову економіку.  

Економічна історія незалежної України – це історія успіхів та невдач, рішучих кроків 

вперед та тупцювання на місці, гострих дискусій та дуже часто полярних оцінок 

зробленого. І ця історія потребує глибокого  осмислення. Але історія це, перш за все, 

події. Тому ми вирішили просто описати 30 подій, які, на нашу думку, стали віхами у 

створенні української ринкової економіки.  

Для опису подій використовувались офіційні документи та статистика, інформаційні 

та аналітичні матеріали українських органів влади та міжнародних організацій, 

оцінки українських та іноземних експертів, публікації в українських та закордонних 

засобах масової інформації. Жанр цієї роботи – це короткий конспект з історії 

ринкової трансформації. І як кожний конспект, цей матеріал має нагадувати, як 

Україна рухалась до ринку. Отже, читайте та згадуйте або дізнавайтесь, як це було. 

Ну а висновки нехай кожний робить сам. 

З 30 річницею незалежності тебе, наша Україно!  

Конспект уклав Ігор Бураковський за допомогою колег з Інституту  економічних 

досліджень та політичних консультацій. 
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1. Економіка незалежної України: початок 

розбудови  

Офіційно ідеологія побудови економіки 

незалежної  України була сформульована в 

трьох документах, і першим з них слід 

назвати Декларацію про державний 

суверенітет України (16 липня 1990 року). 3 

серпня з’являється Закон Української 

Радянської Соціалістичної Республіки «Про 

економічну самостійність Української РСР», 

а вже 1 листопада Концепція переходу 

Української РСР до ринкової економіки. 

Ці документи приймались тоді, коли ще 

існував Радянський Союз, який переживав 

глибоку політичну та економічну кризу, а 

Україна ще була Українською Радянською 

Соціалістичною Республікою в його складі та 

повною мірою відчувала на собі 

неефективність планового господарства.  

Необхідність переходу до ринку вже 

усвідомлювалась і на рівні СРСР. 19 жовтня 

1990 року IV сесія Верховної ради СРСР 

схвалює документ з вельми промовистою 

назвою «Основні напрями стабілізації 

народного господарства та переходу до 

ринкової економіки». i В цьому документі 

чітко та недвозначно декларується, що 

«Альтернативи переходу до ринку немає. 

Весь світовий досвід довів життєздатність та 

ефективність ринкової економіки». Цей 

документ містив багато революційних для 

свого часу положень та намірів. Але, 

водночас, створення загальносоюзного 

ринку розглядалось як основа 

«добровільного об’єднання суверенних 

республік в рамках оновленого та сильного 

союзу», тобто, як інструмент збереження 

СРСР, хоча і в новому форматі. 

Декларація про державний суверенітет 

України 

Ключова економічна ідея Декларації – 

економічна самостійність (розділ VI).ii Це 

означає, що «Українська РСР самостійно 

визначає свій економічний статус і 

закріплює його в законах. Народ України 

має виключне право на володіння, 

користування і розпорядження 

національним багатством України». Що 

стосується СРСР, то «вирішення питань 

загальносоюзної власності (спільної 

власності всіх республік) здійснюється на 
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договірній основі між республіками - 

суб'єктами цієї власності». 

Декларація проголошує, що «Українська РСР 

самостійно створює банкову (включаючи 

зовнішньоекономічний банк), цінову, 

фінансову, митну, податкову системи, 

формує державний бюджет, а при 

необхідності впроваджує свою грошову 

одиницю». І ще один важливий пункт: 

«Українська РСР забезпечує захист всіх форм 

власності». При цьому «приватна власність» 

окремо не згадується. Документ також не 

містить жодної згадки про ринкову 

економіку.  

Закон Української Радянської 

Соціалістичної Республіки «Про 

економічну самостійність Української 

РСР»iii  

Цей документ, фактично, деталізує 

економічні положення Декларації.  

В Законі, мабуть, вперше в українському 

законодавстві прямо, хоча і дуже обережно, 

згадується приватна власність. Згідно Закону 

«власність в Українській РСР виступає в таких 

формах: державна, колективна, 

індивідуальна (особиста і приватна  трудова  

власність)  та інші, передбачені Законом,  

форми власності». 

Слід зазначити, що серед іншого Закон 

також визначав й економічні основи 

місцевого самоврядування. Так, в Статті 11 

йшлося про те, що «початок господарської  

діяльності і використання природних 

ресурсів на території місцевих Рад народних 

депутатів здійснюється тільки з їх дозволу», 

«місцева Рада народних депутатів має 

самостійний бюджет» а «підприємства, 

установи,  організації  та  виробничі  

одиниці, розташовані  на  території  

Української  РСР …також сплачують податки 

до місцевих бюджетів», «рішення, прийняті 

в межах компетенції місцевої Ради 

народних депутатів, є обов'язковими для 

діючих на даній території підприємств, 

організацій та установ, службових та інших 

осіб».  

Концепція переходу  Української  РСР до 

ринкової економікиiv 

Вже сама назва документу говорить про 

стратегічний вектор економічного розвитку 

– побудову ринкової економіки. Цим 

документом ринок визначався «як система 

товарно-грошових відносин з механізмом  

вільного  ціноутворення, з вільним 

підприємництвом на основі економічної 

самостійності,  рівноправності та 

конкуренції суб'єктів  господарювання у 

боротьбі за споживача». 
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В Концепції називалось три моделі переходу 

до ринку, а саме: еволюційну, "шокової  

терапії" та жорсткого регулювання. При 

цьому зазначалось, що в силу цілої низки 

обставин жодна з названих моделей не 

підходить для України. Тому Україна буде 

реалізовувати власний варіант переходу  до  

ринку, який передбачає «введення своєї 

грошової одиниці, що надійно 

забезпечуватиме захист споживчого ринку 

як від вивозу товарів, так і від ввезення з-за 

кордонів республіки грошової маси». 

Перехід до ринку мав здійснитись в два 

етапи. Протягом підготовчого етапу 

планувалось створити правові засади 

функціонування ринкової економіки, 

розробити програму «роздержавлення 

республіканської власності» (фактично, 

приватизації) та створити відповідні 

структури управління ринковою 

економікою. 

На перехідному етапі (тобто на етапі 

формування ринкової економічної системи) 

планувалось провести роздержавлення 

власності, створити ринкову інфраструктуру, 

«оздоровити» економіку та грошову 

систему, запровадити національну валюту, 

перейти до вільного ціноутворення, 

забезпечити свободу підприємництва, 

створити «надійну» систему соціального 

захисту населення та запровадити 

відповідні важелі державного регулювання.  

Результатом реалізації зазначених заходів 

мали стати: створення споживчого ринку, 

ринку засобів виробництва, фінансового 

ринку та ринку робочої сили та системи 

ринкових інституцій. 

Оцінюючи ці наміри з позицій сьогодення, 

слід усвідомлювати, що Україна зіткнулася з 

цивілізаційним, за своїми масштабами, 

подвійним викликом – розбудовою 

незалежної демократичної держави та 

ринкової економіки, причому ці два 

завдання мали вирішуватись паралельно.
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2. Акт проголошення незалежності 

України: економічний вимір 

24 серпня 1991 року позачергова сесія 

Верховної Ради УРСР прийняла Акт 

проголошення незалежності України, 

яким проголошувалась незалежність 

України та створення самостійної 

української держави. 

Прийняття Акту засвідчило остаточний 

вибір України – розбудовувати власну 

незалежну демократичну державу. На 

практиці це означало поєднання двох 

надзвичайно складних процесів – 

побудову незалежної держави як 

політичної інституції та ринкової системи 

як економічної основи незалежної 

держави. Перехід від планової до 

ринкової економіки став без 

перебільшення цивілізаційним вибором 

України. 

На виконання Акту Верховна Рада 

прийняла спеціальний програмний 

документ «Основні напрями економічної 

політики України в умовах незалежності», 

підготовлений Кабінетом Міністрів 

України.v Він уточнював та коригував 

економічні рішення, які були прийняті 

раніше, а саме: Програму переходу 

економіки України до ринкових відносин 

та Програму  надзвичайних  заходів  щодо 

стабілізації економіки України та виходу її 

з кризового становища.vi 

Головна ідея документу – вийти з 

економічної кризи, в якій опинилась 

Україна, можна лише шляхом 

одночасного подолання успадкованих від 

СРСР структурних деформацій та 

диспропорцій, перегляду «застарілих 

командних,  опосередкованих колишнім 

центром економічних зв'язків і 

міждержавних  взаємовідносин», та 

прискореного переходу  до  ринкової  

економіки.
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Документ містив досить розлогий аналіз 

стану економіки України з акцентом на 

вихідні умови ринкових перетворень, що 

склались, як зазначалось в документі, 

«після фактичного розпаду колишнього 

Радянського Союзу». В частині намірів та 

планів документ «Основні напрями 

економічної політики України в умовах 

незалежності» так чи інакше повторював 

відповідні тези та положення, які вже 

були сформульовані раніше.  

Головна увага приділялась структурним 

проблемам економіки України. Кожна 

галузь розглядалась з позицій 

задоволення внутрішніх потреб України та 

її (галузі) забезпеченості відповідними 

ресурсами. Це пояснювалось тим, що 

Україна (як, втім і всі колишні радянські 

республіки) успадкувала від СРСР шматок 

так званого народногосподарського 

комплексу, який будувався на 

принципово відмінних від ринкових 

засадах та розвивався без «прив’язки» до 

територіально-адміністративного поділу 

країни.  

Так, в «Основних напрямах …» 

відзначалось, що потреби України 

задовольняються продукцією власного  

виробництва на 82%. Україна на 100% 

залежала від ввезення каучуку, на  60-80 

% - нафти,  кольорових  металів,  

автомобілів, верстатів та інструменту, 

хімічних волокон і ниток. Україна лише 

наполовину задовольняла свої потреби за 

рахунок власного виробництва у 

хімічному устаткуванні, електротехнічних і 

кабельних виробах,  лісоматеріалах, 

продукції целюлозно-паперової, 

текстильної та медичної промисловості 

тощо. 

Структурі економіки були притаманні 

суттєві диспропорції. На долю паливно- 

енергетичного комплексу та металургії 

припадало близько 42% працівників 

промислової сфери. Частка галузей, що 

працюють на споживчий ринок, у 

загальному обсязі  валової  промислової  

продукції традиційно не перевищувала 

29%, тощо. Більшість підприємств 

характеризувались високим рівнем 

зношеності виробничих потужностей: у 

чорній металургії, паливно-

енергетичному та хімічних комплексах він 

становив у середньому 50-60%, що було 

однією з головних причин низької 

продуктивності праці. 

Першочерговим завданням  документ 

визначав роздержавлення і приватизацію 



 

10 
 

як гарантії «незворотності політичних і 

економічних  процесів,  головний фактор  

стабілізації економіки та її оновлення на 

принципово інших засадах». Приватизація 

мала здійснюватися як безплатно, так і 

шляхом викупу державного майна.  

Реформи в аграрній сфері передбачали 

створення ринку землі. Для цього Уряд 

мав внести до  Верховної  Ради 

«пропозиції про доповнення Земельного 

кодексу в частині приватизації землі» і до 

1 лютого 1991 року подати пакет проектів 

Законів про земельну реформу та 

створити Земельний банк України з 

філіями на місцях.  

Першочерговим завданням «у 

забезпеченні проведення самостійної 

економічної  політики в умовах державної 

незалежності» було визначено 

запровадження національної грошової 

одиниці. Паралельно з цим планувалось 

здійснити ряд антиінфляційних заходів: 

«подолання бюджетного дефіциту та 

прискорення грошового обігу, 

запровадження суворого  банківського  

контролю за емісією грошей із 

забезпеченням збалансованості їх суми в 

обороті з масою товарів і послуг».  

Для регулювання економіки мала 

«активно використовуватися, система   

пільг, стимулювання та обмежень, що 

встановлюватимуться як 

адміністративними методами, так і 

економічними важелями». Важливу роль 

в цьому мала відігравати «ефективна 

податкова політика». Вона мала 

вдосконалюватися шляхом її уніфікації за 

рахунок скорочення та усунення 

непрямих податків, податків, що 

зараховуються в собівартість, та 

подвійного оподаткування».  

В частині розбудови ринкової 

інфраструктури наголос робився на 

розвитку товарних бірж. Держава також 

мала сприяти «створенню та 

налагодженню роботи системи  фондових  

бірж, формуванню повноцінного ринку 

цінних паперів, а також організації 

страхових компаній для страхування угод 

на товарному ринку», розвитку 

спеціалізованої системи  зв'язку,  

транспортного  та  інформаційного  

забезпечення торговельно-комерційних 

операцій. 

В цілому ж «Основні напрями …» 

відображали бачення успадкованих від 

колишнього СРСР економічних проблем.
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3. Приватизація: що, коли та як 

планувалось зробити

Офіційно приватна власність (а точніше 

«приватна трудова власність) чи не 

вперше з’являється в Законі «Про 

економічну самостійність Української 

РСР» в переліку форм власності, які 

розвиваються в Україні. 

Для здійснення державної політики в 

сфері приватизації державного майна в 

1991 КМУ прийняв рішення про створення 

Фонд державного майна України, але 

Закон України «Про Фонд державного 

майна України» з’явився лише в 2011 році.  

В офіційних документах питання 

приватизації з’являються вже в 1990 році. 

Концепція переходу Української РСР до 

ринкової економіки (1990 рік) передбачає 

«прискорення процесу роздержавлення 

та приватизації   власності при чіткому і 

однозначному визначенні обсягу, 

структури і меж  усіх форм власності 

народу Української РСР».  

Водночас в Розділі 4 Механізм 

роздержавлення та приватизації власності 

мова йде виключно про роздержавлення. 

Мета роздержавлення: «забезпечення дії 

на ринку України великої кількості 

самостійних, вільних, економічно 

відповідальних не тільки своїми 

поточними доходами, але й їх майновою 

власністю товаровиробників, подолання 

відчуження робітників від засобів і 

результатів виробництва, відновлення і 

розвитку конкуренції, структурної 

перебудови виробництва і управління 

економікою, залучення іноземних 

інвестицій».  

Прикметно, що процес роздержавлення 

мав здійснюватися шляхом продажу акцій 

і створення акціонерних товариств» та 

«викупу у держави підприємств їх 

колективами,  приватними особами,  

кооперативами та об'єднаннями (у першу 

чергу середніх та дрібних підприємств)» 

за рахунок власних коштів. В документі 

говориться про те, що «продаж і передача 

державної власності у комерційний 

сектор буде  здійснюватися на базі 

ринкових цін, що враховують споживчу 

вартість  основних фондів і оборотних  



 

12 
 

засобів», тобто мова йшла виключно про 

грошовий варіант приватизації.  

В 1991 році в «Основних напрямках 

економічної політики України в умовах 

незалежності» в Розділі II. 

Роздержавлення і приватизація власності 

та демонополізація виробництва мова же 

йде про два можливі варіанти 

роздержавлення і приватизації власності. 

Перший варіант - сертифікація «права на 

власність  кожного  громадянина 

України», яка «практично  передбачає  

безоплатну  передачу їм частини 

державної власності». Другий - 

роздержавлення на платних засадах. 

Основні принципи, механізми та 

інструменти приватизації були 

сформульовані в Концепції 

роздержавлення і приватизації 

підприємств, землі та житлового фонду в 

1991 році і пізніше були деталізовані в 

цілій низці приватизаційних законів.vii 

Концепція передбачала, що протягом 4-5 

років в «недержавну власність перейде до 

60-65  процентів  вартості майна нині 

діючих державних підприємств та інших 

об'єктів». 

В 1991 році в Україні нараховувалось 18 

000 державних великих та середніх 

підприємств та 45 000 державних 

невеликих підприємств. При цьому лише 

2,9 % працівників працювали у 

приватному секторі, тоді як в державному 

секторі було зайнято 94 % української 

робочої сили. 

В 1992 році в Україні приймається перша 

Державна програма приватизації на 1992 

рік. Згідно програми, в Україні мало 

випущено приватизаційних  майнових 

сертифікатів на суму 1520 млрд крб, що 

становило 70% вартості майна, що 

підлягає приватизації), а номінальна 

вартість майна, яке безоплатно 

передається громадянину  України, 

становила 30 тис крб. В листопаді 1992 

року офіційний курс складав 403 

карбованці за долар, тобто українці мали 

безоплатно отримати майна на суму 3,8 

млрд дол. 

Програма передбачала досить високі 

темпи приватизації по ряду галузей, 

зокрема: вже в 1994 році планувалось 

приватизувати 100% майна підприємств 

торгівлі, громадського харчування, 95% 

автотранспорту, радгоспів, сфери 

заготівель та  матеріально-технічного 

постачання, 85% промисловості 

будівельних матеріалів, 80% лісової, 

деревообробної, целюлозно-паперової 

промисловості та будівництва.viii 
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Загалом початковий механізм 

приватизації виглядав наступним чином: 

а) приватизація здійснюється безплатно 

(передача державного майна громадянам 

з використанням спеціальних 

приватизаційних паперів) та викуп 

державного майна (платна приватизація); 

б) випуск приватизаційних паперів – як 

особливого виду державних цінних 

паперів, які засвідчують право власника 

на безоплатне одержання у процесі 

приватизації частки майна державних 

підприємств, державного житлового 

фонду, земельного фонду. 

Передбачалось випустити три види 

приватизаційних паперів: приватизаційні 

майнові сертифікати  (частка майна 

державних підприємств), приватизаційні 

житлові чеки (частка державного 

житлового фонду) та приватизаційні 

земельні бони (частка земельного фонду). 

Приватизаційний папір одного виду 

можна було обміняти на певну кількість 

приватизаційних паперів іншого виду; 

в) в залежності від балансової вартості 

основних фондів (тобто майна) станом на 

1 травня 1992 та якісних ознак 

підприємства ділились на 6 груп (А, Б, В, Г, 

Д, Е, Є), для кожної з яких визначався 

конкретний механізм приватизації (викуп, 

оренда з викупом, аукціон тощо);  

г) іноземні інвестори беруть участь у 

приватизації  всіх  об'єктів  приватизації,  

за  винятком  тих, що не підлягають 

приватизації. 

Результатом приватизації стало створення 

інституту приватної власності в Україні. 

Водночас, цей процес триває й донині.
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4. Україна та міжнародні фінансові 

організації: Міжнародний валютний 

фонд, Світовий банк, Європейський банк 

реконструкції та розвитку 

МВФ. Україна стала членом 

Міжнародного валютного фонду (МВФ) в 

1992 році. Місія МВФ - сприяти 

стабільності міжнародної економічної 

системи шляхом відстеження та аналізу 

процесів, які відбуваються в світовій 

економіці та економіці країн-членів, 

кредитування країн, які мають проблеми з 

платіжним балансом, та надання 

практичної допомоги країнам-членам в 

межах мандату МВФ. МВФ не фінансує 

конкретні проекти, пов’язані  з 

економічним розвитком. Тому, він не є 

організацією, яка допомагає виключно 

країнам з ринковою економікою в процесі 

становлення в цій сфері.  

Перший кредит від МВФ Україна 

отримала в 1994-1995 роках в сумі 763.1 

млн дол. в рамках програми системної 

трансформаційної позики (Systemic 

Transformation Facility (STF). Ця програма 

діяла з квітня 1993 року по квітень 1995 

року і мала на меті допомогти країнам, які 

будували ринкову економіку, та 

стикнулись з серйозними 

зовнішньоторговельними та платіжними 

проблемами. Мета цієї програми МВФ 

полягала в підтримці платіжного балансу 

України.  

Зобов’язання України стосувались 

стабілізації державних фінансів 

(скорочення бюджетного дефіциту та 

витрат), лібералізації цін та 

упорядкуванням системи соціального 

захисту в цьому зв’язку, уточнення 

повноважень Уряду, НБУ, органів 

центральної влади у сфері вироблення 

економічної політики, тощо. На думку 

МВФ, Україна виконала більшість своїх 

зобов’язань, причому посилення 

фіскальної дисципліни перевищило 

очікування. Водночас МВФ вказав на те, 

що залишаються проблеми з інфляцією, 

платіжним балансом, а також існують 
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структурні дисбаланси, які гальмують 

відновлення економічної активності.

А вже в 1995 році Україна розпочала 

співпрацю з МВФ  в рамках програми 

stand-by. Ця програма передбачає 

надання позики для короткострокової 

підтримки платіжного балансу терміном 

на 12-18 місяців. Фактично мова йде про 

фінансування дефіциту платіжного 

балансу тимчасового або циклічного 

характеру. Протягом 1995-1998 років в 

рамках трьох таких річних програм 

Україна отримала 1 935 млн дол. для 

підтримки курсу національної валюти та 

фінансування дефіциту платіжного 

балансу.  

До речі, співпраця з МВФ вже тоді 

розглядалась як передумова фінансової 

допомоги іншими міжнародними 

інституціями. Так, виділення Радою ЄС 

позики в сумі 85 млн екю в 1995 році 

прямо обумовлювалась наявністю угоди  

stand-by з МВФ.ix В цілому ж ЄС вказував 

на те, що «допомога Співтовариства   

виступає   додатковою  часткою  до  

ресурсів,  що надаються Україні  

Міжнародним Валютним  Фондом  (МВФ)  

згідно з Угодою про кредит "стенд-бай" та 

Угодою про Системну трансформаційну 

позику на підтримку  програми  Уряду  

щодо  стабілізації  та  структурної 

реформи. Загалом в рамках 

співробітництва з МВФ Україна отримала 

близько 35 млрд дол. 

Світовий банк. В тому ж 1992 році  Україна 

стала членом Світового банку. Світовий 

банк – це фактично група пов’язаних 

організацій, до складу якої входять 

Міжнародний банк реконструкції та 

розвитку (саме МБРР, зазвичай, мають на 

увазі, коли говорять про Світовий банк), 

Міжнародна фінансова корпорація, 

Міжнародна асоціація розвитку та 

Багатостороннє агентство по гарантіях 

інвестицій.  

МБРР – це найбільший банк розвитку в 

світі, який надає позики, гарантії, 

інструменти управління ризиками, 

консультаційні послуги країнам з 

середнім доходом та платоспроможним 

країнам з низьким рівнем доходу, а також 

координує пошук відповідей на 

регіональні та глобальні виклики. 

Першу угоду з МБРР Україна підписала в 

1993 році. Вона передбачала надання 

Україні кредиту в сумі 500 млн дол. для 

фінансування низки заходів, спрямованих 
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на підтримку економіки, яка перебувала в 

кризі. Наприкінці 1995 року Україна та 

МБРР підписали “Меморандум про 

взаєморозуміння щодо стратегії 

допомоги Світового банку Україні на 1996 

– 1998 роки”, який визначав пріоритети та 

напрями співпраці сторін на відповідний 

період. Загальна сума, яку МБРР був 

готовий надати нашій державі становила 

понад 2 млрд дол. 

Всього МБРР затвердив для України 58 

позик загальним обсягом 12,83 млрд дол., 

з яких було отримано 9,6 млрд дол.  

ЄБРР. Україна стала членом 

Європейського банку реконструкції та 

розвитку в 1992 році, метою діяльності 

якого було інвестування в «проекти, які 

сприяють переходу до відкритої ринкової 

економіки, а також розвитку  приватної та 

підприємницької діяльності».x  

ЄБРР не фінансує витрати державного 

бюджету, а кредитує виключно 

інвестиційні проекти розвитку у 

приватному та державному секторі, окрім 

оборонної та тютюнової промисловості, 

грального бізнесу. ЄБРР надає кредити на 

пільгових умовах під державні гарантії та 

кредитує приватні підприємства на 

комерційних умовах і також може 

виступати в якості інвестора та надавати 

технічну допомогу. 14 грудня 1993 року 

Україна та ЄБРР підписали угоду про 

позику для проекту «Євробачення- 

Україна» на суму 0,815 млн євро (дизайн, 

підтримка та встановлення наземної 

станції мережі Eurovision Network), а 22 

грудня 1993 року - угоду про 

кредитування проекту модернізації 

аеропорту Бориспіль (на суму 4,15 млн 

євро).   

Станом на початок травня 2021 року 

сукупний обсяг виділеного Україні Банком 

фінансування становив 14,6 млрд євро в 

рамках 488 проектів. На стадії реалізації 

сьогодні знаходиться 8 проектів. Для їх 

імплементації ЄБРР надав Україні 1701,0 

млн євро. При цьому станом на початок 

травня Україна використала 941,54 млн 

євро (або 55,35 % загальної суми позик).
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5. Україна-Росія: перший газовий конфлікт 

Після розпаду СРСР Україна успадкувала 

економіку, яка характеризувалась 

низькою енергоефективністю, різким 

падінням власного видобутку газу, 

надзвичайно високою залежністю від 

зовнішніх джерел вуглеводнів 

(передовсім з Росії) та одну з найбільших 

за довжиною та рівнем експортної 

орієнтації газотранспортну систему в світі. 

Що це означало на практиці? Історичного 

максимуму у споживанні газу Україна 

досягла у 1990 році – 119  млрд куб м. В 

1991 році Україна спожила 117,8 млрд куб 

м газу (або 5,89% світового споживання).  

Протягом 1991-1995 років споживання 

природного газу зменшувалось. Так, в 

1992 році Україна спожила 100,5  млрд куб 

м газу (що становило 4,99% світового 

споживання), в 1993 році  90,1 млрд куб м 

газу (4,39%), в 1994 році - 78,9 млрд куб м 

газу  (3,82%), в 1995 році - 73,9 млрд куб м 

газу (3,46%). Але цей процес був 

зумовлений глибокою кризою, яку тоді 

переживала економіка України, а не 

прогресивними технологічними 

змінами.xi  

В 1978 році в Україні було видобуто 68,0 

млрд куб м газу, а далі його видобуток 

досить різко скоротився  - до 28 млрд куб 

м в 1990 році, і надалі коливався 

приблизно на рівні плюс-мінус 20 млрд 

куб м на рік. 

В 1990 році забезпеченість потреб України 

власним газом становила 24,6%, в 1991 

році - 20,3%, в 1992 році – 19,6%, в 1993 

році – 19,3% та 20,7% в 1994 році. 

Газотранспортна система України 

формувалася як частина Єдиної системи 

газопостачання СРСР. У 1970 році загальна 

довжина українських магістральних 

газопроводів становила 11, 5 тис км, у 

1980 році – 18 тис. км, в 1991 році досягла 

31, 4 тис км. Вона забезпечувала 

природним газом внутрішніх споживачів 

та транзит російського природного газу в 

європейські країни, причому саме транзит 

газу був основним чинником 

«завантаження» системи.   

Водночас, Росія успадкувала найбільші в 

світі поклади вуглеводневих ресурсів, 

статус найбільшого постачальника газу в 

Україну та Європу та систему контрактів на 
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постачання газу в Західну Європу. Ці 

обставини, особливості національних 

політичних процесів та розвитку газової 

галузі в кожній країні визначили формат та 

специфіку співпраці України та Росії в 

газовій сфері. 

Перша газова угода була укладена 

урядами України та РФ 20 серпня 1992. 

Вона передбачала постачання Україні 69,8 

млрд куб м газу, 3,625 млрд куб м газу для 

транзиту в Республіку Молдова та 98,9 

млрд куб м газу в інші країни світу.  

А вже 20 лютого 1993 року «Газпром» 

повідомив Україну про наміри припинити 

постачання газу до України у зв’язку з 

боргом в сумі 500 млн. дол. У відповідь на 

ці погрози українська влада заявила, що у 

разі припинення постачання газу в Україна 

перекриє магістральні газопроводи, які 

забезпечували транзит російського газу в 

країни Західної Європи. В результаті 

перемовин Росія погодилась 

продовжувати постачання газу Україні, а 

Україна зобов’язалась розрахуватись за 

борги, і вже 10 березня 1993 року Росія 

отримала перший платіж в сумі 48,2 млн 

дол. 

Як виник борг? На початковому етапі 

становлення ринкової економіки стара 

планова система розрахунків, яка 

базувалась на централізованому 

розподілі продукції, вже не працювала. 

Нові ринкові стосунки, коли підприємства 

напряму співпрацювали з 

постачальниками та споживачами, ще не 

склались. Наслідком цього стала 

масштабна криза взаємних розрахунків 

(масові неплатежі), коли підприємства не 

могли реалізувати свою продукцію на 

ринку та «нормально» розрахуватись з 

постачальниками та власними 

працівниками.  

Щоб якось вирішити цю проблему, 

підприємства вдавались до бартеру, тобто 

обміну товарами та послугами в 

натуральній формі. Виникали довгі та 

складні ланцюги товарообмінних 

операцій та численні фірми-посередники, 

які їх реалізовували. Найбільш 

прибутковим таке посередництво було, 

зокрема, в сфері енергетики та торгівлі 

газом. 

Зважаючи на це, в Україні було створено 

кілька компаній (корпорацій), які з 

об'єктивних причин взяли 

на  себе  товарний  обмін  імпортованих 

енергоносіїв  на експортовані з України 

товари. Такі посередники фактично 

«замкнули» на себе операції з найбільш 

ліквідною на міжнародних ринках 
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продукцією підприємств  металургії, АПК 

та хімічної промисловості. 

Компанії-посередники отримували та 

розподіляли газ, який постачається в 

Україну під державні гарантії, але система 

гарантій не передбачала 

відповідальності цих компаній 

перед  державою. Наслідки такої схеми 

очевидні: посередники отримували 

великі прибутки, держава -  борги. До того 

ж в силу різного роду обставин 

більшість  компаній,  створених у 1992-

1994 роках, припинили своє існування. 

Учасниками такого посередницького 

бізнесу були підприємці, політики та 

урядовці, що пояснює тривалий період 

існування різних посередницьких схем в 

газових стосунках між Україною та Росією.  

Газова криза мала також конкретний 

політико-безпековий вимір. Під час 

перемовин між Україною та Росією щодо 

розподілу Чорноморського флоту Росія в 

ультимативному порядку поставила 

питання про передачу їй частини ЧФ, яка 

раніше відходила до України, за газові 

борги. Така ідея знайшла своє 

відображення в Протоколі про 

врегулювання проблем Чорноморського 

флоту від 3 вересня 1993 року, але це 

рішення Верховна рада визнала 

неприйнятним. Водночас, пізніше 

реструктуризація газових боргів та ціни на 

газ прямо пов’язувалась з передачею РФ 

суден та майна ЧФ України, умовами 

перебування (терміном та вартістю 

оренди) російського ЧФ на території 

України.
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6. Україна: початок розміщення облігацій 

внутрішньої державної позики (ОВДП) 

З часу проголошення незалежності 

України державний бюджет «традиційно» 

затверджувався з дефіцитом, джерелом 

фінансування якого були переважно 

внутрішні та зовнішні запозичення. 

Результатом цього стала поява 

державного боргу, який досить швидко 

перетворився на серйозну 

макроекономічну проблему. 

В період 1991-1994 років фінансування 

бюджетного дефіциту відбувалось за 

рахунок прямих кредитів Національного 

банку (фактично за рахунок додаткової 

грошової емісії). В 1993 році за рахунок 

таких кредитів було профінансовано 

14,11% державних витрат, а в 1994 - вже 

19,92%.xii Станом на 1 січня 1996 року 

державна заборгованість за такими 

кредитами становила 7,7 млрд грн, або 

96% державного внутрішнього боргу, яка 

була просто списана на початку 1997 року. 

При цьому уряд також масово надав 

гарантії за іноземними кредитами. 

Іншими словами, фіскальна та монетарна 

політика була надзвичайно м’якою. 

Початком формування ринку внутрішніх 

державних запозичень можна вважати 

прийняття в 1992 році Закону «Про 

державний внутрішній борг України».xiii 

Згідно Закону боргові зобов’язання Уряду 

України виступають  у  вигляді облігацій 

внутрішніх державних позик і  

казначейських  зобов'язань і можуть мати 

короткостроковий - до 1 року, 

середньостроковий - від 1 до 5 років і 

довгостроковий - 5 і більше років термін. 

Державні запозичення здійснюються з 

метою покриття дефіциту державного 

бюджету та рефінансування державного 

боргу. 

В 1994 році КМУ приймає Постанову Про 

випуск облігацій внутрішньої  

державної позики 1995 року.xiv Вона 

передбачала випуск облігації внутрішньої 

державної позики 1995 року на 

пред'явника загальним обсягом емісії 1 

000 000 000 000 (один трильйон) 

карбованців з терміном один рік та 

квартальною виплатою доходу в розмірі 

140% річних. Номінальна вартість однієї 

державної  облігації  становила 100 млн. 
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крб., погашення  і виплата доходу 

здійснювалась в безготівковій формі. За 

результатами цього випуску, до бюджету 

було залучено 1187,2 млрд крб. Другий 

випуск державних облігацій був 

здійснений також у 1995 р. загальним 

обсягом емісії в 25  трлн крб і термінами 

погашення 90, 180 та 270 днів. Дохід 

встановлювався на рівні 90% річних.  

Всього в 1995 р. було здійснено 28 

аукціонів із продажу ОВДП, що принесло 

бюджету 30416 млрд крб, або приблизно 

304,2 млн грн. Виплати в 1995 році за 

облігаціями становили 140,7 млн грн, 

тобто майже 46,3% від суми залучених 

коштів. Дохідність за облігаціями  

коливалась від 63 до 45% річних. ОВДП 

купували комерційні банки за власні або 

залучені кошти та за дорученням клієнтів.  

Станом на 1 січня 1996 року в обігу за 

цінами розміщення на первинних  

аукціонах перебувало ОВДП на суму 204,3 

млн грн, а з урахуванням  відсотків, які 

держава мала сплатити за облігаціями, - 

253 млн грн. Співвідношення державного 

боргу за ОВДП та ВВП становить 0,4%.  

Вже наступного року Україна випускає в 

обіг так звані безпроцентні (дисконтні) 

облігації внутрішньої державної позики.xv 

Облігації планувалось випустити на 

пред'явника загальним обсягом емісії 

3457188800 (три мільярди чотириста  

п'ятдесят сім мільйонів сто вісімдесят 

вісім тисяч вісімсот) гривень з терміном 

погашення 28, 63, 91, 182, 273 дні та один 

рік. Облігації могли придбати фізичні  та  

юридичні особи. Вони розміщувались за 

ціною нижчою їх номінальної вартості, а 

різниця між ціною придбання та 

номінальною вартістю, яку держава 

сплачує під час погашення, становить 

дохід з державної облігації.  

Всього за рахунок випуску ОВДП в 1996 

році на покриття дефіциту бюджету було 

залучено 1 млрд 571 млн грн. Виплати за 

державними облігаціями в тому ж році 

становили 1 млрд 935 млн грн. В 

результаті  борг у вигляді державних 

облігацій в обігу за 1996 рік зріс у 9,2 рази. 

Як бачимо, в 1995-1966 роках Україна 

випускала короткотермінові облігації, 

номіновані в карбованцях. При цьому 

значна частина отриманих коштів 

витрачалась на виплати за вже 

розміщеними ОВДП.  

Розвиток ринку ОВДП знаменував собою 

початок процесу поступового заміщенням 

облігаціями прямих кредитів 
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Національного банку України та перехід 

до жорсткої монетарної політики з метою 

подолання інфляції. 

На початку жовтня 2011 року Міністерство 

фінансів України запропонувало суб’єктам 

українського боргового ринку новий 

інструмент — внутрішні гривневі державні 

облігації з прив’язкою до курсу долара, 

гарантуючи таким чином захист їх 

номіналу від девальвації гривні. 

Індексація номінальної вартості такої 

облігації здійснюється на дату її 

погашення, відповідно до зміни 

середньозваженого курсу гривні до 

долара на міжбанківському ринку за 

календарний місяць, що передує 

первинному розміщенню.  

В грудні 2011 року було прийнято закон, 

який дозволив випуск ОВДП, 

деномінованих у іноземній валюті. Це 

було зроблено з метою акумулювати 

вільні кошти, зменшити вартість валютних 

запозичень, що мало позитивно вплинути 

на платіжний баланс.xvi 

Сьогодні ОВДП є одним з провідних 

джерел покриття дефіциту державного 

бюджету. Станом на 30 квітня 2021 року з 

91,33 млрд дол. державного та 

гарантованого державою боргу України 

36,19 млрд дол. (або 39.6%) складали 

зобов’язання за ОВДП, величина яких 

поступалась лише сумі зовнішнього боргу 

у 45,12 млрд дол.
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7. Програма реформ Леоніда Кучми: від 

переосмислення помилок до 

прискорення ринкових перетворень 

В жовтні 1994 року новообраний 

Президент України Леонід Кучма виступив 

у Верховній раді з доповіддю «Шляхом 

радикальних економічних реформ. Про 

основні засади економічної та соціальної 

політики». Фактично цей документ дуже 

чітко визначив пріоритети,  принципи та 

зміст економічної політики на 1994-1998 

роки, практична реалізація якої 

дозволила суттєво прискорити ринкові 

перетворення в країні.xvii 

В даному документі практично вперше 

містився аналіз причин економічної 

кризи, з якою зіткнулася Україна в процесі 

переходу до ринку. Але на відміну від 

інших документів, ці причини 

розглядались саме з позицій стратегічних 

помилок в економічній політиці, що 

здійснювалась з часу проголошення 

незалежності України. Серед таких 

помилок зокрема було «ігнорування 

специфічності умов ринкової 

трансформації економіки України». Ця 

специфіка полягала у відсутності системи 

державних інституцій, які б реалізовували 

заходи ринкової трансформації, висока 

концентрація базових галузей 

виробництва та ВПК, проблеми 

входження великих підприємств в 

ринкове середовище, слабкість 

виконавчої влади. 

Серед помилок «у здійсненні 

зовнішньоекономічного курсу» 

називалась спроба «переорієнтації 

політики зі Сходу на  Захід» попри 

традиційну спеціалізацію України в 

рамках СРСР та низьку 

конкурентоспроможність своїх товарів. 

Ситуація також ускладнювалась 

«невиваженою» політикою надання 

валютних кредитів під гарантії Кабінету 

міністрів України та «некваліфікованим» 

запровадженням регульованого 

валютного курсу. 

Монетарні обмеження за відсутності 

упорядкування бюджетних витрат 

призвели «до кризи неплатежів, 
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заборгованості по виплаті заробітної 

плати, пенсій» тощо та «нових, більш 

високих емісійних ін'єкцій та реставрації 

суто адміністративних засобів 

економічного регулювання». 

Помилковою була також політика 

«штучної консервації доходів  населення» 

з метою подолання інфляції. Ця 

помилковість була зумовлена 

нерозумінням джерел інфляції в Україні, 

яка «в своїй  першооснові … пов'язана із 

глибокими структурними 

деформаціями». 

Документ також описував недоліки 

структурної політики та прояви 

непослідовності та суперечливості 

політики економічної лібералізації. 

В цілому, аналіз поточного (на той момент 

часу) стану української економіки 

виглядає доволі об’єктивним. Водночас, 

економічна криза в період переходу до 

ринку була неминуча (про що говорилось 

в доповіді), як і помилки економічної 

політики. Але слід також визнати, що 

багатьох помилок можна було уникнути. 

Ключова ідея програми полягала в тому, 

що прискорення ринкової  трансформації 

є єдиною умовою й основним засобом 

виходу з кризи та економічної стабілізації: 

«виснажливий період переходу від 

адміністративно-командної до ринкової 

соціально-орієнтованої  економіки не 

може розтягуватися в часі до 

безкінечності. Або ми до мінімуму 

можемо стиснути його перебіг, або 

залишимося приреченими на подальший 

занепад та деградацію». 

Для вирішення названих проблем 

пропонувалось зосередити зусилля на 

фінансовій стабілізації, зміцненні 

банківської системи та національної 

грошової одиниці, інституціональних 

перетвореннях та приділенні уваги 

житловій, аграрній, зовнішньо 

економічній та соціальній політиці.  

Документ не містив переліку конкретних 

заходів, термінів та відповідальних. Але 

він досить чітко визначав ідеологію, логіку 

економічних перетворень та параметри 

цілої низки майбутніх реформ, метою 

яких було створення «в Україні соціально 

орієнтованої ринкової економіки».  

Так, реформа фінансової системи 

передбачала реальне розмежування 

фінансової та кредитної системи, фінансів 

державних  підприємств та державного 

бюджету. Для подолання платіжної кризи 
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пропонували перейти від авансових 

платежів до бюджету до виконання 

бюджетних зобов’язань за кінцевими 

результатами господарської діяльності.  

Реформування банківської системи 

передбачало прискорену розробку та 

прийняття законів "Про Національний 

банк України", "Про акціонерні 

комерційні банки", "Про  спеціалізовані 

банки",  "Про грошову систему",  "Про 

кредитну систему", "Про валютне 

регулювання" та інші.  

В документі відзначалось, що «тривале 

зволікання із запровадженням в обіг 

гривні є одним із суттєвих прорахунків», 

адже саме грошова реформа є засобом 

«загальноекономічної стабілізації», 

оскільки стабілізаційний потенціал 

українського карбованця вже практично 

вичерпано.  

Важливим  напрямом соціальної політики 

мала стати «передача у приватне 

користування населення державного 

майна, забезпечення на цій основі 

формування широкого прошарку 

акціонерів, їх реальної участі у розподілі 

прибутків». 

Серед пріоритетних реформ також 

називались роздержавлення та 

приватизація (в тому числі реформування 

відносин власності в аграрній сфері), 

реформа оплати праці («яка передбачає 

високу ціну робочої сили і платне 

задоволення відповідних послуг», 

перегляд ролі та принципів визначення 

мінімальної заробітної плати), реформа 

управління державними підприємствами, 

перехід до «активної експортно 

орієнтованої стратегії економічного   

розвитку». 

В цілому можна зазначити, що реалізація 

заявлених намірів прискорила процес 

ринкових перетворень в Україні, а багато 

положень залишаються актуальними й 

сьогодні.
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8. Завершення розбудови національної 

грошово-кредитної системи: 

запровадження гривні 

Розбудова національної грошово-

кредитної системи була однією з 

невід’ємних складових забезпечення 

економічної незалежності України та 

переходу від планової до ринкової 

економіки. 

В Декларації про державний суверенітет 

було чітко сказано, що «Українська РСР 

самостійно створює банкову (включаючи 

зовнішньоекономічний банк), цінову, 

фінансову, митну, податкову системи, 

формує державний бюджет, а при 

необхідності впроваджує свою грошову 

одиницю». Таке формулювання було 

пов’язано з тим, що тоді Україна 

виборювала економічну самостійність в 

рамках СРСР.  

Приблизно таку ж тезу містив і Закон про 

економічну самостійність Української РСР 

від 3 серпня 1990 року: «Українська РСР на 

своїй території самостійно організовує 

банківську справу і грошовий обіг. … За 

умов запровадження власної грошової 

одиниці  Національний банк України для її 

валютного забезпечення та повної  

зовнішньої конвертованості нагромаджує 

валютні запаси». 

Вже 20 березня 1991 року було ухвалено 

Закон "Про банки і банківську діяльність", 

згідно якого Українська республіканська 

контора Держбанку СРСР 

перетворювалася на Національний банк 

України зі статусом центрального 

емісійного банку держави.xviii Згідно 

Закону в Україні створювалась самостійна 

дворівнева банківська система України 

ринкового типу (перший рівень - НБУ, 

другий – інші банки). 

Початком процесу запровадження гривні 

можна вважати Постанову Президії 

Верховної Ради України від 14 

листопада 1991 року «Про національну 

валюту в Україні». xixЗгідно цього 

документу власна національна валюта 

мала бути введена в обіг вже у першому 

півріччі 1992 року, а до 1 грудня 1991 року 
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Національний банк України року мав 

укласти з  іноземною фірмою контракт на 

виготовлення національних грошових  

знаків. 

Наміри швидко провести грошову 

реформу пояснювались цілком 

об’єктивними причинами. Після розпаду 

СРСР Україна, як і інші колишні радянські 

республіки, протягом певного часу 

продовжували використовувати рубль як 

грошову одиницю. При цьому емісійні 

функції (тобто випуск грошей в обіг) 

фактично перейшли до РФ. 

В листопаді 1992 року Росія прийняла 

рішення про ліквідацію союзних 

міністерств та відомств, в тому числі 

Державного банку та Зовнішекономбанку 

СРСР. З цього часу політика Росії звелась 

фактично до формування власної системи 

грошового обігу в тому числі шляхом 

послідовного вилучення монет та 

банкнотів СРСР та їх заміщення 

банкнотами Банку Росії та новими 

металічними монетами, виходячи 

виключно з потреб російської економіки.  

А вже 17 липня 1993 року РФ оголосила 

про вихід із зони радянського карбованця. 

Слід окремо зазначити, що свого часу 

фахівці МВФ радили зберегти рубльову 

зону, але пізніше точка зору МВФ 

докорінно змінилася.  

На практиці, Україна провела грошову 

реформу останньою серед колишніх 

радянських республік. Так, Естонія, Латвія 

та Литва запровадили власну грошову 

одиницю в 1992 році, Вірменія, 

Киргизстан, Молдова, Азербайджан, 

Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, РФ 

та Білорусь – у 1993 році, Грузія, 

Таджикистан - у 1995 році.  

Зважаючи на викладені вище обставини, в 

1992 році було прийнято рішення 

припинити з 23-ї години 12 листопада 

1992 року «функціонування рубля в 

грошовому обігу на території України», 

натомість запровадити в якості єдиного 

законного засобу платежу на території  

України  «український  карбованець, 

представником якого в  готівковому  обігу 

виступає купон Національного банку 

України», і встановити, що укладені в 

рублях угоди між українськими 

суб'єктами господарювання «підлягають 

виконанню в українських карбованцях».xx 

Стабілізація економічного стану України, 

розбудова відповідних державних 
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інституцій та досвід функціонування 

карбованця зробили можливим 

запровадження гривні як повноцінної 

національної валюти в 1996 році.xxi  

Реформа планувалась наступним чином: 

- ввести в обіг національну валюту гривню 

з 2 вересня 1996 року; 

- з 2 вересня випустити в обіг банкноти 

вартістю 1,  2,  5,  10,  20,  50 і 100 гривень 

та розмінну монету номінальною вартістю 

1,2,5,10,25 і 50 копійок та припинити 

емісію українських карбованців; 

- обміняти українські карбованці за 

курсом 100000 карбованців за 1 гривню; 

-  з 2 вересня по 16 вересня 1996 року 

провести обмін готівкових коштів 

населення (карбованців) на гривню, 

причому суми до 100 млн. українських 

карбованців обмінюються на гривні 

готівкою, а понад 100 млн. - 

зараховуються на вклади в банках у 

гривнях з правом їх вільного 

використання; 

- з 2 вересня виплати заробітної плати, 

стипендій, пенсій, допомог,  

інших грошових виплат населенню 

проводити лише у гривнях; 

- з 2 вересня проводити купівлю-продаж 

іноземної валюти лише за гривні; 

- до 2 вересня перерахувати ціни, тарифів, 

банківських депозитів, коштів суб’єктів 

господарювання, активів та пасивів 

балансів тощо в гривню;  

- з 2 вересня здійснювати безготівкові 

рахунки, бухгалтерський облік усіх 

операцій та складати всю звітність лише у 

гривнях. 

Грошова реформа мала неконфіскаційний 

характер, була зрозумілою для 

суспільства та проведена у повній 

відповідності з заявленими планом та 

принципами.  

Запровадження гривні означало 

завершення етапу створення засад 

національної грошово-кредитної системи 

та переходу до опанування мистецтва 

ефективної грошово-кредитної політики. 
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9. Спрощена система оподаткування: 

спеціальний податковий режим для 

малого бізнесу 

Спрощена система оподаткування, обліку 

та звітності суб’єктів малого 

підприємництва (далі ССО) була 

запроваджена Указом Президента 

України в 1999 році.xxii Цей указ заклав 

принципи системи, які й сьогодні 

залишаються практично незмінними. 

Водночас сам механізм регулювання з 

того часу зазнав багатьох змін. В 2011 році 

питання функціонування спрощеної 

системи оподаткування були врегульовані 

законодавчо.xxiii 

ССО  – це особливий механізм справляння 

податків і зборів, суть якого полягає в 

заміні сплати окремих податків і зборів 

сплатою єдиного податку. Мова йде про 

заміну єдиним податком податку на 

прибуток підприємств, на доходи 

фізичних осіб, на додану вартість, на 

майно в частині земельного податку та 

рентної плати за спеціальне використання 

води. Фактично згідно названого раніше 

Указу Президента платники єдиного 

податку звільняються від сплати 16 видів 

податків, платежів, зборів та внесків. 

Паралельно з цим підприємці-спрощенці 

ведуть спрощений облік та звітність. 

Всі підприємці діляться на чотири групи (в 

залежності від виду діяльності, наявності 

чи відсутності найманих працівників, 

граничної величини доходу). Для кожної з 

груп визначаються особливості 

застосування спрощеної системи 

оподаткування, в тому числі й ставка 

єдиного податку. Підприємець може 

самостійно обирати загальну чи спрощену 

систему оподаткування, а в межах 

спрощеної системи – сплачувати ПДВ чи 

ні.  

Запровадження ССО мало на меті 

сприяння розвитку малого бізнесу 

наступним чином через: 

- зниження оподаткування порівняно з 

загальною системою сплати податків –

вивільнення коштів для економічної 
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діяльності внаслідок зменшення 

відповідних витрат;  

- спрощення процедур реєстрації, 

звітності, бухгалтерського обліку – це 

зменшення адміністративних витрат, 

зменшення ризику помилок та, 

відповідно, санкцій за порушення 

відповідних правил та процедур.  

Фактично, ССО запроваджувалась як 

певна альтернатива загальній системі 

оподаткування, інституційні вади якої у 

цілому ряду випадків штовхали малих 

підприємців в тінь внаслідок високих 

витрат дотримання  відповідних правил та 

процедур. Тому ССО розглядалась як 

інструмент детінізації економіки, 

отримання відповідного фіскального 

ефекту та боротьби з корупцією в 

податковій сфері. З іншого боку, 

вважається, що ССО в тій чи іншій формі 

дозволяє податківцям зосередити свої 

зусилля на моніторингу фінансової 

діяльності середніх та великих 

підприємств.xxiv 

Станом на 18 липня 2021 року в Україні 

нараховувалось 1 944 007 активних 

фізичних осіб – підприємців. В 2020 році 

податкові надходження від ФОП склали 

27,6 млрд грн.xxv  Слід зазначити, що 

єдиний податок є другим за важливістю 

після податку на доходи фізичних осіб 

джерелом наповнення місцевих 

бюджетів. В 2020 році загальні 

надходження від єдиного податку склали 

38,0 млрд грн, що становить 13,1% від усієї 

суми доходів загального фонду місцевих 

бюджетів. Як вже зазначалось, фізичні 

особи-підприємці перерахували до 

місцевих бюджетів 27,6 млрд грн єдиного 

податку (або 72,6% від його загального 

обсягу), а юридичні особи - 5,1 млрд грн 

(або 13,4%). Сума єдиного податку, 

сплаченого сільгоспвиробниками, склала 

5,3 млрд грн (14,0% загального обсягу).xxvi 

ССО мала цілий ряд позитивних ефектів на 

мікро- та макрорівні. Водночас, її почали 

використовувати середні та великі 

підприємства для мінімізації податкових 

платежів, виведення готівки тощо. Також 

відзначалось, що наявність пільг є 

порушенням принципів справедливої 

конкуренції та цілісності податкової 

системи. МВФ також вказував на 

необхідність скорочення різного роду 

пільг та перегляд механізмів їх надання з 

тим, щоб посилити фіскальну дисципліну.  

Ці та інші обставини зумовили внесення 

змін, які стосувалися ставок єдиного 

податку, порядку його нарахування, 

переліку податків та платежів, які 
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замінювались єдиним податком, а також 

критеріїв надання підприємствам та ФОП 

права на використання ССО. В 1995 році з 

метою посилення фіскальної дисципліни 

було ухвалено Закон про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій у 

сфері торгівлі, громадського харчування 

та послуг.xxvii 

В процесі обговорення перспектив 

існування спрощеного оподаткування в 

2020 році Україна взяла на себе ряд 

зобов’язань перед МФВ, зокрема: 

- запобігати ухиленню від сплати податків 

та зловживання спрощеним режимом 

оподаткування;  

- вживати заходи для стимулювання 

малого і середнього бізнесу до роботи з 

використанням загального режиму 

оподаткування; 

- утримуватись від розширення критеріїв 

відповідності для спрощеної системи 

оподаткування;  

- утриматись від впровадження нових груп 

платників податків, які мають право 

користуватися спрощеним режимом 

оподаткування.xxviii 

Сьогодні, як і раніше, навколо ССО йдуть 

гарячі дискусії. Її прихильники 

пропонують не тільки зберегти чинну 

систему але, навіть, розширити коло 

підприємців, які можуть нею 

скористатись. Інші пропонують її 

скасувати. Багато суперечок виникає 

щодо обов’язкового використання 

спрощенцями РРО. Але, в цілому слід 

визнати, що система відіграла позитивну 

роль в розвитку підприємництва, а її 

реформування слід розглядати в рамках 

податкової реформи як такої. 
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10. Пенсійна реформа: як все починалось 

Розвиток пенсійної системи України в 

перші роки відбувався практично 

повністю на основі радянського спадку в 

частині ідеології, принципів та механізмів 

пенсійного забезпечення.   

Схвалена в 1993 році Концепція 

соціального забезпечення населення 

України передбачала лише 

удосконалення механізму визначення 

розмірів пенсій та намір запровадити 

приватне пенсійне страхування без якоїсь 

конкретики.xxix До речі, в цьому документі 

прямо говорилось про неможливість 

прийняти адекватні ринковим відносинам 

«законодавчі та  нормативні акти щодо 

соціального  забезпечення  населення ..., 

оскільки  <ринкові відносини> … самі … 

перебувають у стадії становлення». 

Характерною рисою пенсійної політики 

1991-2003 років було розширення чинних 

та впровадження нових пенсійних пільг та 

привілеїв, результатом чого стало 

зростання обсягів пенсійних виплат та 

посилення соціальної нерівності в 

суспільстві. В цілому ж пенсійна система 

не відповідала новим політичним та 

економічним реаліям і потребувала 

серйозних змін.    

Тому, в жовтні 2001 року Президент 

України звертається до Верховної ради та 

Кабінету міністрів України зі спеціальним 

посланням «Про основні напрями 

реформування системи пенсійного 

забезпечення населення України».xxx 

Послання констатувало, що чинна 

однорівнева солідарна система «не 

забезпечує громадянам адекватного 

заміщення пенсією заробітку,  втраченого 

ними у зв'язку із старістю, та запобігання 

бідності серед людей похилого віку».   

Серед проблем пенсійної системи, перш 

за все, називався низький рівень 

пенсійних виплат. Так, середній розмір 

трудових пенсій становив 43% 

прожиткового мінімуму. Розмір трудових 

пенсій практично не залежав від 

трудового стажу і сплачених пенсійних 

внесків. Частина пенсіонерів (колишні 

народні депутати, державні   службовці,   

працівники прокуратури та суду, науковці, 

журналісти) отримували необґрунтовано 

високі пенсії. Практика встановлення 

окремим  категоріям громадян 

дострокових пенсій збільшила 

навантаження на Пенсійний фонд, адже в 
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2001 році таку пенсію отримували 16% 

пенсіонерів, тоді як в 1971 році – лише 

7%). Значна частина  працівників була 

фактично звільнена від сплати страхових  

внесків, але водночас мала право на 

одержання пенсій з Пенсійного фонду. 

Процедури розрахунку пенсій були надто 

складними та непрозорими. В  цілому 

чинна солідарна пенсійна система була 

«економічно необґрунтованою і 

фінансово неспроможною».   

В посланні пропонувалось створити 

багаторівневу пенсійну систему. На 

практиці це означало реформування 

солідарної системи, створення 

обов'язкової накопичувальної системи та 

розвиток добровільної накопичувальної 

системи. Кожний рівень мав виконувати 

абсолютно конкретну функцію. Солідарна 

система мала «запобігати бідності серед 

осіб похилого віку через перерозподіл 

частини коштів Пенсійного фонду   в 

інтересах громадян, які одержували 

низькі доходи». Метою накопичувальної 

пенсійної системи є підвищення розміру 

пенсій за рахунок доходу від 

«інвестування  частини  пенсійних внесків 

громадян. При цьому пенсійні кошти 

мають  накопичуватись як шляхом 

обов'язкового пенсійного страхування, 

так і створенням додаткових 

(добровільних) пенсійних заощаджень».  

Пенсійна реформа мала проходити в три 

етапи. На першому етапі протягом 2001–

2002 років планувалось створити 

необхідні організаційно-правові та 

економічні засади, на яких мала 

проводитись пенсійна реформа та 

реформа солідарної системи. На другому 

етапі (2003–2004 роки) мала бути 

запроваджена добровільна система 

пенсійного забезпечення, а на третьому 

(2005–2009 роки) – обов’язкова 

накопичувальна система.  

Реальним початком реформи можна 

вважати прийняття Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування» від 9 липня 2003 року.xxxi 

Цей Закон визначав принципи, засади і 

механізми функціонування системи 

загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування, призначення, 

перерахунку і виплати пенсій, порядок 

формування Накопичувального 

пенсійного фонду та виплати 

застрахованим особам, членам їхніх сімей 

та іншим особам тощо.  

Закон запроваджував трирівневу пенсійну 

систему. Перший рівень – це солідарна 

система загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування, яка 

передбачає виплату пенсій та надання 

соціальних послуг за рахунок коштів 
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Пенсійного фонду. Другий рівень - 

накопичувальна система 

загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування, коли пенсійні 

внески накопичуються у 

Накопичувальному фонді або 

недержавних пенсійних фондах, які 

здійснюють відповідні виплати 

застрахованим особам. Третій рівень – це 

система недержавного пенсійного 

забезпечення за добровільної участі 

громадян, роботодавців та їх об'єднань у 

формуванні пенсійних накопичень.  

Реформа пенсійної системи й досі не 

завершена попри активізацію роботи в 

цьому напрямку протягом останніх років. 

Україна ще тільки готується до 

запровадження обов’язкового 

накопичувального та розвитку 

недержавного пенсійного забезпечення. 

Як свідчить міжнародний досвід, 

реформування пенсійної системи є чи не 

найбільш складною проблемою, з якою 

стикаються практично всі країни. Але її 

вирішення є запорукою успішного 

соціально-економічного розвитку країни. 
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11. Криворіжсталь: що показала 

реприватизація підприємства  

На момент приватизації підприємство 

"Криворіжсталь" було одним з 

найбільших у світі виробників сталі, на 

якому працювало приблизно 60 000 осіб 

та вироблялось біля 26% загального 

обсягу виплавки сталі в Україні. 

"Криворіжсталь" – це вертикально 

інтегроване металургійне підприємство, 

яке самостійно забезпечує себе коксом та 

рудою, тоді як багато компаній не мають 

такої можливості. А якщо врахувати, що 

компанія була прибутковою, а світовий 

ринок сталі тоді динамічно зростав, то 

стає зрозумілим, наскільки привабливим 

був цей актив для іноземних та 

українських інвесторів. Корпоратизація 

підприємства почалася лише у 1999 році, 

а продати підприємство планувалось вже 

в 2001 році. Тоді ФДМУ очікував отримати 

за Криворіжсталь 3 млрд грн (або 550 млн 

дол.). Проте рішення про приватизацію 

весь час скасовувались, в тому числі під 

приводом того, що підприємство є і так 

прибутковим. 

6 серпня 2003 року КМУ видає 

розпорядження про приватизацію 

державного гірничо-металургійного 

комбінату "Криворіжсталь."xxxii А 12 травня 

2004 року ФДМУ оприлюднює умови 

аукціону та кваліфікаційні вимоги до 

потенційних учасників.xxxiii Однією з вимог 

був досвід виробництва коксу в Україні в 

обсязі не менше ніж 1000 тис т на рік, який 

використовувався в металургії. Ця вимога 

будо використана конкурсною комісією 

для недопущення до приватизації 

великих іноземних компаній, зокрема 

LNM Holding Лакшмі Міттала, Сєверсталі 

та Євраз Холдинга.  

В кінцевому підсумку до участі в конкурсі 

були допущені дві компанії – консорціум 

Індустріальна група, яка керувала 

активами корпорації «Індустріальний 

союз Донбасу» Віталія Гайдука, Олега 

Мкртчана та Сергія Тарути, та  консорціум 

«Інвестиційно-металургійний Союз» 

Ріната Ахметова та Віктора Пінчука, який і 

придбав 93,02% акцій «Криворіжсталі» за 

4,26 млрд. грн.  

Промислово-фінансовий консорціум 

"Інвестиційно-металургійний Союз" було 
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створено у квітні 2004 року 9 приватними 

компаніями, 5 з яких належали або 

контролювались Рінатом Ахметовим, а 4 – 

Віктором Пінчуком. Обидва бізнесмени 

мали сильні позиції у владі та активно 

використовували їх для реалізації власних 

економічних інтересів. 

Дискримінаційні умови та непрозорий 

характер конкурсу викликав хвилю 

обурення в суспільстві та звинувачення на 

адресу влади в прямій підтримці 

заздалегідь визначеного переможця. 

Продаж «Криворіжсталі» було оскаржено 

в судах як проведений з порушенням 

законодавства, на неконкурентних 

засадах та за заниженою ціною. 

Але Господарський суд міста Києва 19 

серпня 2004 року та Вищий 

господарський суд України 22 жовтня 

2004 року визнали продаж законним.  

Після Помаранчевої революції нова влада 

повернулась до питання про законність 

приватизації «Криворіжсталі». 1 березня 

2005 року Верховний суд скасував згадані 

раніше судові рішення. А вже 22 

квітня 2005 року той же Господарський 

суд м. Києва визнав незаконним продаж 

93,02% пакету акцій «Криворіжсталі» та 

постановив повернути їх Фонду 

держмайна України. А вже 24 жовтня 2005 

року відбулась повторна приватизація 

«Криворіжсталі», в якій взяли участь 3 

компанії: Mittal Steel, Індустріальна група 

(консорціум ІСД та Arcelor) та компанія 

Смарт-груп.  

Основна боротьба на аукціоні точилась 

між Індустріальною групою і Mittal Steel. 

Початкова  ціна  пакета  акцій  становила 

10 млрд грн. Для порівняння ВВП України 

у фактичних цінах в 2005 році дорівнював 

457,325 млрд. грн., тобто стартова ціна 

складала 2,19 % ВВП. Переможець торгів  - 

компанія Mittal Steel - купила 93,02% акцій 

"Криворіжсталі" за 24,2 млрд грн (4,79 

млрд дол.), що складало 4,9% ВВП 

України. На переможця конкурсу 

покладалась ціла низка зобов’язань щодо 

подальшої виробничо-комерційної та 

інвестиційно-інноваційної діяльності 

підприємства, соціальної сфери, 

природоохоронної діяльності. 

Консорціум "Інвестиційно-металургійний 

Союз" не брав участі в повторних торгах, 

але оскаржив рішення українських судів в 

Європейському суді з прав людини і 

вимагав відшкодування матеріальної 

шкоди в сумі 12,9 млрд дол. (близько 10 

млрд євро). При визначенні суми позивач 

посилався на збільшення ціни 

"Криворіжсталі", дохід, отриманий 

компанією протягом 2005-2007 років, і 

передбачувану втрату дивідендів. В 2018 
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році ЄСПЛ відмовив у задоволенні 

основних вимог ІМС. 

Повторна приватизація «Криворіжсталі» 

була і залишається прикладом найбільш 

вдалого продажу великого промислового 

об’єкту в Україні, аналіз якого дозволяє 

зробити кілька висновків, а саме: 

1. Умови (недискримінаційні вимоги до 

учасників) та процедури продажу 

створювали рівні можливості для 

українських та іноземних інвесторів. А це 

робило торги реально конкурентними.  

2. Фактично єдиним критерієм 

визначення переможця була ціна активу, 

яку пропонував покупець. Це сприяло 

зростанню ціни на торгах.    

3. Приватизація відбулася в часи 

глобального перерозподілу 

металургійних активів в Європі. Тому 

об’єкти типу «Криворіжсталі» були в 

центрі уваги провідних гравців на 

світовому металургійному ринку.  

Ці три чинники і зумовили такий 

екстраординарний результат. 

Водночас, історія з Криворіжсталлю також 

засвідчила, що українська судова система 

є досить вразливою до політичних 

впливів. А виконання покупцем 

довгострокових зобов’язань може 

суперечити економічним реаліям в 

післяприватизаційний період. В цілому, 

приватизація Криворіжсталі пожвавила 

дискусії щодо реальної ціни українських 

активів, які  підлягали продажу, та 

політики приватизації як такої. 
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12. Вступ до СОТ: інтеграція в світову 

торговельну систему 

16 травня 2008 року Україна офіційно 

стала 152 країною - членом Світової 

організації торгівлі. Ця означало, що 

Україна приєдналась до єдиної 

міжнародної інституції, що встановлює 

глобальні правила торгівлі, та активно 

співпрацює в цій сфері приблизно з 200 

міжнародними організаціями 

глобального та регіонального рівня. 

Сьогодні СОТ нараховує 164 країни-члени, 

на які припадає 98% світової торгівлі, а ще 

23 країни ведуть перемовини про вступ. В 

2019 році обсяг світової торгівлі товарами 

становив 19,051 трлн дол., світової 

торгівлі послугами – 5,898 трлн дол. 

СОТ сьогодні - це адміністрування 21 

базової угоди, які визначають принципи та 

стандарти національної торговельної 

політики та політики в суміжних сферах, 

форум для глобальних торговельних 

перемовин, механізм врегулювання 

торговельних суперечок, інститут 

регулярного моніторингу національної 

торговельної політики, аналітичний 

центр.  

Про роль СОТ в світовій торговельній 

системі свідчить той факт, що підписана 14 

липня 1994 року Угода про партнерство і 

співробітництво між Україною і 

Європейськими Співтовариствами та їх 

державами-членами вже містила 

посилання на відповідні норми та правила 

ГАТТ/СОТ, хоча Україна ще не була членом 

цієї організації.  

Шлях України до членства в СОТ був 

непростим та досить тривалим. Україна 

подала офіційну заяву про намір 

приєднатись до ГАТТ (попередниці СОТ до 

1994 року) 30 листопада 1993 року.  

Самі переговори з різною інтенсивністю 

тривали майже 14 років. За цей час 

відбулось 17 офіційних засідань Робочої 

групи з розгляду заявки України про вступ 

до СОТ, проведені переговори щодо 

доступу до ринків товарів і послуг із 52 

країнами. Результати цих переговорів 

були зафіксовані у відповідних 

двосторонніх протоколах про доступ до 

ринків товарів та послуг та 
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домовленостях, які сформували умови 

приєднання України до організації.  

Зазначимо, що протягом цих років Україна 

реалізувала більшу частину майбутніх 

зобов’язань, які стосувались лібералізації 

ввізних мит, гармонізації національного 

законодавства з правилами та вимогами 

СОТ, інституційної розбудови 

торговельної політики та пов’язаних з нею 

сфер. Переговори стали гарною школою 

економічної дипломатії для України, а 

реалізацію зобов’язань та домовленостей 

можна повною мірою вважати важливим 

чинником економічних реформ в країні.  

Що ж означав вступ до СОТ для України? 

По-перше, Україна отримала право брати 

повноцінну участь у формуванні нових 

принципів, правил та процедур торгівлі в 

рамках багатосторонніх переговорів, які 

проходять в рамках СОТ. Це дає 

можливість відстоювати національні 

економічні інтереси при прийнятті 

відповідних рішень. Важливо, що рішення 

в СОТ приймаються консенсусом. По-

друге, в процесі багатосторонніх і 

двосторонніх переговорів про вступ до 

СОТ нових членів, Україна може 

покращити доступ українських товарів та 

послуг на ринки цих країн. На жаль, слід 

визнати, що Україна не скористалась цією 

можливістю при вступі до СОТ Росії. По-

третє, СОТ сьогодні пропонує своїм 

членам досить ефективний механізм 

врегулювання торговельних суперечок, 

порушення та вирішення торговельних 

занепокоєнь. По-четверте, Україна може 

брати участь в регулярних оглядах 

торговельної політики членів СОТ, що дає 

можливість краще зрозуміти торговельну 

політику тих країн, ринки яких мають 

важливе значення для України. По-п’яте, 

членство в СОТ передбачає завчасний 

обмін інформацією/нотифікація щодо 

планованих змін в системі державного 

регулювання торгівлі та пов’язаних з 

торгівлею сферах, тощо. Це дає 

можливість попередити виникнення 

торговельних суперечок ще до моменту 

прийняття відповідного  рішення. По-

шосте, СОТ сьогодні пропонує 

різноманітну статистичну та аналітичну 

інформацію з питань міжнародної торгівлі 

та торговельної політики.  

Але можливості, які надає членство в СОТ, 

не реалізуються автоматично. Це вимагає 

активних дій з боку держави на основі 

чіткого розуміння національних 

економічних інтересів, вміння будувати 

коаліції для досягнення відповідних цілей, 

постійного аналізу динаміки та змісту 

процесів, які відбуваються в світовій 

економіці. 
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Набуття Україною членства в СОТ 

створило необхідні передумови для 

підписання у червні 2010 року Угоди про 

вільну торгівлю з Європейською 

асоціацією вільної торгівлі (Норвегія, 

Швейцарія, Ісландія та Ліхтенштейн) та 

було обов’язковою передумовою початку 

офіційних переговорів між Києвом та 

Брюсселем щодо створення глибокої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі як 

частини Угоди про асоціацію. До речі, і 

Угода про вільну торгівлю з ЄАВТ, і Угода 

про асоціацію з ЄС містять біля 40 

посилань на відповідні документи СОТ 

кожна. 

4 листопада 2015 року Україна 

ратифікувала Угоду про спрощення 

процедур торгівлі. Угода визначає 

зобов’язання членів СОТ щодо 

зменшення часу та вартості митного 

контролю, підвищення прозорості та 

ефективності операцій державних 

органів, збільшення торговельних потоків, 

державних доходів і прямих іноземних 

інвестицій, зниження рівня корупції, 

розширення співпраці між учасниками 

приватного та державного секторів, 

поліпшення розвитку малого та 

середнього бізнесу. Її вже ратифікували 

154 країни-члени СОТ. Фактично, Угода 

задає ідеологію та параметри поліпшення 

національного бізнес–клімату, чого так 

сьогодні потребує Україна. 

В 2016 році Україна приєдналась до Угоди 

Світової організації торгівлі про державні 

закупівлі. Угода передбачає поширення 

принципу рівного доступу до ринків на 

сферу державних закупівель. Угода також 

передбачає взаємне відкриття ринків  

державних закупівель на основі принципу 

рівного доступу для компаній з країн-

сторін Угоди. Для українських виробників 

Угода створила можливості виходу на 

новий для себе ринок, загальний об’єм 

якого оцінювався в 1,7 трлн дол. щорічно.  
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13. Світова фінансова криза 2007-2009 

років: реакція України 

На відміну від повоєнних криз, світова 

фінансова криза 2007- 2009 років 

почалась на ринках розвинутих країн, які 

традиційно вважаються локомотивами 

розвитку світової економіки, та котрі мали 

розвинені фінансові ринки та національні 

системи фінансового регулювання, а їх 

економічна стійкість не викликає сумнівів. 

Але саме вони стали джерелом кризових 

явищ, які досить швидко дестабілізували 

всю світову економіку. Ця криза стала 

найбільшим глобальним економічним 

шоком з часів Великої депресії. 

Безпрецедентні характер та масштаби 

кризи вимагали безпрецедентних 

антикризових заходів. 

Світова фінансова криза досить сильно 

«вдарила» по економіці України. В 2009 

році ВВП впав на 14,1% порівняно з 2008 

роком. Промислове виробництво 

скорочувалось два роки поспіль – в 2009 

році на 5% порівняно з 2008 роком, а в 

2010 році  - ще на 20,6% порівняно з 

попереднім роком. Суттєво скоротилась 

зовнішня торгівля товарами - в 2009 році 

експорт впав на 19,1%, а імпорт на 46,5% 

порівняно з 2008 роком. Ці втрати 

виявились чи не найбільшими серед країн 

Центральної та Східної Європи. Криза 

перервала тривалий період економічного 

зростання 2000-2008 років та кредитний 

бум 2006-2008 років.  

Фактично криза завдала економіці 

України потрійного удару. По-перше, 

падіння попиту на основні українські 

експортні товари та відтік капіталу з країни 

негативно вплинуло на платіжний баланс. 

По-друге, ці та інші чинники призвели до 

втрати довіри до національної банківської 

системи та національної валюти, яка, 

зважаючи, зокрема, на масштаби 

доларизації економіки, і так була 

низькою. По-третє, країна зіткнулася з 

серйозними проблемами в сфері 

державних фінансів. 

Водночас, Україна переживала глибоку 

політичну кризу, формою протікання якої 

було жорстке протистояння гілок влади в 

трикутнику Парламент-Уряд-Президент. 

Замість консолідації зусиль, політичні 

сили та угруповання фактично 
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«перетворили» кризу на інструмент 

політичної боротьби. Змістовне 

обговорення зумовлених кризою викликів 

та шляхів реагування на них було 

практично відсутнє, натомість політики 

«захопились» критикою Уряду Юлії 

Тимошенко та, певною мірою, дій 

Національного банку. І, хоча в Парламенті 

формально існувала коаліція більшості у 

складі Блоку Юлії Тимошенко, частини 

блоку «Наша Україна-Національна 

самооборона» та Блоку Литвина, Уряд не 

мав відповідної підтримки та фактично 

діяв у статусі Уряду меншості. За таких 

умов, було годі сподіватись на прийняття 

узгоджених економічних рішень та 

політичну підтримку їх реалізації. 

В грудні 2008 році Кабінет міністрів 

прийняв Програму діяльності "Подолання 

впливу світової фінансово-економічної 

кризи та поступальний розвиток", яку так і 

не схвалив Парламент.xxxiv Програма 

передбачала цілу низку заходів, 

спрямованих на «досягнення 

макроекономічної стабілізації, як 

визначальної умови подолання кризи та 

відновлення економічного зростання, 

недопущення зниження рівня життя 

населення, сприяння розвитку 

підприємництва, стимулювання 

інвестиційної діяльності, підтримку 

реального сектору економіки».  

Антикризова політика України, в цілому, 

відповідала логіці антикризових дій 

світової спільноти, але набір інструментів 

та масштаби заходів суттєво 

обмежувались фінансовою та 

інституційною спроможністю країни. Ці 

заходи були спрямовані на допомогу 

банкам (кредитування та рефінансування 

НБУ), підтримку виробників (тимчасова 

13% надбавка до чинних ставок ввізного 

мита на окремі товари некритичного 

імпорту, надання державних гарантій за 

кредитами для критично важливих 

галузей економіки, часткова компенсація 

відсоткових ставок за кредитами МСП, 

звільнення від сплати ввізного мита та 

ПДВ обладнання, яке використовується 

для впровадження енергозберігаючих 

технологій, тощо), підтримку зайнятості 

(зокрема запровадження оплачуваних 

громадських робіт, допомога тим, кому 

загрожує звільнення, меморандуми з 

роботодавцями щодо збереження 

робочих місць) тощо. Фактично, держава 

здійснювала точкові інтервенції, 

вирішуючи поточні проблеми в окремих 

сферах економіки. 

Для фінансування антикризових заходів в 

межах державного бюджету на 2009 рік 

було створено Стабілізаційний фонд, 

кошти якого сформувались за рахунок 

цільового розміщення ОВДП та 
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надходжень від приватизації. Із 

запланованих 20,5 млрд грн вдалось 

зібрати 11,9 млрд грн, а використати 9,9 

млрд грн. При цьому, за даними 

Рахункової палати використання коштів 

мало переважно нецільовий характер. В 

2011 році Стабілізаційний фонд було 

ліквідовано.  

Важливу роль в стабілізації економіки 

відіграв кредит МВФ. За програмою stand-

by в сумі 16,4 млрд дол. Україна отримала 

10.6 млрд дол., які пішли на поповнення 

золотовалютних резервів НБУ та 

фінансування державного бюджету. 

Восени 2009 року МВФ призупинив 

співпрацю з Україною в зв’язку з 

невиконанням низки зобов’язань в сфері 

державних фінансів (Україна зокрема не 

змогла прийняти державний бюджет на 

2010 рік) та політичною невизначеністю, 

зумовленою конфліктом гілок влади та 

майбутніми президентськими виборами 

2010 року.  

Глобальна фінансова криза спричинила 

не тільки великі економічні втрати, але й 

разом з іншими чинниками привела до 

тривалої стагнації української економіки. 

Так, за даними Світового банку в період 

2000-2007 років ВВП України в 

середньому щорічно зростав на 7%, тоді 

як за період 2008-2013 років (до кризи 

2014-2015 років) цей показник становив - 

0,7%. xxxv 

Криза в черговий раз довела просту 

істину: слабка нереформована економіка 

не спроможна суттєво мінімізувати 

кризові шоки та порівняно швидко 

відновитись після кризи. Розробка та 

реалізація адекватної антикризової 

політики вимагає політичного консенсусу 

всередині країни, реалістичної оцінки 

можливостей держави компенсувати 

певною мірою соціально-економічні 

наслідки кризи та створити умови для 

після-кризового економічного 

відновлення.
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14. Угода про вільну торгівлю між 

Україною та державами ЄАВТ 

24 червня 2011 року Україна підписала 

Угоду про вільну торгівлю з 

Європейською асоціацією вільної 

торгівлі (далі ЄАВТ). Угода набула 

чинності 1 червня 2012 року. 

Укладання цієї Угоди мала велике 

політичне та економічне значення. По-

перше, цей документ став першою 

угодою, яку уклала Україна після вступу до 

СОТ. По-друге, це перша угода про вільну 

торгівлю з інтеграційним об’єднанням, 

яка фактично стала першим серйозним 

інтеграційним кроком України на 

європейському напрямку. По-третє, за 

словами Оссура Скарфедінссона, міністра 

закордонних справ та зовнішньої торгівлі 

Ісландії, «Україна є першою європейською 

державою, з якою ЄАВТ укладає настільки 

всеохоплюючу угоду». По-четверте, Угода 

має комплексний характер і відрізняється 

від «класичних» угод про вільну торгівлю 

тим, що її предметом є лібералізація 

взаємної торгівлі як товарами, так і 

послугами, а також співробітництво сторін 

в цілому ряді пов’язаних з торгівлею сфер.   

Конвенцію про заснування Європейської 

асоціації вільної торгівлі було підписано 

4 січня 1960 року сімома країнами – 

Австрією, Данією, Норвегією, Португалією, 

Швецією, Швейцарією та Великою 

Британією. Сьогодні членами ЄАВТ є 

Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн та 

Швейцарія, тоді як інші країни вийшли з 

ЄАВТ, як правило, в зв’язку з набуттям 

членства в ЄС. 

Згідно з Угодою із 1 січня 2012 року 

Україна скасувала всі імпортні мита та 

еквівалентні миту податки та збори на 

імпорт з країн ЄАВТ. Водночас для значної 

кількості товарів затверджено окремі 

графіки зниження імпортних мит. Цей 

процес має відбуватися у формі лінійного 

зниження імпортного митного тарифу до 

нуля впродовж двох, трьох, п’яти, семи 

або десяти років, і до 1 січня 2022 року 

процес зниження має бути закінчений. 

Скасування імпортних мит на 93,3% 

тарифних груп для України з боку держав-

членів ЄАВТ відбулось одразу після 

набуття Угодою чинності. У сфері торгівлі 

послугами Україна й країни-члени ЄАВТ 
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домовились застосовувати режим 

найбільшого сприяння та національний 

режим у відповідності до Генеральної 

угоди про торгівлю послугами СОТ. 

В сфері інвестиційної діяльності сторони 

надають інвесторам загальний режим. 

Водночас Угода також містить і посилену 

норму: кожна зі Сторін повинна надавати 

інвесторам іншої Сторони та їхнім 

інвестиціям режим не менш сприятливий, 

ніж той, що в подібних ситуаціях 

надається власним інвесторам та їхнім 

інвестиціям («національний режим» у 

сфері інвестиційної діяльності). 

Що стосується співпраці у сфері 

регулювання конкуренції, то сторони 

зобов’язуються протидіяти здійсненню 

компаніями діяльності, яка перешкоджає 

розвитку конкуренції і несе в собі ознаки 

«зловживання одним або кількома 

підприємствами домінуючим 

становищем на територіях Сторін у цілому 

або на переважній частині території». Ця 

норма також стосується «державних 

компаній та компаній, яким Сторони 

надають виключні, або ексклюзивні, 

права». 

Угодою також передбачає співпрацю й 

узгодження діяльності у сфері захисту 

інтелектуальної власності на основі 

застосування принципу національного 

режиму в цій сфері. 

Слід окремо зазначити, що Угода також 

передбачала взаємне та ефективне 

відкриття своїх ринків державних 

закупівель з тим щоб «забезпечити 

максимально конкурентні можливості для 

постачальників і зробити державні 

витрати більш ефективними». 

В сфері сільського господарства Сторони 

домовились скорочувати або скасовувати 

мита на сільськогосподарську продукцію 

та розширювати перелік 

сільськогосподарської продукції, на яку 

поширюється зниження або скасування 

імпортних митних тарифів. Водночас, 

Угода також передбачала можливість 

застосування захисних заходів в цій сфері 

та визначає порядок їх застосування. 

Крім Угоди сторони також підписали 

низку документів з питань надання 

технічної і фінансової підтримки 

українській стороні для адаптації до нових 

умов торгівлі в рамках Угоди, а саме: 

Меморандум про взаєморозуміння щодо 

Програми двостороннього 

співробітництва у сільському господарстві 

між Міністерством аграрної політики та 



 

46 
 

продовольства України та Державним 

секретаріатом Швейцарії з економічних 

питань, Спільну заяву Державного 

агентства рибного господарства України, 

Міністерства рибного та сільського 

господарства Ісландії та Міністерства 

рибного господарства та прибережних 

справ Норвегії про співробітництво у сфері 

рибного господарства. 

В 2020 році український експорт в ЄАВТ 

становив 182 млн євро, а імпорт 641 млн. 

євро, причому протягом останніх 5 років 

експорт зростав в середньому на 5% 

щорічно, а імпорт – на 14,3%. Попри 

порівняно невеликі обсяги, торгівля з 

ЄАВТ має важливе значення для України.  

Країни-члени ЄАВТ є одними з 

найбагатших країн в світі. Вихід на їх ринки 

– це свідчення високої якості товару та 

вміння працювати у  

висококонкурентному середовищі. Мова, 

передовсім, йде про конкуренцію з 

виробниками з ЄС (а саме ЄС є 

найбільшим торговельним партнером 

ЄАВТ) та ще з 40 країн та територій, з 

якими ЄАВТ має 29 угод про вільну 

торгівлю.  

В цьому зв’язку слід зазначити, що 

Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія разом з 

ЄС входять до Європейського 

економічного простору (ЄЕП). Метою ЄЕП 

є посилення торговельно-економічного 

співробітництва на основі запровадження 

чотирьох свобод – свободи руху товарів, 

людей, послуг та капіталу, практично 

означає інтеграцію у внутрішній ринок ЄС.  

Відзначимо також, що положення та 

принципи цієї Угоди знайшли своє 

продовження й розширення в Угоді про 

асоціацію між Україною і країнами-

членами ЄС, яка була підписана в 2014 

році.
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15. Реформа децентралізації: фінансово-

економічний аспект 

Першим кроком в напрямку реформи 

стало схвалення Урядом 14 квітня 2014 

року Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної 

організації влади та затвердження Плану 

заходів її реалізації від 18 червня 2014 

року.xxxvi 

Концепція констатувала, що «система 

місцевого самоврядування на сьогодні не 

задовольняє потреб суспільства». Органи 

місцевого самоврядування у більшості 

територіальних громад не можуть 

забезпечити «створення та підтримку 

сприятливого життєвого середовища, 

необхідного для всебічного розвитку 

людини, її самореалізації, захисту її прав, 

надання населенню органами місцевого 

самоврядування, утвореними ними 

установами та організаціями 

високоякісних і доступних 

адміністративних, соціальних та інших 

послуг на відповідних територіях». Тому 

Україна потребує реформи місцевого 

самоврядування та територіальної 

організації влади з метою:  

а) забезпечення доступності та якості 

публічних послуг;  

б) оптимального  розподілу повноважень 

між органами місцевого самоврядування 

та органами виконавчої влади, 

визначення обґрунтованої територіальної 

основи для діяльності органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої 

влади;  

в) створення належних матеріальних, 

фінансових та організаційних умов для 

забезпечення виконання органами 

місцевого самоврядування власних і 

делегованих повноважень.    

Реформа мала пройти в два етапи: 

підготовчий (2014 рік) та етап змін (2015-

2017 роки). Станом на сьогодні, реформа 

перебуває на завершальному етапі, на 

якому мають бути внесені зміни до 

Конституції та прийнято ряд законодавчих 

актів. 

В основу політики децентралізації 

покладено положення та норми 
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Європейської хартії місцевого 

самоврядування, яку Україна 

ратифікувала 15 липня 1997 року, та 

найкращі світові практики регіональної 

політики та місцевого розвитку.  

Які ж економічні наслідки мала реформа 

децентралізації? По-перше, змінився 

адміністративно-територіальний устрій. 

Сьогодні Україна має 1470 громад в тому 

числі 31 територіальна громада на 

тимчасово непідконтрольній території в 

межах Донецької та Луганської областей 

(замість 11250), 136 районів (замість 490). 

Це дало можливість оптимізувати систему 

органів місцевого самоврядування. 

Паралельно з формуванням об’єднаних 

територіальних громад були значно 

розширені їхні права та повноваження, 

передовсім в економічній сфері та формат 

фінансових стосунків між центром та 

регіонами тощо.  

По-друге, в процесі реформування були 

розширені джерела доходів місцевих 

бюджетів, передусім за рахунок 

перегляду нормативів зарахування до 

місцевих бюджетів загальнодержавних 

податків та зборів. Об’єднані 

територіальні громади (ОТГ) здобули 

повноваження та ресурси, які мають міста 

обласного значення.  

Завдяки фінансовій децентралізації 

зросли доходи місцевих бюджетів. Так, в 

2014 році надходження до загального 

фонду місцевих бюджетів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) становили 

70,2 млрд грн, в 2015 вже 99,8 млрд грн, в 

2016 році 146,6 млрд грн, в 2017 році - 

191,9 млрд грн, в 2018 році 233,9 млрд 

грн., 275 млрд грн. в 2019 та 290 млрд. грн 

в 2020 році попри пандемію COVID-19. 

До речі, нові фінансові можливості 

сприяли розвитку співпраці між 

громадами, які вже уклали 717 угод про 

спільну реалізацію різного роду спільних 

проектів (станом на червень 2021 

року).xxxvii  

По-третє, змінились стосунки між 

центром та громадами в бюджетній сфері. 

Якщо раніше прямі відносини з 

державним бюджетом мали лише обласні 

та районні бюджети, бюджети міст 

обласного значення, то сьогодні такі 

стосунки мають об’єднані територіальні 

громади (ОТГ). Мова йде про надання ОТГ 

дотацій та субвенцій на виконання ними 

делегованих державою повноважень. 

Запроваджено нові види міжбюджетних 

трансфертів (освітня та медична субвенції, 

субвенція на підготовку робітничих 

кадрів, базова та реверсна дотації). До 

того ж, органи місцевого самоврядування 
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можуть затверджувати місцеві бюджети 

незалежно від дати прийняття закону про 

Державний бюджет.   

По-четверте, місцеві органи влади можуть 

самостійно встановлювати ставки 

податків у визначених законодавством 

межах та надавати пільги з їх сплати. Ця 

можливість широко використовувалась на 

місцях для підтримки економічної 

активності в період пандемії COVID-19. 

Вони також можуть здійснювати зовнішні 

запозичення, самостійно обирати 

банківські установи для обслуговування 

місцевих бюджетів та бюджетних установ. 

В цілому ж реформу децентралізації 

можна з повним правом вважати 

надзвичайно успішною. Водночас, повна 

реалізація її потенціалу в 

довгостроковому плані залежить від того, 

чи зможуть місцева та центральна влада 

адекватно відреагувати на цілу низку 

викликів, а саме: 

1) створення ефективної системи 

планування на всіх рівнях - 

національному, регіональному та 

місцевому. Найбільш складним 

завданням в цьому зв’язку 

запровадження стратегічного планування 

розвитку територій на рівні ОТГ; 

2) кадрове забезпечення органів місцевої 

влади фахівцями відповідної кваліфікації;  

3) широке застосування інструментів 

місцевої демократії як запоруки 

врахування соціально-економічних 

інтересів членів громади та  ефективного 

контролю за діяльністю влади.
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16. Угода про асоціацію з ЄС як 

цивілізаційний вибір України 

Угода про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони була підписана в 2014 році 

в два етапи:  31 березня політична 

частина, 27 червня економічна частина. А 

16 вересня 2014 року Верховна Рада 

України та Європейський Парламент 

синхронно ратифікували Угоду. Угода 

набула чинності в повному обсязі 1 

вересня 2017 року після тривалого 

процесу ратифікації усіма державами-

членами. 

Категорично проти укладання Угоди 

виступила Росія, яка традиційно 

намагалась утримати Україну в орбіті 

свого політичного впливу. Під її тиском 

Президент України Віктор Янукович в 2013 

році не підписав Угоду, що спровокувало 

масові протести в Україні, які переросли в 

Революцію гідності.  

Угода про асоціацію між Україною та ЄС є 

без перебільшення найбільш масштабним 

пакетом домовленостей в історії 

незалежної України. Угода є також 

найбільшим міжнародним договором ЄС 

з третьою країною. Економічна частина 

Угоди тією чи іншою мірою охоплює всі 

основні сфери та галузі економіки. Сам 

факт узгодження сторонами такого 

різнопланового за змістом та за кількістю 

взаємних домовленостей документу має 

безпрецедентний характер. Він свідчить 

про те, що Україна та ЄС мали серйозний 

намір не тільки перевести співпрацю на 

якісно новий рівень, але й суттєво 

наблизити економічну систему України до 

економічної системи Євросоюзу. Основою 

такого наближення є взаємна 

лібералізація передусім руху товарів, 

капіталів та послуг, гармонізація підходів 

та принципів, на яких будуються галузеві 

політики та системи регулювання 

виробничо-комерційної діяльності. В 

цілому Угода є інструментом розбудови 

співпраці сторін на принципах «політичної 

асоціації» та «економічної інтеграції».  

Угода про асоціацію передбачає також 

розвиток інтенсивного діалогу між 

Україною та ЄС в різних форматах та на 
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різних рівнях, який охоплюватиме широке 

коло питань – від обговорення перспектив 

розвитку тих чи інших галузей економіки 

до консультацій з питань регулювання тих 

чи інших економічних сфер та вирішення 

суперечок. 

Вже після підписання Угоди, Росія 

заявила, що вільна торгівля між Україною 

та ЄС загрожує її національним 

економічним інтересам, адже, по-перше, 

ввезені безмитно в Україну дешеві та 

якісні європейські товарів спочатку 

наситять український ринок, а потім під 

виглядом української продукції 

потрапляють на ринок РФ. По-друге, 

перехід України на європейські стандарти 

фактично закриє український ринок для 

російських товарів. По-третє, вільна 

торгівля між Україною та ЄС приведе до 

розширення взаємної торгівлі та 

витіснення Росії з відповідних ринків. 

Зважаючи політичну ситуацію в 2014 році, 

запровадження поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі – 

ключового елементу Угоди – було 

відтерміновано на 1 рік (до 1 січня 2016 

року). Протягом цього часу в рамках ЄС-

Україна-Росія велись інтенсивні 

консультації. Ці консультації закінчились 

безрезультатно і показали, що Росія 

просто намагається заблокувати 

реалізацію Угоди, використовуючи при 

цьому економічно некоректну 

аргументацію та висуваючи свідомо 

неприйнятні вимоги. 

Ключовим компонентом Угоди про 

асоціацію є створення поглибленої та 

всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗТ). 

ПВЗТ – це угода про вільну торгівлю 

нового покоління, яка відображає нові 

економічні реалії та якість 

світогосподарських зв’язків. Вона 

передбачає не тільки «класичну» 

лібералізацію торгівлю товарами та 

послугами шляхом скасування тарифних 

та нетарифних бар’єрів.  

Мова йде про запровадження Україною 

стандартів ЄС в сфері безпеки харчових та 

промислових товарів, державних 

закупівель, конкурентної політики (в 

частині антимонопольних заходів та 

державної допомоги), захисту прав 

власності та прав інтелектуальної 

власності (в тому числі географічних 

зазначень), визнання кваліфікацій, тощо. 

В цьому році відповідно до Статті 29, 

Україна та Європейський Союз починають 

процес перегляду Угоди про асоціацію у 

частині торгівлі товарами. 
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Угода також передбачає співробітництво 

в 28 сферах економіки, зокрема в 

енергетиці, макроекономіці, управлінні 

державними фінансами, оподаткуванні, 

статистики, екології, транспорту, у 

космічній галузі, сфері науково-технічної 

співпраці, промислової політики та 

політики підприємств, видобувної та 

металургійної промисловості, фінансових 

послуг, корпоративного права, 

корпоративного управління, 

бухгалтерського обліку й аудиту, розвитку 

інформаційного суспільства, 

аудіовізуальної політики, туризму, 

сільського господарства та розвитку 

сільських районів, рибальства і морської 

політики, річки Дунай, захисту прав 

споживачів, співробітництва у сфері 

зайнятості, соціальної політики та 

політики рівних можливостей, охорони 

здоров'я, освіти, навчання і молоді, 

культури, спорту і фізичної активності, 

громадянського суспільства, 

транскордонного та регіонального 

співробітництва, участі у проектах і 

програмах європейських агенцій на основі 

поступового наближення законодавства 

України до правил ЄС, а також, де 

доцільно, до міжнародних норм і 

стандартів. 

Сторони також домовились 

співпрацювати у фінансовій сфері та сфері 

боротьби з шахрайством. Це означає, що 

Україна може скористатись чинними 

інструментами та механізмами фінансової 

допомоги ЄС для досягнення цілей Угоди 

про асоціацію. Згідно Угоди пріоритетні 

сфери такої фінансової допомоги 

визначаються відповідними 

індикативними програмами, які 

відображатимуть узгоджені ЄС та 

Україною пріоритети політики.  

В цілому імплементація Угоди про 

асоціацію означає, що магістральним 

вектором політичних, економічних та 

соціальних перетворень в Україні є 

інтеграція до ЄС як її реалізація 

цивілізаційного вибору. 
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17. Російська агресія проти України: 

економічний вимір

Російський владний істеблішмент 

категорично не сприйняв Революцію 

гідності, розцінивши її як загрозу чинному 

російському політичному режиму та 

суттєве послаблення геополітичних 

позицій РФ внаслідок виходу України з-під 

російського контролю. Саме виходячи з 

цих міркувань, в 2014 році Росія 

анексувала Крим та фактично розпочала 

збройну агресію на Сході. 

Анексія Криму та війна, яку веде Росія 

проти України вже сьомий рік поспіль, має 

цілком конкретну економічну ціну. Мова 

йде передовсім про втрату частини 

економічного потенціалу  - активів, які 

залишаються на окупованих територіях, та 

розрив усталених економічних зв’язків 

між підприємствами. Підприємці 

втратили традиційні ринки збуту та 

постачальників і мали адаптуватись до 

нових реалій, що також вимагає певних 

витрат. Країна втрачає частину бюджетних 

доходів, які надходили з відповідних 

територій до окупації. Свою конкретну 

економічну ціну мають торговельні 

санкції. Зростають військові витрати, 

виникає потреба допомагати внутрішньо 

переміщеним особам, тощо. На жаль, 

також виникають нові корупційні схеми з 

усіма відповідними негативними 

наслідками. Суттєво посилюється 

невизначеність щодо державної політики 

стосовно окремих сфер та галузей 

економіки, державного регулювання 

виробничо-комерційної діяльності. І цей 

перелік зумовлених війною негативних 

економічних ефектів можна 

продовжувати.  

За оцінками експертів Центру економічної 

стратегії вартість втрачених Україною в 

Криму активів становить 135 млрд  дол. Ці 

втрати включають вартість землі на 

Кримському півострові (3 млрд дол.) та 

доведених покладів корисних 

копалин (52,3 млрд дол.), втрати житлової 

нерухомості населенням (42,7 млрд дол.), 

втрати приватних компаній  (18,4 млрд 

дол.) та банків (2,7 млрд дол.), 

втрати держави (14 млрд дол.) 

та місцевих громад (1,7 млрд дол.).xxxviii  
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За оцінками експертів Німецького 

інституту економічних досліджень, війна 

на Сході привела до зниження ВВП 

України на душу населення за період 

2013- 2017 років на 15,1%, або близько 1 

439 дол.xxxix 

За оцінками американського дослідника 

Андерса Ослунда, Україна від російської 

агресії втратила близько 100 млрд дол. 

( 27 млрд дол. наслідок анексії Криму та 

73 млрд дол. внаслідок агресії на Сході). xl 

Економічні втрати від російської агресії 

також понесли й тимчасово окуповані 

райони Донецької та Луганської областей. 

За оцінками Німецького інституту 

економічних досліджень, ці райони 

втратили відповідно 43% та 52% (4 630 і 3 

326 дол.) валового регіонального 

продукту на душу населення протягом  

2013-2016 років. А за оцінками 

Віденського інституту міжнародних 

економічних досліджень, протягом 

першого року збройного конфлікту 

економіка ОРДЛО скоротилась на 50%.xli  

Оцінки втрат відрізняються в залежності 

від методики розрахунків, але, в цілому, 

вони переконливо свідчать про те, що 

російська агресія завдала Україні 

серйозних економічних збитків.  

Водночас, відновлення тимчасово 

окупованих районів Донецької та 

Луганської областей потребуватиме 

значних коштів. Так, за оцінками експертів 

Віденського інституту міжнародних 

економічних досліджень, таке 

відновлення коштуватиме щонайменше 

21,7 млрд дол. При цьому відновлення 

фізичного капіталу вимагатиме 9,5 млрд 

дол., людського капіталу – 8,6 млрд дол., 

а відновлення довкілля – 3,6 млрд дол. 

Одним з масштабних економічних 

наслідків російської агресії стала 

переорієнтація української зовнішньої 

торгівлі з російського ринку на ринки 

інших країн. За даними НБУ в 2013 році на 

РФ припадало 28,0% українського 

експорту та 25,9% імпорту товарів та 

послуг (на ЄС відповідно 36,1% та 34,0%). 

А в 2019 році частка РФ скоротилась до 

10,0% експорту та 10,3% імпорту (тоді як 

на ЄС припадало відповідно 34,8% та 

40,8%.xlii 

Ну а тепер кілька висновків 

Російська анексія Криму та агресія на 

Сході України має надзвичайно серйозні 

наслідки для економіки Україна в 

коротко-, середньо- та довгостроковій 

перспективі. Без адекватної кількісної та 
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якісної оцінки таких наслідків неможливо 

приймати зважені політичні рішення 

щодо соціально-економічного-розвитку 

країни та майбутньої реінтеграції цих 

територій, адекватно формулювати 

українську позицію щодо відновлення 

територіальної цілісності та покарання 

агресора на міжнародній арені. 

Компенсувати втрати можна завдяки 

динамічному економічному зростанню, 

яке неможливо забезпечити без 

масштабних економічних реформ та 

допомоги міжнародної спільноти. 

Успішний соціально-економічний 

розвиток України є головною 

передумовою успішної протидії 

російській агресії та інструментом 

реінтеграції країни після відновлення її 

територіальної цілісності. 

Українська економічна політика повинна 

мати військову компоненту, яка так чи 

інакше має відображатись в усіх її 

(політики) складових. Адже війна досить 

рельєфно показала реальний стан 

українського військово-промислового 

комплексу в широкому розумінні цього 

слова, вразливі політичні, безпекові та 

економічні «точки» країни та проблеми, 

які вимагають вирішення в коротко-, 

середньо- та довгостроковій перспектив.
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18. Банківська криза 2014-2016 років: 

безпрецедентні дії НБУ та Уряду  

У 2014 році Україна одночасно стикнулась 

з трьома найбільшими в історії 

незалежності проблемами – 

економічною кризою, падінням попиту та 

цін на традиційні експортні товари 

України, російською анексією Криму та 

спровокованим Росією військовим 

конфліктом на Сході України, причому дві 

останні проблеми, в свою чергу, посилили 

економічну кризу. Падіння внутрішнього 

попиту та слабкий зовнішній попит 

спричинили в 2014 році падіння 

реального ВВП на 6,4%, а в 2015 році – ще 

на 9,2% порівняно з 2014 роком, а високий 

рівень  економічної та політичної 

невизначеності призвів до різкого 

зростання попиту на іноземну валюту та 

відтоку коштів за кордон.  

Очевидно, що ці процеси також негативно 

вплинули і на банківську систему. 

Зокрема протягом 2014-2016 років банки 

втратили 33% депозитів фізичних осіб у 

національній та 50% депозитів в іноземній 

валюті.xliii Якість кредитного портфелю 

банків у 2015 році була на найнижчому 

історичному рівні. За результатами 

діагностичного обстеження частка 

кредитів з ймовірністю дефолту від 51% 

до 100% (фактичний дефолт) у кредитних 

портфелях 20 найбільших банків 

становила 53%.xliv 

Водночас, в українській банківській 

системі протягом тривалого часу 

накопичувались внутрішні проблеми, які 

рано чи пізно мали привести до її 

(системи) кризи. Серед них слід назвати, 

по-перше, незадовільний рівень 

корпоративного управління. Мова йде 

про відсутність продуманих стратегій 

розвитку та незалежних спостережних 

рад, не адекватну оцінку ризиків, акцент 

на кредитуванні пов’язаних осіб, тощо. 

По-друге, низка банків займались 

відмиванням грошей («обналом»), 

мобілізацією коштів вкладників за 

принципом піраміди та наступним їх 

переведенням в готівку або практично 

безповоротним фінансуванням 

пов’язаних сторін. По-третє, це 

зловживання з рефінансуванням, 

недостатній контроль з боку регулятора, 

тощо.  
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Для вирішення цих проблем НБУ здійснив 

цілу низку заходів, найбільш резонансним 

з яких стало небачене в історії України 

виведення з ринку  банківських установ 

(так званий «банкопад»).  

На початку 2014 року Україні було 180 

банків. Протягом 2014 – 2020 років з ринку 

було виведено 107 банків, причому лише 

за три роки (2014-2016 роки) з ринку було 

виведено 87 банківських установ. 

Причини цього були різні: 3 банки було 

ліквідовано в зв’язку з АТО та окупацією 

Криму, 5 банків приєднались до інших 

банківських установ, 10 банків 

добровільно залишили ринок, 10 банків 

закрились за результатами фінансового 

моніторингу, 5 банків - через непрозору 

структуру власності, 74 банки – через 

незадовільний фінансовий стан, 

порушення нормативів, тощо. На ці 107 

банків припадало 34% активів системи. В 

результаті цього на ринку станом на 1 

січня 2021 року  залишилось 73 банківські 

установи.xlv  

Сукупні витрати держави на подолання 

наслідків банківської кризи, починаючи з 

2014 року, становили 14% ВВП 

відповідних років (2014-2017 років). 

Загалом втрати економіки від кризи з 

урахуванням усіх складових становлять 

38% ВВП (включаючи 14% державних 

витрат).xlvi  

З метою порятунку банківської системи, 

Уряд України та НБУ пішли на 

безпрецедентний в історії України крок – 

націоналізацію найбільшої банківської 

установи «Приватбанку» в 2016 році.  Цей 

банк займає окреме місце в банківській 

системі країни. Станом на грудень 2015 

року на нього припадало 21% чистих 

активів та 25% чистих кредитів банківської 

системи, 35% всіх депозитів населення, 

33,2% всіх банкоматів та 112,6 тис. 

платіжних терміналів (з 193,8 тис. по всій 

країні).xlvii 

За оцінкою компанії з корпоративних 

розслідувань Kroll "Приватбанк" був 

об'єктом масштабних та скоординованих 

шахрайських дій як мінімум протягом 

десяти років до націоналізації. До 

націоналізації банку у грудні 2016 року 

понад 95% корпоративного кредитного 

портфеля припадало на структури, 

пов'язані з акціонерами та групами 

афілійованих з ними осіб. А вже 

наприкінці 2016 року 75% кредитного 

портфеля було консолідовано у кредити 

36 позичальникам, про яких говорилось 

раніше, причому більшість із них не 

погашались та були простроченими, що й 

призвело до збитків банку щонайменше в 
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сумі 5,5 млрд дол. До того ж банк 

неодноразово надавав неправдиву 

інформацію щодо свого фінансового 

стану.xlviii  

Витрати на порятунок Приватбанку склали 

понад 155 млрд грн, тобто понад 3 500 грн 

у розрахунку на кожного жителя України. 

Націоналізація Приватбанку мала 

важливе суспільне значення, адже вона 

дозволила захистити інтереси понад 20 

млн громадян України, які зберігали 

кошти в банку та користувались його 

сервісами. Це зокрема 3,2 млн 

пенсіонерів та 1,6 млн інших соціально 

незахищених верств населення, які 

зберегли повний доступ до своїх рахунків. 

Історія про націоналізацію Приватбанку 

ще не закінчена, адже зараз у справі цієї 

установи проходить близько 100 судових 

процесів.  

Проблеми Приватбанку та інших 

банківських установ зумовили прийняття 

в травні 2021 року закону, який 

врегулював інституційні та  процедурні 

механізми виведення банків із ринку. В 

перспективі держава планує виходити з 

капіталу державних банків (мова йде 

також про продаж Приватбанку) після 

відновлення економіки, коли реальний 

ВВП України зростатиме впродовж двох 

кварталів поспіль. Покупці таких банків 

повинні мати бездоганну ділову 

репутацію, задовільний 

фінансовий/майновий стан та прозору 

структуру власності.  

Але дискусії щодо причин «банкопаду» та 

його наслідків, можливих варіантів 

реагування на тодішню банківську кризу 

продовжуються і сьогодні.
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19. Реструктуризація зовнішнього боргу: 

чому та як 

В 2015 році Україна зіткнулася з 

серйозними труднощами щодо 

обслуговування державних боргових 

зобов’язань.  

Якщо загальний обсяг державного та 

гарантованого державою боргу на кінець 

2014 року становив 1,1 трлн. гривень, то 

на кінець 2015 року він зріс до 1,57 трлн. 

грн, причому 66,3% припадало на 

зовнішній борг. На кінець 2014 року, 

вперше за останні роки, співвідношення 

державного та гарантованого державою 

боргу до валового внутрішнього продукту 

перевищило допустиму межу 70%. За 

2013-2014 роки борг зріс майже на 916 

млрд. грн. У 2014 році витрати на 

обслуговування та погашення боргу 

становили майже 169 млрд. грн,  а на 2015 

рік вони планувались на рівні 344 млрд. 

грн. Якщо в 2014 році ці витрати 

становили 13,4%, то в січні – жовтні 2015 

року вже 15,4% бюджетних доходів.xlix   

Така ситуація виникла внаслідок цілої 

низки причин. По-перше, це кризові 

явища в економіці, які посилились 

внаслідок російської анексії Криму та 

агресії РФ на Сході України. Названі 

обставини зокрема зумовили падіння 

кредитних рейтингів країни з усіма 

відповідними наслідками. По-друге, 

зростання державного боргу було 

зумовлено активним залученням коштів 

для фінансування дефіциту бюджету, в 

тому числі проектів розвитку, 

рефінансування державного боргу, 

надання підтримки, зокрема, НАК 

"Нафтогаз України" та Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб і 

банкам (АТ "Укрексімбанк" та АТ 

"Ощадбанк"). По-третє, борг 

«подорожчав» внаслідок стрімкої 

девальвації гривні з 7,993 грн за дол. 

(станом на 31.12.2013 року) до 21,185441 

грн. за дол. станом на 31.08.2015 року).  

Фактично склалась ситуація, коли країна 

опинилась перед дуже складним 

вибором – або оголосити дефолт, або 

домовлятись з кредиторами про 

реструктуризацію боргу. 
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Дефолт означає, що країна фактично 

визнає себе банкрутом і тому 

відмовляється робити боргові виплати 

кредиторам. Як правило, предметом 

дефолту є зовнішній борг. Оголошення 

дефолту не означає, що державні борги 

просто зникають, а держава легко 

перегортає «кризову» економічну 

сторінку та починає формувати свою 

кредитну історію з чистого аркушу. Після 

оголошення дефолту країна не може 

уникнути перемовин з кредиторами 

стосовно наступних кроків щодо 

врегулювання боргової проблеми.  

Світовий досвід та економічна наука 

свідчать, що дефолт має цілком конкретні 

економічні наслідки. По-перше, зростає 

вартість міжнародних запозичень 

(відсоткові ставки) як для країни, так і для 

компаній з цієї країни. Але реально 

повернутись на ринки запозичень після 

дефолту країна може далеко не одразу. 

По-друге, національна валюта девальвує, 

адже інвестори намагаються убезпечити 

себе шляхом виведення капіталу за 

кордон. А різке зростання попиту на 

іноземну валюту веде до девальвації 

валюти національної. По-третє, щоб 

зберегти власні кошти, населення масово 

забирає гроші з банків, що веде до 

банківської кризи. По-четверте, кризові 

явища в економіці ведуть до кризи 

фондового ринку. По-п’яте, в якості 

інструменту «впливу» на країну-боржника 

країни-кредитори можуть вдатись до 

торговельного ембарго. По-шосте, 

економічні негаразди ведуть до 

безробіття.  

Зважаючи на ці обставини, в 2015 році 

Уряд України прийняв рішення про 

започаткування процесу реструктуризації 

зовнішнього боргу, який закінчився у 

вересні 2015 року. Сторони домовились 

про наступне:  

1. Списання 20% боргу, що дозволить 

зменшити його суму з 19,3 млрд дол. до 

близько 15,5 млрд дол.  

2. Терміни погашення тієї частини боргу, 

що залишається,  будуть перенесені з 

2015-2023 років на 2019-2027 роки. 

Відсоткова ставка по реструктуризованим 

боргам складатиме в середньому 7,75% 

(ставка на момент перемовин становила 

7,22%). 

3.  Для зацікавлення інвесторів Україна 

випустить нові цінні папери, прив’язані до 

показників зростання ВВП («інструмент 

відновлення вартості»/ Value Recovery 

Instrument/ VRI/ так звані ВВП-варанти), 

які «запрацюють» з 2021 року терміном на 
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20 років. Ці папери були випущені замість 

єврооблігацій на номінальну суму 3,2 

млрд дол (або 20% від обсягу 

реструктуризації). Якщо економіка 

України зростатиме повільніше, ніж 3% на 

рік жодних виплат за варантами 

кредиторам не буде. При зростанні ВВП 

від 3% до 4% на рік, кредитори отримають 

15% суми перевищення 3% ВВП. При 

зростанні економіки України більше 4% на 

рік, кредитори отримають 40% вартості 

від кожного відсотка, який перевищує 

таке зростання. Між 2021 та 2025 роками 

цей платіж не зможе бути вищим, ніж 1% 

ВВП, при чому Україна не робить жодних 

платежів по ВВП варантам VRI, допоки її 

ВВП не перевищить 125,4 млрд. дол.l 

В  травні 2021 року Україна здійснила 

першу виплату за ВВП-варантами в сумі 40 

млн 750,65 тис. дол., а в середині серпня 

2020 року завершила викуп на відкритому 

ринку близько 11% своїх ВВП-варантів для 

зменшення виплат за ними в 

майбутньому.li 

Питання щодо ВВП-варантів було і 

залишається в центрі дискусій. Одні 

вважають, що ВВП-варанти стимулювали 

інвесторів пристати на умови 

реструктуризації, і тому їх не можна 

оцінювати окремо від всього пакету 

домовленостей. Критики вказують на 

відсутність «стелі» виплат після 2025 року: 

чим швидше зростатиме ВВП, тим більше 

треба буде платити. А тоді виникає ризик, 

що ці середньо- та довгострокові виплати 

перевищать початковий ефект 

реструктуризації. 

Досі невирішеним залишається питання 

боргу перед Росією у 3 млрд дол, який 

було оформлено євробондами. Ці гроші 

Україна отримала від Росії наприкінці 

грудня 2013 року, як свого роду «плату» за 

відмову від підписання Угоди про 

асоціацію з ЄС. Зараз очікується рішення 

по цій справі Верховного суду Лондона.
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20. PROZORRO: прорив на ринку 

державних закупівель 

Державні закупівлі традиційно були 

однією з найбільш непрозорих, 

неефективних та корумпованих сфер 

державних фінансів. А якщо згадати, що 

щорічні обсяги державних закупівель 

складають близько 13% ВВП, то 

нагальність фундаментальної реформи 

цієї сфери стає просто очевидною. 

Першою спробою системно змінити 

ситуацію стало прийняття Закону «Про 

здійснення державних закупівель" в 2010 

році. Ухвалення такого закону було 

фактично однією з ключових вимог МВФ 

для підписання Урядом Миколи Азарова 

Меморандуму про співпрацю з МВФ та 

передумовою подальшого розвитку 

співпраці з ЄС.  

Але внесені до Закону зміни фактично 

скасовували принципи прозорості та 

конкуренції в процесі державних 

закупівель, що стало кроком назад. Так,  

наприклад, було дозволено проводити 

закупівлі до чемпіонату з футболу Євро-

2012 без проведення конкурсу, 

передбаченого Законом. Через якийсь час 

було запроваджено особливу процедуру 

державних закупівель в енергетичному 

секторі. Внесені зміни фактично 

запроваджували корупційні процедури 

закупівель, які здійснювали державні 

підприємства. У відповідь на ці кроки 

Європейський Союз навіть призупинив 

бюджетну підтримку України.  

Після Революції гідності в 2014 році за 

сприяння МВФ та ЄС було прийнято новий 

Закон «Про державні закупівлі». Закон 

став черговою спробою зробити державні 

закупівлі прозорими, конкурентними та з 

залученням максимального кола 

замовників. В 2015 році було прийнято 

новий Закон «Про публічні закупівлі», 

який інкорпорував основні положення 

попереднього закону та запровадив 

спеціальну електронну систему 

закупівель. Вона мала забезпечити 

проведення закупівель, створення, 

розміщення, оприлюднення, обмін 

інформацією і документами в 

електронному вигляді. Система 

складається з веб-порталу 

Уповноваженого органу, авторизованих 
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електронних майданчиків, між якими 

здійснювався автоматичний обмін 

інформацією та документами.lii  

Сама IT система (яку назвали Prozorro) 

була розроблена групою IT фахівців на 

волонтерських засадах, апробована на 

допорогових закупівлях та передана 

спеціально створеному ДП «Прозорро». З 

1 квітня 2016 року система стала 

обов'язковою для закупівель 

центральними органами влади та 

монополістами, а з 1 серпня 2016 року — 

для всіх інших публічних замовників. 

Запровадження системи Prozorro стало 

справжнім проривом в реформуванні 

сфери державних закупівель. Система 

зробила процес закупівель повністю 

інформаційно відкритим на всіх його 

етапах (принцип «всі бачать все»). 

Система передбачає проведення 

конкурентних торгів шляхом залучення 

максимальної кількості учасників. Її 

розвиток відбувається в партнерстві з 

державними установами, міжнародними 

фінансовими організаціями, освітніми 

закладами, представниками бізнес-

середовища, громадськими 

організаціями тощо.    

Сьогодні Prozorro — це електронна 

платформа, яка об’єднує понад 35 тисяч 

державних та комунальних органів влади 

та підприємств (замовників товарів, робіт 

та послуг) та близько 250 тисяч 

комерційних компаній (постачальників). У 

лише 2020 році завдяки прозорим 

тендерам на Prozorro Україна змогла 

заощадити понад 52,2 млрд грн, всього за 

5 років існування система бюджетна 

економія склала 150 млрд грн.liii 

Успіх системи Прозорро стимулював 

створення в 2018 році державного 

підприємства «Прозорро. Продажі», що 

фактично інституціаналізувало 

відповідний пілотний проект. Його 

завдання - прозорий продаж активів 

неплатоспроможних банків, майна 

державних підприємств і комунальних 

активі, прав оренди державного майна та 

на розміщення реклами, тощо.  

З метою подолання корупції в сфері 

охорони здоров’я було вирішено 

передати функції із закупівлі окремих ліків 

міжнародним організаціям терміном до 

березня 2019 року.liv  З 2015 року закупівлі 

здійснювали ЮНІСЕФ, ПРООН та 

британська королівська агенція Crown 

Agents, а з 2020 року  - Crown Agents, 

ПРООН та ДП “Медичні закупівлі 

України». Створене восени 2018 ДП 
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“Медичні закупівлі України” має 

забезпечувати централізовану закупівлю 

ліків та медичних виробів за кошти 

державного бюджету на основі прозорих 

та ефективних процедур, адмініструвати 

електронні каталоги, проводити тендери 

для замовників ліків і медичних виробів, 

здійснювати закупівлю за рамковими 

угодами. 

Складовою реформи державних 

закупівель стало приєднання України до 

Угоди Світової організації торгівлі про 

державні закупівлі в 2016 році. Угода 

передбачає поширення принципу рівного 

доступу до ринків на сферу державних 

закупівель, тобто взаємного відкриття 

ринків  державних закупівель для 

компаній з країн-сторін Угоди. Для 

українських виробників Угода створила 

можливості виходу на ринок, загальний 

об’єм якого оцінювався в 1,7 трлн дол. 

щорічно. 

Слід також окремо зазначити, що питання 

державних закупівель  згадуються в Угоді 

про вільну торгівлю з ЄАВТ, Угоді про 

асоціацію з ЄС,  Угоді про вільну торгівлю 

з Канадою та Угоді про політичне 

співробітництво, вільну торгівлю і 

стратегічне партнерство між Україною та 

Сполученим Королівством Великої 

Британії та Північної Ірландії.
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21. Україна: створення ринку газу 

Газовий сектор в Україні традиційно 

характеризувався відсутністю прозорості, 

заборгованістю споживачів за 

поставлений газ, перехресним 

субсидіюванням (високі ціни для 

промисловості та низькі ціни для 

населення). В торгівлі газом процвітали 

різного роду корупційні схеми, тоді як 

використання газу відзначалось високим 

рівнем неефективності. Контроль за НАК 

«Нафтогаз України» був предметом 

жорсткої боротьби між різними політико-

економічними угрупованнями, оскільки 

компанія розглядалась як інструмент 

реалізації цілком конкретних приватних 

економічних інтересів.   

Вирішення цих та інших проблем 

перебуває виключно в площині реформ, 

спрямованих на формування 

цивілізованого газового ринку в Україні. 

Початком великомасштабної реформи 

газового сектору  в Україні можна вважати 

прийняття плану заходів щодо 

реформування газового сектору, 

узгодженого зі Світовим банком.lv 

Планом, зокрема, передбачалось 

прийняття Закону України “Про ринок 

природного газу”, узгодженого з 

Секретаріатом Енергетичного 

Співтовариства, внесення змін до цілої 

низки законів в частині відокремлення 

діяльності з транспортування газу, 

підвищення цін на природний газ для 

населення та виробників теплової енергії, 

розробку плану реструктуризації НАК 

«Нафтогаз України», посилення 

незалежності НКРЕКП (Національна 

комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг), удосконалення 

механізму допомоги вразливими групам 

споживачів, перегляд правил 

ліцензування відповідних видів діяльності 

тощо.   

В 2015 році було прийнято Закон України 

«Про ринок природного газу», яким 

фактично було створено сучасний ринок 

газу в Україні.lvi Цей Закон  став важливим 

кроком в напрямку імплементації актів 

законодавства Енергетичного 

Співтовариства у сфері енергетики. 

Згідно Закону ринок природного газу 

будується на принципах вільної 

конкуренції, належного захисту прав 
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споживачів та безпеки постачання 

природного газу та має такі параметри: 

1. Відокремлення функцій оператора 

газотранспортної системи від 

функцій видобування та постачання 

природного газу. Компанія-оператор  

перебуватиме у державній власності, а її 

приватизація не передбачається. До речі, 

з 1 січня 2020 року функції 

транспортування газу територією України 

здійснює спеціально створене товариство 

– ТОВ "Оператор ГТС України». 

2. Чітке розмежування функцій держави 

та регулятора ринку (національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних 

послуг). Це означає, що держава регулює 

монопольні ринки (транспортування, 

розподілу, зберігання, послуг установки 

LNG). Регулювання тарифів має 

забезпечити надходження інвестицій в 

газотранспортні та газорозподільні 

системи, газосховища, установку LNG. та 

максимально сприяє розвитку 

добросовісної конкуренції на товарному 

ринку природного газу. Закон передбачає 

мінімальне втручання держави у 

функціонування оптового ринку газу та 

визначає підстави для такого втручання.  

3. Рівні права доступу суб’єктів ринку газу 

до газотранспортних та газорозподільних 

систем, газосховищ, установок LNG та на 

приєднання до газотранспортних і 

газорозподільних систем. Такі ж права 

отримали виробники біогазу або інших 

видів газу з альтернативних джерел. До 

речі, Оператор ГТС вже запровадив 

аукціонний розподіл потужностей на 

міждержавних з’єднаннях через аукціони 

на сертифікованих платформах. 

4. Чітке визначення функцій оператора 

ГТС, оператора газорозподільної системи, 

оператора газосховища, оператора 

установки LNG. Вони мають розробити 

спеціальні кодекси, які регламентують 

функціонування відповідних систем 

(об’єктів), правил експлуатації та доступу 

до них. 

5. Вільне ціноутворення. Постачання 

природного газу здійснюється за цінами, 

що вільно встановлюються між 

постачальником та споживачем, крім 

випадків, передбачених цим Законом. 

При цьому Закон гарантує свободу вибору 

джерел надходження природного газу. 

6. Створення інституту постачальника газу 

«останньої надії». Компанія- 

постачальник «останньої надії» має 
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забезпечити безперервне постачання 

природного газу споживачу тоді, коли 

споживач в силу певних причин не може 

скористатись «традиційними» каналами 

постачання.  

7. Захист вразливих споживачів. З цією 

метою Уряд встановлює критерії для 

віднесення споживачів до категорії 

вразливих. Вразливі споживачі мають 

право на субсидію для відшкодування 

витрат за спожитий природний газ та іншу 

адресну допомогу. Порядок надання такої 

допомоги визначається Урядом. 

Закон передбачав, що суб’єкти владних 

повноважень, а також суди при 

застосуванні норм цього Закону мають 

брати до уваги правозастосовну практику 

Енергетичного Співтовариства та 

Європейського Союзу, зокрема рішення 

Суду Європейського Союзу 

(Європейського Суду, Загального Суду), 

практику Європейської Комісії та 

Секретаріату Енергетичного 

Співтовариства щодо застосування 

положень актів законодавства 

Європейського Союзу 

Невід’ємною складовою змін стало 

реформування НАК «Нафтогаз України». 

Зміст реформи визначався Керівними 

принципами ОЕСР щодо корпоративного 

врядування на підприємствах державної 

форми власності та Принципами 

корпоративного управління ОЕСР 

(Організація економічного 

співробітництва та розвитку). Мова йде 

про створення повноцінних та ефективних 

органів управління, чіткий розподіл 

повноважень в межах компанії на всіх 

рівнях, функціонування ефективної 

системи внутрішнього контролю, 

усунення політичного впливу на діяльність 

компанії, створення рівних з приватними 

компаніями умов діяльності на ринку. 

В цілому, переважна більшість 

поставлених завдань успішно виконані, а 

внутрішній ринок газу практично 

створено. І тепер мова йде про 

забезпечення його нормального 

функціонування та подальший розвиток. 
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22. Реформа корпоративного управління 

державних підприємств 

Діяльність державних підприємств, 

передовсім тих, які займали ключові 

позиції у відповідних сферах, традиційно 

характеризувалась низькою 

ефективністю, збитковістю, відсутністю 

прозорості, високим рівнем корупції та 

вразливістю до різного роду політичних 

впливів, виконанням невластивих їм 

соціально-політичних функцій. Ці 

обставини зумовлювали нагальну 

необхідність реформування державного 

сектору економіки, зважаючи на його 

значення для соціально-економічного 

розвитку України.  

Основні цілі, принципи та інструменти 

урядової політики щодо підприємств, які 

належать державі, були сформульовані в 

Стратегії підвищення ефективності 

діяльності суб’єктів господарювання 

державного сектору економіки.lvii 

Ідеологія змін визначається Керівними 

принципами ОЕСР (Організації 

економічного співробітництва та 

розвитку) щодо корпоративного 

врядування на підприємствах державної 

форми власності. Реформа передбачає, 

по-перше, розробку та впровадження 

політики власності, тобто заходів щодо 

поліпшення корпоративного управління 

державними підприємствами та чіткого 

розмежування функцій держави з 

управління об’єктами державної 

власності та регулювання відповідного 

ринку, та, по-друге, посилення 

бюджетного нагляду шляхом 

впровадження системи оцінки фіскальних 

ризиків, з якими стикається відповідне 

підприємство. 

В державній власності мають залишитися 

15 особливо важливих державних 

підприємствlviii та ще 363 об’єкти, 

що забезпечують виконання державою 

своїх функцій. Це державні природні 

монополії та підприємства в сфері 

оборони, охорони здоров’я, 

стандартизації та метрології, соціальної 

політики тощо. Відповідно до концепції 

359 об’єктів державної власності (зокрема 

аеропорти, лісові господарства, 

автомобільні дороги тощо) необхідно 

передати у концесію з тим, щоб 
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підвищити ефективність їх 

функціонування.  

Як же рухається реформа корпоративного 

управління? Станом на травень 2021 року 

приведено у відповідність до змін, що 

відбулись у законодавстві, статути всіх 15 

компаній. Затверджено 15 політик 

власності державних компаній, ключові 

показники ефективності діяльності 

наглядових рад 7 компаній 

(ПрАТ «Укргідроенерго», ДП «МА 

«Бориспіль», ДП «АМПУ», АТ «Укрпошта», 

НЕК «Укренерго», АТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України», Поліграфкомбінат 

«Україна»), індивідуальні плани з 

корпоративного управління 10 компаній 

(НАК «Нафтогаз України», АТ 

«Укрзалізниця», ПрАТ «Укргідроенерго», 

АТ «ДАК «Автомобільні дороги України», 

Поліграфкомбінат «Україна», АТ «ДПЗКУ», 

АТ «Укрпошта», Украерорух, ДП «АМПУ», 

ДП «МА «Бориспіль»), створено наглядові 

ради в 10 компаніях (НЕК «Укренерго», ДП 

«АМПУ», ДП «МА «Бориспіль», АТ 

«Укрпошта», НАК «Нафтогаз України», АТ 

Укрзалізниця», ПрАТ «Укргідроенерго», 

АТ «ДАК «Автомобільні дороги України», 

Поліграфкомбінат «Україна», 

ДК «Укроборонром»). На 6 з 24 включених 

до списку на корпоратизацію підприємств 

відповідні процедури повністю 

завершені.lix  

Державні підприємства стали 

здійснювати свої закупівлі через систему 

«Прозорро». Запроваджено обов’язковий 

фінансовий аудит. Переглянута система 

оплати праці керівництва компаній.  

Як свідчить практика (зокрема, ситуація 

навколо НАК «Нафтогаз України»), 

найбільше проблем виникає з 

формуванням наглядових рад, адже їх 

роль у системі корпоративного управління 

суттєво зросла. Ну а попереду новий 

складний етап - реструктуризація та 

реорганізація суб’єктів господарювання.  

Державі сьогодні також володіє чотирма 

банками: АТ КБ «ПриватБанк», АТ 

«Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк» та АБ 

«УКРГАЗБАНК». Оскільки станом на 

початок 2021 року на них припадало 

53,6% зобов’язань та 52,5% активів 

банківської  системи України, розбудова 

ефективного управління державними 

банками має стратегічне значення для 

української економіки. Тому в лютому 

2018 року Уряд України затвердив Засади 

стратегічного реформування державного 

банківського сектору (стратегічні 

принципи), які були оновлені в 2020 році. 

В 2018 році Верховна рада прийняла 

закон, який чітко визначив принципи та 

механізми корпоративного управління 

державними банками. Закон зокрема 
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передбачав створення наглядових рад, 

причому 6 з 9 членів мали незалежними, 

кримінальну відповідальність за 

незаконне втручання в діяльність 

посадових осіб державного банку.lx  

Згідно Засад, фінансові результати 

діяльності банків мають забезпечити їх 

стабільність та довгострокову 

максимізацію цінності, а частка та 

концентрація держави в банківській 

системі має зменшитись. Планується 

впровадити стратегію розвитку для 

кожного банку як прибуткової установи, 

що працює на комерційних засадах; 

провести повноцінну реформу 

корпоративного управління, в тому числі, 

з метою захисту банків від політичного 

втручання; зменшити частку 

непрацюючих активів та скоротити частку 

ринку державних банків до 25% до 2025 

року шляхом продажу мажоритарних 

пакетів акцій іноземним та місцевим 

стратегічним інвесторам, міжнародним 

фінансовим організаціям, а також через 

первинне розміщення акцій. Очікується, 

що реалізація заявлених планів посилить 

надійність, ефективність та 

конкурентоспроможність української 

банківської системи. І якщо поліпшення 

фінансово-економічного стану державних 

банків відбувається досить успішно, то їх 

реструктуризація стикається з цілим 

рядом проблем. 

В цілому реформа управління 

державними підприємствами має не 

тільки велике економічне значення, але й 

значний антикорупційний ефект. Тому 

наявні здобутки реформи слід захистити 

від різного роду політичних впливів, а 

саму реформу обов’язково довести до 

кінця. 
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23. Перехід до інфляційного таргетування: 

чому це важливо 

Центральний банк відіграє в економіці 

особливу роль як ключовий інститут 

грошово-кредитної системи країни, адже 

саме він регулює грошовий обіг в країні. 

Протягом тривалого часу НБУ проводив 

політику фіксованого валютного курсу, яка  

призвела до появи численних дисбалансів 

в економіці, а  НБУ фактично фінансував 

Уряд. Інфляційні процеси мали 

непередбачуваний характер. 

Незалежність банку вимагала посилення, 

а інституційна спроможність - розбудови. 

Ці та інші проблеми зумовили 

необхідність переходу до режиму 

інфляційного таргетування як інструменту 

забезпечення цінової стабільності.  

Цінова стабільність не є  синонімом 

незмінності цін. Це така економічна 

ситуація, коли інфляція залишається 

порівняно низькою протягом тривалого 

періоду часу. Коли мова йде про цінову 

стабільність, мається на увазі, що майбутні 

зміни цін не є вирішальним чинником 

прийняття економічних рішень 

громадянами та підприємцями. Що це 

означає на практиці? Перш за все, зростає 

довіра до національної валюти в плані її 

спроможності виконувати всі свої функції. 

По-друге, зниження інфляційних 

очікувань економічних агентів позитивно 

впливає на прийняття ними рішень 

стосовно цін на товари та послуги, 

інвестицій, політики щодо заробітної 

плати, визначення бізнес-моделі тощо. 

Адже низька інфляція сприяє збереженню 

реальної вартості доходів та заощаджень 

населення та коштів підприємств.  

Вперше теза про рух України до режиму 

інфляційного таргетування з’являється в 

“Основних засадах грошово-кредитної 

політики на 2002 р.” В документі 

декларується поступове створення умов 

«для переходу в перспективі до 

визначення інфляції пріоритетним 

цільовим орієнтиром грошово-кредитної 

політики, тобто до прямого таргетування 

інфляції.”lxi В “Основних засадах грошово-

кредитної політики на 2009 р.” вже прямо 

говориться про створення спільно з 

урядом макроекономічних, інституційних 

та фінансових умов для переходу до 
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режиму, який ґрунтується на ціновій 

стабільності.lxii 

Де-факто НБУ перейшов до режиму 

інфляційного таргетування на початку 

2016 року. На 2017 рік цільовий орієнтир 

за споживчою інфляцією (тобто зміною 

індексу споживчих цін) було визначено на 

рівні 8% ± 2% (грудень до грудня 

попереднього року), а середньострокова 

ціль щодо інфляції встановлена на рівні 

5% ± 1% (для річного приросту індексу 

споживчих цін).lxiii 

Як же працює інфляційне таргетування? 

1. НБУ визначає кількісну ціль грошово-

кредитної політики, яку зобов’язується 

досягнути. В 2020 році такою ціллю є 

підтримання інфляції у середньостроковій 

перспективі на рівні 5% ±1%. Очікується, 

що в 2021 році інфляція становитиме 8%, 

але вже в першій половині 2022 року 

повернеться до цільового діапазону 5% ± 

1%.  

2. В своїй політиці НБУ орієнтується не 

стільки на поточні показники інфляції, 

скільки на її прогнозну динаміку. Якщо 

прогнозована інфляція перевищує 

цільовий рівень, то облікова (ключова) 

ставка підвищується для приведення 

інфляції до цілі 5%. І навпаки, облікова 

ставка знижується, якщо очікується 

інфляція нижче цільового рівня. Зокрема, 

за обліковою ставкою проводяться 

основні операції НБУ з регулювання 

ліквідності банків, які найбільше 

впливають на вартість ресурсів на 

міжбанківському ринку.  

3. Рішення щодо облікової ставки 

Правління НБУ приймає вісім разів на рік у 

заздалегідь визначені терміни. На 

засіданнях у січні, квітні, липні та жовтні 

такі рішення приймаються на підставі 

нового макроекономічного прогнозу. У 

березні, червні, вересні та грудні – на 

підставі оцінки ризиків та невизначеності 

з урахуванням нових даних про внутрішні 

та економічні явища та процеси, які мали 

місце після останнього прогнозу. 

4. Валютний курс визначається ринком. 

НБУ не має на меті забезпечити певний 

рівень або діапазон коливання обмінного 

курсу.  

Ефективність політики залежить від 

наявності кількох умов, а саме: 

По-перше, незалежність НБУ, елементом 

якої є право на власний 

макроекономічний прогноз. Вразливість 



 

73 
 

НБУ до різного роду політичних впливів 

веде до його послаблення як регулятора. 

По-друге, створення та постійне 

удосконалення  інструментарію 

макроекономічного прогнозування. 

Зрозуміло, що якість прогнозних оцінок – 

це запорука правильних рішень. По-третє, 

ефективна координація дій між Урядом та 

НБУ. Адже рішення уряду щодо 

податкових змін, тарифна політика, 

перегляд заробітних плат та пенсій,  

прямо впливають на величину інфляції. В 

цілому зазначимо, що успіх політики 

інфляційного таргетування багато в чому 

залежить від структурних реформ в 

економіці. До речі, популізм політиків – це 

також загроза ціновій стабільності в 

країні. По-четверте, інфляційне 

таргетування вимагає постійної 

комунікації між НБУ та економічним 

агентами з метою забезпечення 

прозорості передбачуваності монетарної 

політики НБУ. Загалом, мова йде про 

формування довіри до НБУ, без якої 

неможливо ефективно управляти 

інфляційними очікуваннями. Створення 

названих умов вимагає зусиль від усіх 

зацікавлених сторін, тоді їх спроможність 

їх «безумовно виконувати» свідчить про 

певний рівень зрілості відповідних 

інституцій.  

В 2021 році НБУ переходить на режим 

гнучкого інфляційного таргетування та 

допускає купівлю державних цінних 

паперів на вторинному ринку. Гнучке 

інфляційне таргетування передбачатиме, 

що НБУ й надалі ставить собі за ціль рівень 

інфляції на рівні 4-6%, однак допускає 

короткострокові відхилення інфляції від 

встановленої цілі під впливом зовнішніх та 

внутрішніх шоків, які не залежать від 

монетарної політики.lxiv
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24. Приєднання України до BEPS 

1 січня 2017 року Україна приєдналася до 

Плану дій BEPS. Ця подія пройшла багато 

в чому непоміченою для широкого загалу. 

Водночас, запровадження відповідних 

пунктів Плану означатиме посилення 

боротьби з уникненням оподаткування 

перш за все з використанням різного роду 

офшорних схем. Поява такої ініціативи 

свідчить про те, що проблема ухилення 

від сплати податків набула глобального 

масштабу, а тому її вирішення неможливо 

без співпраці на глобальному рівні. 

Станом на лютий 2021 року, в рамках 

ініціативи BEPS співпрацюють 139 країн та 

податкових юрисдикцій з тим, щоб 

імплементувати 15 базових заходів Плану 

BEPS щодо протидії уникненню 

оподаткування, узгодження міжнародних 

правил оподаткування та створення 

прозорого податкового середовища. Тому 

Україна, де для українського (передовсім, 

великого) бізнесу офшори є основою 

функціонування, така співпраця має 

просто критично важливе значення.  

План дій для боротьби з розмиванням 

бази оподаткування і переміщенням 

прибутків за кордон було розроблено 

Організацією економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР) 

у 2015 році. Ключова ідея Плану – 

прибутки мають оподатковуватись саме 

там, де економічна активність генерує 

прибутки та створюється вартість. Для 

цього необхідно усунути прогалини 

у міжнародному податковому 

регулюванні та розбіжності 

в національному податковому 

законодавстві різних країн. Ці прогалини 

та розбіжності активно використовуються 

компаніями для мінімізації прибутку та 

переміщення відповідних коштів у так 

звані «низькоподаткові юрисдикції», де ці 

компанії сплачують податки, але 

не здійснюють економічної діяльності. 

За оцінками ОЕСР, щорічні національні 

бюджетні втрати від так званого 

«агресивного податкового планування» 

(мова йде про розмивання податкової 

бази та виведення прибутків за кордон), 

сягають 100-240 млрд дол. або 4-10% 

сукупних надходжень від податку 

на прибуток підприємств. При цьому 

бюджети країн, що розвиваються, 

втрачають більше, аніж бюджети 

розвинених країн.lxv За даними 

міжнародної організації Tax Justice 
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Network Україна щороку втрачає 

приблизно 650,1 млн. дол. податкових 

надходжень саме внаслідок податкових 

порушень глобального характеру, тобто 

завдяки схемам з використанням різних 

податкових режимів та податкових 

юрисдикцій.lxvi 

Приєднання до Плану BEPS означає, що 

країна бере на себе зобов’язання 

реалізувати так званий мінімальний 

стандарт, який передбачає протидію 

шкідливим податковим практикам 

(шкідливим податковим пільгам) (Дія 5 

Плану), недопущення зловживання 

пільгами, передбаченими двосторонніми 

угодами (Дія 6); запровадження звітності 

для транснаціональних компаній щодо 

трансфертного ціноутворення та звітності 

щодо діяльності в розрізі країн (Дія 13); 

створення механізму вирішення спорів 

щодо застосування угод про уникнення 

подвійного оподаткування (Дія 14).   

Слід зазначити, що невиконання 

мінімального стандарту означає 

включення країни до списку юрисдикцій, 

що не співпрацюють з питань 

оподаткування, який складається Радою 

ЄС (тобто до «чорного списку» офшорів). 

В лютому 2019 року Україна з 

застереженнями та повідомленнями 

ратифікувала Багатосторонню конвенцію 

про виконання заходів, які стосуються 

угод про оподаткування, з метою протидії 

розмиванню бази оподаткування та 

виведенню прибутку з-під оподаткування 

(Дія 15).lxvii Вона дозволяє одночасно 

внести зміни до всіх або деяких чинних 

міжнародних договорів про уникнення 

подвійного оподаткування. При цьому 

платники податків можуть скористатись 

передбаченими угодами пільгами, але 

лише за однієї умови - одержання такої 

пільги не є основною метою здійснення 

операції. При цьому Україна 

зобов’язалась поширити дію Конвенції на 

76 угод про уникнення подвійного 

оподаткування з іншими країнами світу. 

В 2020 році Верховна рада прийняла 

закон, яким запроваджувалась ціла низка 

пунктів Плану, а саме: обмеження витрат 

на фінансові операції з пов’язаними 

особами (Дія 3); запобігання 

зловживанням у зв’язку із застосуванням 

договорів про уникнення подвійного 

оподаткування (Дія 4); запобігання 

штучному уникненню визнання статусу 

постійного представництва (Дія 7); 

удосконалення правил контролю за 

трансфертним ціноутворенням (Дії 8-

10).lxviii Таким чином, враховуючи 
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мінімальний стандарт, Україна фактично 

приєдналась до 11 Дій (пунктів) Плану 

BEPS. 

План BEPS  - це документ, який не містить 

конкретних зобов’язань або заборон. Це 

радше набір відповідних рекомендацій, 

які базуються на кращих світових 

практиках. Рекомендації 

імплементуються шляхом внесення 

відповідних змін в національне 

законодавство. Тобто, кожна країна 

фактично сама обирає свою стратегію 

реалізації Плану, який можна розглядати 

як свого роду вектор податкової реформи 

з усіма відповідними наслідками.  

При цьому слід пам’ятати, що 

використання різного роду законодавчих 

неузгодженостей для зменшення бази 

оподаткування та виведення прибутків з-

під оподаткування є повністю легальною 

діяльністю. Зрозуміло, що така 

законодавча робота вимагає відповідної 

кваліфікації та політичної волі. А це виклик 

для України. 

Очевидно, що «глобальна ефективність» 

реалізації Плану BEPS залежить як від 

якості відповідного законодавства, так і 

його дотримання. А от з цим Україна 

традиційно має проблеми.    

І наостанок. Імплементація Україною 

Плану BEPS має велике значення для 

розвитку співпраці з ЄС. Адже реагуючи на 

ініціативу BEPS, ЄС прийняв спеціальну 

Директиву щодо запобігання уникненню 

оподаткування (Anti-Tax Avoidance 

Directive – ATAD I/ ATAD ІІ). І це Україна має 

враховувати.
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25. Катастрофа на Чорнобильській АЕС: 

ціна безпеки як економічний виклик  

35 років тому, 26 квітня 1986 року, на 

Чорнобильській АЕС вибухнув 4 

енергоблок. Внаслідок руйнування 

активної зони реактора радіоактивна 

хмара накрила Україну, Росію та Білорусь 

- саме ці країни найбільше постраждала 

від радіаційного забруднення. 

Радіаційний слід залишився і на території 

багатьох європейських країн. За своїми 

політичними, економічними, 

соціальними, гуманітарними, медичними 

та екологічними наслідками аварія стала 

найбільшою катастрофою в історії 

людства. Внаслідок аварії Україна 

втратила частину природно-економічного 

потенціалу, успадкувала від СРСР 

зруйновану ЧАЕС та разом з міжнародною 

спільнотою мала шукати відповіді на, 

зумовлені Чорнобильською катастрофою, 

безпекові виклики. 

Подолання наслідків аварії на ЧАЕС – це 

не тільки безпрецедентний науковий та 

технологічний, але й економічний виклик. 

До розпаду СРСР видатки на подолання 

наслідків аварії на ЧАЕС фінансувались з 

загальносоюзного бюджету. Протягом 

1986-1989 років загальна сума збитків і 

видатків на ліквідацію наслідків 

Чорнобильської катастрофи склала 

близько 12,6 млрд дол. 

У 1990 році відповідні видатки з бюджету 

СРСР становили 4,1 млрд. дол. та 1,4 млрд. 

дол. з республіканських бюджетів РФ, 

Білорусі та України. У 1991 році з союзного 

бюджету виділили 14 млрд. дол., які були 

використані лише частково. А під кінець 

року на ці цілі йшли кошти уже нових 

незалежних держав. З цього часу 

подолання наслідків Чорнобильської 

катастрофи стало виключно справою 

кожної окремої колишньої радянської 

республіки. Україна мала фінансувати 

роботи зі зняття ЧАЕС з експлуатації; 

заходи, спрямовані на безпечне 

функціонування об’єкту та соціальний 

захист постраждалих від аварії на ЧАЕС та 

учасників ліквідації її наслідків.  

Після розпаду СРСР Україна успадкувала 

два об’єкти, стан яких  потребував 

негайних дій та, відповідно, коштів. 

Побудоване в 1986 році укриття над 
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четвертим енергоблоком ЧАЕС (так 

званий «Саркофаг») було тимчасовим 

рішенням, а його технічний стан 

потребував нагального ремонту та заміни. 

У введеному в експлуатацію в 1986 році 

«мокрому» сховищі відпрацьованого 

ядерного палива (СВЯП-1) зберігалось 

ядерне паливо ЧАЕС, нагромаджене до 

зупинки станції в 2000 році. СВЯП-1 не 

було розраховане на довготривале 

зберігання палива, і було  вже заповнене 

на 99%. Тому Україна конче потребувала 

фінансової допомоги у будівництві нового 

безпечного конфайнменту (НБК), нового 

сучасного сховища відпрацьованого 

ядерного палива (СВЯП-2) та заводу з 

переробки рідких радіоактивних відходів 

(ЗПРРВ). 

У 1997 року на засіданні Великої сімки 

було прийнято «План здійснення заходів 

на об’єкті «Укриття» (так званий Shelter 

Implementation Plan). Цей план, 

розроблений за участі Єврокомісії, 

України та США, визначав логіку дій та 

конкретні заходи щодо приведення 

об’єкту «Укриття» до екологічно 

безпечного стану. В тому ж році для 

фінансування відповідних заходів було 

створено спеціальний Чорнобильський 

фонд «Укриття». Управління ним було 

доручено ЄБРР, який, водночас, став його 

найбільшим донором. Всього фонд 

профінансував виконання Плану 

здійснення заходів на об’єкті Укриття на 

суму близько 2,15 млрд євро. 

Загальна вартість проекту будівництва 

НБК становила близько 1,5 млрд євро. З 

них 1,41 млрд євро внесла міжнародна 

спільнота, а ще 105,9 млн євро Україна. 

Будівництво НБК планувалось завершити 

в 2012 році, але реально НБК був готовий 

лише 2019 році. Численні затримки 

призвели до подорожчання об’єкту. В 

2019 році було також завершено 

будівництво СВЯП-2. У цьому сховищі 

зберігатимуться паливні збірки з ЧАЕС та з 

інших АЕС України. Роботи з будівництва 

СВЯП-2 профінансовано з міжнародного 

рахунку ядерної безпеки ЄБРР, донором 

якого є також Україна. Вартість проекту 

становить 448,2 млн євро. В 2014 році 

було завершено будівництво заводу з 

переробки рідких радіоактивних відходів 

вартістю близько 19,7 млн. євро, 

будівництво якого було профінансовано 

Україною та Рахунком ядерної безпеки 

ЄБРР.  

В цей же період з 1991 по 2015 рік на 

ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС сама 

Україна витратила близько 20 млрд. дол. І 

це при тому, що в 1991- 1999 роках, 2008-

2009 роках та 2013-2014 роках країна 

переживала глибокі економічні кризи. 



 

79 
 

Тому фінансову та технічну допомогу 

міжнародної спільноти важко 

переоцінити.  

В 2020 році Чорнобильський фонд 

«Укриття» було закрито, а в листопаді того 

ж року ЄБРР створив новий фонд - Рахунок 

міжнародного співробітництва для 

Чорнобиля. Фонд має фінансувати 

подальші заходи, пов’язані з  виведенням 

з експлуатації ЧАЕС, експлуатацією НБК та 

поводженням з радіоактивними 

відходами і відпрацьованим ядерним 

паливом на майданчику ЧАЕС.  

Стратегія щодо ЧАЕС передбачає повне 

зняття станції з експлуатації в 4 етапи. 

Перший етап (2000-2015 роки) – 

припинення експлуатації ЧАЕС - вже 

реалізовано. Зараз триває другий етап 

(2015-2028 роки) – етап закриття та 

консервації реакторних установок. 

Попереду ще два етапи – етап витримки 

реакторних установок (2028-2045 роки) та 

етап їх демонтажу (2045 – 2064 роки). Це 

означає, що Україна має витрачати кошти 

на виведення ЧАЕС з експлуатації до 2065 

року та активно співпрацювати з 

міжнародною спільнотою в реалізації 

названої стратегії. 

Що стосується поточних витрат, то в 2021 

році Уряд зокрема планує виділити 1,36 

млрд грн на підтримку у безпечному стані 

енергоблоків та об’єкта "Укриттяˮ, а також 

на підготовку до зняття з експлуатації 

Чорнобильської АЕС. Водночас, станом на 

липень 2020 року в Україні 

нараховувалось 1 747 803 осіб, які мають 

статус постраждалих внаслідок аварії. На 

соціальний захист цих громадян в 

бюджеті на 2021 рік передбачено 2,57 

млрд грн. 
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26. Реформа надання адміністративних 

послуг: створення сервісної держави 

Надання громадянам адміністративних 

послуг є одним з найважливіших 

інструментів забезпечення державою 

конституційних прав, свобод та інтересів 

громадян України. Традиційно, 

процедури надання таких послуг 

характеризувались високим рівнем 

складності та непрозорості (зокрема 

територіальне та відомче  

«розпорошення» послуг). Терміни 

розгляду питань порушувались, якість 

послуг була низькою, процвітала 

корупція. При органах влади 

створювались «свої» комерційні 

посередницькі структури, які фактично 

монополізували доступ до відповідних 

послуг. Така  ситуація була зумовлена 

глибинними проблемами державного 

управління, вирішення яких вимагало 

цілої низки складних реформ. 

Перші спроби реформувати систему 

адміністративних послуг датуються 2006 

роком, коли Кабінет Міністрів України 

затвердив Концепцію розвитку системи 

надання адміністративних послуг 

органами виконавчої влади, lxix а в 2009 

році прийняв рішення про упорядкування 

адміністративних послуг.lxx Але далі 

намірів та окремих кроків справа не 

пішла.  

Фактично реформа почалась в 2012 році з 

прийняттям Закону «Про адміністративні 

послуги», на виконання якого Уряд 

розробив та запровадив цілу низку 

нормативно-правових актів.lxxi В 2020 році 

було прийнято Закон щодо оптимізації 

мережі та функціонування центрів 

надання адміністративних послуг та 

удосконалення доступу до 

адміністративних послуг, які надаються в 

електронній формі, який врахував 

проблеми та досвід функціонування нової 

системи надання адміністративних 

послуг.lxxii А в 2021 році прийнято Закон 

"Про особливості надання електронних 

публічних послуг."lxxiii 

В основу реформування покладено ідею 

розбудови держави як сервісного 

інституту, тобто намір якісно змінити сам 

формат спілкування держави та 

громадянина. Це означає, що держава 
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має функціонувати у такий спосіб, щоб 

ефективно надавати якісні та зручні 

публічні (в тому числі адміністративні) 

послуги суспільству. Зміни спрямовані на 

формування якісно нової системи 

надання адміністративних послуг, яку 

можна охарактеризувати наступним 

чином. 

Надання адміністративних послуг 

регулюється виключно законами. Послуги 

надаються органами виконавчої влади, 

іншими державними органам, причому 

надання адміністративних послуг через 

підприємства та установи заборонено. 

Для надання адміністративних послуг 

орган місцевого самоврядування (ОМС) 

створює Центр надання 

адміністративних послуг (ЦНАП). ЦНАП 

працює за принципами «єдиного офісу» 

(всі послуги надаються в одному місці) та 

«єдиного вікна» (всі погодження, 

висновки, довідки від різних 

органів/підрозділів отримуються ЦНАПом 

самостійно без залучення заявника). 

Через ЦНАП надаються всі послуги, які 

надає саме ОМС або у порядку виконання 

делегованих повноважень, і які є 

обов’язковими для надання саме через 

ЦНАП. За потреби ЦНАП може й надавати 

інші послуги.  

ЦНАПи мають бути створені в усіх 

громадах. Станом на 1 січня 2020 року 

створено 797 стаціонарних та 8 мобільних 

ЦНАПів, 51 територіальний підрозділ та 

161 відокремлене робоче місце ЦНАП. 

Сьогодні в середньому ЦНАП надає 105 

послуг, планується розширити цей перелік 

до 400-800 послуг. Зокрема ЦНАПи в 

невеликих містах, селищах  та селах 

надаватимуть понад 370 послуг, в 

райцентрах –  591, обласних центрах – 

668, а в мегаполісах - понад 700 послуг.lxxiv 

Однією зі стратегічних цілей 

реформування системи державного 

управління є побудова цифрової держави. 

В рамках цього амбітного проекту 

створено онлайн-портал державних 

послуг «Дія» (Держава і я). Він забезпечує 

доступ громадян та бізнесу до всіх 

електронних послуг, які сьогодні надає 

держава. Сьогодні  - це 1700 державних 

послуг, а в перспективі їх кількість 

перевищить 2300. Через «Дію» можна 

також безпосередньо звертатись до 

органів виконавчої влади та ОМС, інших 

державних органів, підприємств, установ 

та організацій, отримувати інформацію з 

національних електронних 

інформаційних ресурсів тощо.  

Для забезпечення максимальної 

відкритості інформації про 
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адміністративні послуги та доступу до їх 

отримання створено два спеціальні 

портали. Це Єдиний державний портал 

адміністративних послуг, який 

впорядковує та надає інформацію про 

адміністративні послуги, та згаданий 

раніше єдиний державний веб-портал 

електронних послуг "ДІЯ."  

В цьому зв’язку слід також згадати Єдиний 

державний веб портал відкритих даних, 

який містить посилання більше ніж 38 000 

наборів даних, інформація про які 

згрупована по розпорядникам, тематиці 

тощо. Відкритість даних – це також 

своєрідна послуга, яку держава надає 

громадянам. Доступ до інформації – 

критично важлива передумова 

громадського контролю над державою в 

цілому та чинник прийняття рішень 

громадянами та бізнесом зокрема.  

Планується, що до 2024 року 100% 

публічних послуг стануть доступними 

громадянам та бізнесу в режимі онлайн. 

Запровадження електронних послуг дає 

можливість на практиці запровадити 

клієнтоорієнтований підхід до їх надання, 

усунути корупційні ризики, адже послуги 

надаються в автоматичному режимі, 

суттєво скоротити час на їх отримання. 

Водночас, успіх діджиталізації також 

критичною мірою залежить від 

забезпечення доступу громадян до 

якісного інтернету та рівня цифрової 

грамотності населення. 
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27. Україна та COVID-19: економічна криза 

природного походження  

На відміну від «традиційних» економічних 

криз, економічна криза 2020-2021 років 

була зумовлена природним явищем – 

пандемією COVID-19. Для того, щоб 

зупинити чи хоча б пригальмувати 

розповсюдження нового вірусу та 

зменшити безпрецедентне навантаження 

на національні системи охорони здоров’я, 

країни були змушені вдатись до 

надзвичайно жорстких та масштабних 

карантинних обмежень, в тому числі до 

локдауну. Ці заходи негативно вплинули 

на економічну активність та стали 

причиною глобальної економічної рецесії. 

Не уникла економічної кризи й Україна, 

яка (криза) перервала процес 

відновлення української економіки 

протягом 2016 - 2019 років після падіння 

2014 - 2015 років. Так, в 2019 році реальне 

зростання ВВП за підсумками року 

становило 3,2%, при цьому майже всі 

види економічної діяльності (крім 

промисловості) демонстрували позитивну 

динаміку. В 2020 році ВВП України 

зменшився на 4%, промислове 

виробництво - на 4,5% (добувна – на 3%, 

переробна – на 5,9%).  Скоротились обсяги 

експорту та імпорту товарів та послуг 

відповідно на 7,8% та на 12,5%. Рівень 

безробіття зріс до 9,5% з 8,2% в 2019 році.  

За даними ДССУ, ВВП в І кварталі 2021 

року знизився на 2,2% порівняно з 

відповідним кварталом 2020 року. 

Водночас, величина сезонно 

скоригованого ВВП зменшилась на 1,2% 

порівняно з ІV кварталом 2020 року. ВВП 

за оцінками Мінекономіки в 2 кварталі 

поточного року має зрости на 6% 

порівняно 2 кварталом 2020 року, а за 

всього за 2021 рік зростання становитиме 

4,1%, а в 2022 році – 3,8%. Схожі прогнози 

дає і НБУ: в 2021 році ВВП має зрости на 

3,8% порівняно з 2020 роком, а в 2022-

2023 роках зростатиме на 4% щорічно. Це 

означає, що Україна протягом 2021-2022 

років може повернутись до докризового 

рівня ВВП, якщо не почнеться нова хвиля 

пандемії COVID-19 з усіма відповідними 

наслідками.  

Найбільш негативний вплив на економіку 

мав жорсткий локдаун, який передбачав 
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зупинку всіх підприємств, крім тих, що 

мають критичне значення для 

забезпечення життєдіяльності населення. 

До цього додались втрати підприємств 

(передовсім, мікро-, малого та середнього 

бізнесу), діяльність яких була обмежена в 

рамках карантинних заходів. Ці втрати, в 

свою чергу, також негативно вплинули на 

економіку в цілому.  

Криза 2020 року мала свої особливості. 

Так, українська економіка виявилась 

більш стійкою, ніж очікувалось. За 

попередніми прогнозами НБУ 

український ВВП в 2020 році мав 

скоротитись на 6%. МВФ спочатку говорив 

про падіння ВВП на 8,2%, а потім 7,2%. Для 

порівняння у 2009 році ВВП впав на 14,8%, 

під час кризи 2014-2015 років на 6,3% та 

9,4% відповідно. Але при цьому в 2020 

році Україна понесла серйозні економічні 

втрати, які додали проблем економіці 

України щонайменше в коротко- та 

середньостроковій перспективі. 

За даними НБУ на початку кризи 

громадяни почали забирати кошти з 

банків. Але цей процес не набув якихось 

суттєвих масштабів та тривав відносно 

недовго. Банки повертали кошти на першу 

вимогу вкладників. Протягом 2020 року 

гривневі депозити населення зросли на 

26,5%, тоді як гривневі кошти суб’єктів 

господарювання збільшились на 34,5%.lxxv 

Звичайно, банківська система також 

відчула на собі вплив кризи, але змогла 

пережити кризові часи досить впевнено в 

тому числі завдяки «докризовому» 

реформування банківського сектору та 

антикризовим заходам НБУ.  

Боротьба з пандемію COVID-19 вимагала 

від України суттєвих фінансових витрат. 

Так, за даними Рахункової палати Україна 

протягом 2020 року витратила на 

боротьбу із COVID-19 105,1 млрд грн. З цієї 

суми 91,8 млрд грн та 10,3 млрд грн було 

профінансовано відповідно з державного 

та місцевого бюджетів, а 3 млрд грн. з 

інших джерел.lxxvi І за перше півріччя 2021 

року на ці цілі за даними Міністерства 

фінансів України було витрачено 26,3 

млрд грн, а всього на боротьбу COVID-19 в 

2021 році виділено 36 млрд грнlxxvii.  

Для фінансування протиепідемічних 

заходів в квітні 2014 року було створено 

спеціальний  Фонд боротьби з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 

та її наслідками. Станом на 31 груlxxviiiдня 

2020 року з 80 913,8 млн грн коштів Фонду 

боротьби з COVID-19 було розподілено 

96,9% і використано 84,8% від 

розподілених коштів, тобто 66 470,8 млн. 

грн. При цьому слід зазначити, що окремі 
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напрями та ефективність використання 

коштів фонду стали предметом гострих 

дискусій в суспільстві.  

«Ковідна» економічна криза в черговий 

раз показала, що країни зі слабкою та 

нереформованою економікою, мають 

обмежені можливості стимулювати 

економічну активність в тяжкі часи. 

Водночас вона вимагає переосмислення 

різних вимірів економічної політики.  

Крім традиційних економічних втрат, 

Україна, як і всі інші країни, понесла також 

«так звані»  навчальні втрати. Це втрати, 

пов’язані з «шоковим» переходом на 

дистанційний режим навчання. По-перше, 

не  всі школи змогли це зробити в 

належний спосіб, зокрема внаслідок 

проблем доступу до інтернету. По-друге, 

навіть за наявності технічних 

можливостей, якість отриманих в 

дистанційному режим знань залишає 

бажати кращого. А втрата знань сьогодні – 

це конкретні суттєві економічні втрати в 

середньо- та довгостроковій перспективі. 

Карантинні обмеження стимулювали 

цифрову трансформацію виробничо-

комерційної діяльності та державного 

управління. Очевидно, що використання 

«цифрового» потенціалу – це одна з 

ключових передумов успішного 

соціально-економічного розвитку країни. 

Водночас, дуже важливо, щоб 

діджиталізація суспільства не 

послаблювала демократичних засад та 

демократичного представництва. 

Пандемія COVID-19 поставила на порядок 

денний необхідність переосмислення 

взаємодії центральної та місцевої влади в 

період криз, створення механізмів 

екстреної мобілізації фінансових коштів та 

матеріальних ресурсів, необхідних для 

проведення антикризових заходів. 
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28. Середньострокове бюджетне 

планування: історія запровадження 

31 травня 2021 року Кабмін схвалив 

Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки 

та 2 червня подав її на розгляд до 

Верховної Ради. Декларація відображає 

урядове бачення засад бюджетної 

політики і показників державного 

бюджету на середньостроковий період та 

є основою для складання проекту 

Державного бюджету України і прогнозів 

місцевих бюджетів. Цей документ є 

одним з базових елементів системи 

середньострокового бюджетного 

планування, з прийняття якого 

починається черговий середньостроковий 

бюджетний цикл.  

Це не перша спроба «запустити» механізм 

середньострокового бюджетного 

планування. Так, у червні 2017 року уряд 

подав Парламенту Бюджетну декларацію 

на 2018-2020 роки, але цей документ так і 

не потрапив на розгляд Верховної ради. 

Підготовлену Міністерством фінансів у 

2019 році Бюджетну декларацію Уряд не 

затвердив. А в 2020 році Уряд взагалі 

відмовився готувати Бюджетну 

декларацію в зв’язку з високим рівнем 

економічної невизначеності, зумовленої 

пандемією Covid-19. 

Перші спроби запровадження 

середньострокового прогнозування 

видатків бюджету датуються 2001 роком, 

коли при підготовці бюджетних запитів на 

2002 рік головним розпорядникам 

бюджетних коштів було запропоновано 

спрогнозувати обсяг необхідних і 

можливих бюджетних ресурсів для 

продовження відповідних бюджетних 

програм у наступних за плановим 

роках.lxxix 

Одним з перших урядових документів, де 

згадується середньострокове бюджетне 

планування, є Стратегія розвитку системи 

управління державними фінансами, 

затверджена в 2013 році. В цьому 

документі говорилось, що «до складових 

системи управління державними 

фінансами, розвиток яких 

забезпечуватиметься відповідно до цієї 

Стратегії, належать: податкова система; 

середньострокове бюджетне 

прогнозування, середньострокове 
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бюджетне планування».lxxx В 2017 році 

Уряд затверджує нову Стратегію 

реформування системи управління 

державними фінансами на 2017-2020 

роки, яка прямо передбачає 

запровадження середньострокового 

бюджетного планування з метою 

забезпечення розподілу ресурсів 

відповідно до пріоритетів держави та 

посилення загальної бюджетно-

податкової дисципліни.lxxxi 

У грудні 2018 року Верховна Рада внесла 

цілу низку змін до Бюджетного кодексу 

України та деяких інших законодавчих 

актів, створивши тим самим законодавчу 

базу запровадження середньострокового 

бюджетного планування, яке вже багато 

років успішно застосовується в більшості 

розвинених країн світу. 

Головна ідея середньострокового 

бюджетного планування  - це розробка 

бюджету на трирічний період (тобто 

середньостроковий період), який включає 

плановий та наступні за плановим два 

бюджетні періоди (роки). Це дозволяє 

ефективно узгодити процеси 

стратегічного та бюджетного планування, 

адже реалізація цілей економічної 

політики, зазвичай, неможлива протягом 

одного року.  

Бюджетна декларація замінює Основні 

напрями бюджетної політики на плановий 

рік. Вона формується з урахуванням 

відповідних положень документів 

державного стратегічного планування на 

5 і більше років (Щорічне послання 

Президента України до Верховної Ради 

України про внутрішнє і зовнішнє 

становище України, Програма діяльності 

Кабінету Міністрів України, галузеві 

стратегії та стратегічні плани тощо), та 

прогнозних макроекономічних 

показників. Таким чином, цей документ 

забезпечує органічний зв'язок між цілями 

соціально-економічного розвитку та 

бюджетною політикою країни. 

Нова система дозволяє ефективно 

поєднати два принципи бюджетування – 

«зверху донизу» та «знизу догори». На 

основі макроекономічного прогнозу 

визначається граничний обсяг бюджетних 

видатків («зверху донизу»), тоді як головні 

розпорядники бюджетних коштів 

визначають потреби у фінансуванні 

відповідних напрямів (видів) державної 

політики. При цьому кошти виділяються 

на досягнення конкретних результатів по 

кожній бюджетній програмі, а не просто 

для фінансування діяльності в рамках 

сфери (напряму) економічної політики. 
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Нова система передбачає, що державний 

та гарантований державою борг не може 

перевищувати 60% ВВП, а дефіцит 

державного бюджету – 3% ВВП. Державні 

гарантії не мають перевищувати 3% 

доходів загального фонду держбюджету. 

Граничний обсяг дефіциту державного 

бюджету не може бути більшим за 

величину дефіциту в Бюджетній 

декларації. 

Запровадження середньострокового 

бюджетного планування відповідає 

тенденціям розвитку управління 

державними фінансами в ЄС. Так, згідно 

Директиви ЄС 2011/85/EU «Про вимоги до 

бюджетних систем держав-членів ЄС» “Усі 

країни-члени ЄС мають здійснювати 

середньострокове бюджетне планування 

на плановий та наступні за плановим два 

бюджетні роки.lxxxii До речі, Генеральний 

директорат з економічних та фінансових 

питань Європейської комісії з 2006 р. 

розраховує спеціальний Індекс якості 

середньострокових бюджетних рамок 

(medium term budget framework index). 

Крім того, Стаття 347 Угоди про асоціацію 

передбачає обмін інформацією, 

досвідом, найкращою практикою та 

здійснення інших заходів щодо розвитку 

системи середньострокового бюджетного 

прогнозування/планування.lxxxiii 

Очевидно, що головною передумовою 

успіху середньострокового бюджетного 

планування є якість стратегічних 

документів та послідовність їх реалізації.
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29. Ринок землі в Україні: історія та 

очікування 

1 липня 2021 року в Україні офіційно 

запрацював ринок сільськогосподарської 

землі (надалі ринок землі). Важливість цієї 

події важко переоцінити, адже мова йде 

про запровадження приватної власності 

на землю, що принципово змінює не 

тільки інституційну структуру аграрного 

сектору, але й має серйозний вплив на 

українську економіку в цілому. 

Запуск ринку землі відбуватиметься в два 

етапи. На першому етапі, який стартував 1 

липня 2021 року, землю 

сільськогосподарського призначення 

зможуть купувати тільки фізичні особи-

громадяни України, причому не більше 

100 га на одну людину. Важливо, що 

максимальний розмір земельної ділянки, 

встановлений законодавством, становить 

100 га на людину. З 1 січня 2024 року крім 

фізичних осіб землю можуть купувати 

юридичні особи, але не  більше 10 000 га 

на одну особу. Питання про купівлю землі 

особами без українського громадянства 

та іноземцям  вирішуватиметься на 

загальноукраїнському референдумі. 

Водночас законодавчо заборонено 

продаж земель, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та 

встановлено обмеження для окремих 

категорій покупців.  

Створення ринку землі має тривалу 

історію. На виконання Акту проголошення 

незалежності від 24 серпня 1991 року 

Верховна Рада прийняла спеціальний 

програмний документ «Основні напрями 

економічної політики України в умовах 

незалежності», підготовлений Кабінетом 

Міністрів України.  В частині земельної 

реформи цей документи передбачав 

створення ринку землі. Для цього Уряд 

мав внести до  Верховної  Ради 

«пропозиції про доповнення Земельного 

кодексу в частині приватизації землі», до 

1 лютого 1991 року  подати пакет проектів 

Законів про земельну реформу та 

створити Земельний банк України з 

філіями на місцях.  

Але ще в 1990 році було прийнята 

Постанова Верховної Ради УРСР «Про 

земельну реформу», згідно якої всі землі 

України були оголошені об’єктом 
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земельної реформи.  Реформа 

передбачала надання землі у «довічне 

успадковуване володіння громадянам, 

постійне володіння  колгоспам, 

радгоспам, іншим підприємствам, 

установам і організаціям. Мета реформи - 

створення умов для  рівноправного  

розвитку різних форм господарювання на 

землі, формування  багатоукладної 

економіки, раціонального використання й 

охорони земель.  

В 1992 році з’являється Постанова 

Верховної Ради «Про прискорення 

земельної реформи та приватизацію 

землі». Постановою передбачались 

«роздержавлення  і приватизація земель 

сільськогосподарських підприємств і 

організацій», починаючи з 15 травня 1992 

року та визначення конкретних термінів 

«закінчення передачі у приватну власність  

громадянам  земельних ділянок, якими 

вони користувалися за станом  на 15 

квітня 1992 року». 

В 1991 році спеціальним законом поряд з 

державною запроваджувалась 

колективна і приватна форми власності на 

землю, причому всі форми власності 

проголошувались рівноправними.lxxxiv  

У 2001 році ухвалено Земельний кодекс 

№2768-III, яким введено мораторій на 

продаж земель сільськогосподарського 

призначення до 1 січня 2005 року. Пізніше 

його дію продовжили, дію мораторію 

«розширювали» і його норми змінювали 

декілька разів. Прикметно, що 

Європейський суд із прав людини визнав, 

що мораторій порушує права людини.  

Площа сільськогосподарських угідь 

України становить 41,4 млн га (або 19% 

сільгоспугідь Європи), причому під дію 

мораторію підпадало 96% цих земель. Це 

означає, що на ринку офіційно з’явиться 

актив «обсягом» близько 40 млн. га.lxxxv 

Що таке мораторій? Це, по-перше, 

заборона на відчуження (тобто купівлю-

продаж) земель товарного 

сільгоспвиробництва, виділених з 

земельних часток (паїв) ділянок та всіх 

земель сільськогосподарського 

призначення державної та комунальної 

власності з певними виключеннями. По-

друге, це заборона змінювати цільове 

призначення названих видів земель, що 

перебувають у приватній власності. 

Фактично, власник сільськогосподарської 

землі має право лише здавати її в оренду, 

обмінювати свою ділянку на іншу, 

передавати її в спадщину, але не може її 

продати,  використати в якості застави 
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тощо. Але, попри ці заборони, в Україні 

розквітнув тіньовий ринок землі, на якому 

реалізовувались різного роду схеми 

обходу обмежень та зміни власності на 

землю.  

Очікується, що запровадження ринку 

землі матиме цілу низку позитивних 

результатів. За розрахунками Світового 

банку успішна аграрна реформа призведе 

до додаткового щорічного зростання ВВП 

України на 1% щорічно. Доходи власників 

землі від оренди зростуть до 3 млрд. дол. 

в річному вимірі. Сільські жителі та дрібні 

фермери отримають активи вартістю 24 

млрд. дол., які можна використати в якості 

застави для отримання кредитів. При 

цьому громади та органи місцевого 

самоврядування отримають до 2 млрд. 

дол. щорічно.lxxxvi  

Але ці очікування не реалізуються самі по 

собі. По-перше, земельний ринок має 

функціонувати у максимально 

транспарентний спосіб. Це означає 

наявність, точність та відкритість даних 

різних реєстрів та земельного кадастру, 

інформації про ціни та орендну плату 

тощо. По-друге, ефективність 

функціонування земельного ринку 

залежатиме від того, наскільки власники 

землі знатимуть свої права, та якою мірою 

ці права будуть захищені.  По-третє, 

розвиток аграрного сектору 

визначатиметься доступністю фінансових 

коштів (розвиток фінансового ринку), 

наявністю та якістю відповідної 

інфраструктури (система дорадчих послуг, 

системи оцінки якості та безпеки 

сільськогосподарської продукції, 

транспортні мережі, інформаційні 

ресурси тощо). По-четверте, це 

врегулювання питань, які виникнуть на 

початку його функціонування (досвід 

застосування наявної нормативної бази, 

функціонування відповідних реєстрів 

тощо).
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30. Три системні виклики для України: 

демографічна криза, трудова міграція та 

тіньова економіка 

Розбудова ринкової економіки є, без 

перебільшення, цивілізаційним викликом 

для України. Водночас, в процесі такої 

розбудови Україна стикається з цілим 

рядом соціально-економічних явищ, які 

мають довгостроковий вплив на 

економіку. Їх масштаби, в свою чергу, 

визначаються особливостями соціально-

економічного розвитку країни. Варто 

зазначити, що ці явища сьогодні – 

демографічні зміни, трудова міграція та 

тіньова економіка – мають глобальний 

характер. 

Серед таких явищ-процесів слід, перш за 

все, назвати, демографічну кризу, яку 

сьогодні переживає Україна. За даними 

Держстату в 1990 році населення України 

складало 51,8 млн, в 2000 році вже 49,4 

млн, в 2005 році 47,3 млн, в 2010 році - 46 

млн., в 2015 році 42,9 млн (без урахування 

тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим і м. 

Севастополя), і в 2020 році 41,9 млн. А за 

оцінками КМУ станом на 1 січня 2019 року 

кількість населення України становила 37 

млн 289 тис осіб. Попри різницю, обидві 

оцінки свідчать про досить стрімке 

зменшення кількості населення країни. 

Головною причиною цього є 

перевищення смертності над 

народжуваністю в усіх регіонах України, 

причому народжуваність постійно падає. 

За даними Держстату в 2021 році 

смертність, які в попередні роки, 

перевищувала народжуваність - 100 

померлих на 37 живонароджених.lxxxvii 

Іншими чинниками демографічної кризи є 

еміграція, російська анексія Криму та 

агресія РФ на Сході України. Водночас, 

населення України старіє, а кількість 

працездатного населення зменшується. 

Заради справедливості слід зазначити, що 

з подібними проблемами стикаються 

практично всі розвинуті країни. 

Демографічна криза має цілком конкретні 

економічні наслідки. Основний з них – це 

втрата трудових ресурсів, що ставить під 

загрозу самі перспективи соціально-
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економічного розвитку країни. Старіння 

нації та зменшення кількості зайнятих є 

чинником кризи солідарної пенсійної 

системи. Очевидно, що ці та інші 

проблеми впливають на параметри 

економічної політики, а подолання 

демографічної кризи є довгостроковим 

комплексним процесом, який охоплює 

політичну, соціальну, гуманітарну та 

економічну сфери життя суспільства. 

Важливою проблемою для України є 

трудова міграція. Сьогодні за різними 

оцінками за кордоном працює від трьох 

до п’яти млн. українців. Трудова міграція 

не є якимось виключно українським 

феноменом. Це одна з визначальних 

характеристик світового господарства та 

прояв більш широкого процесу – 

зростання міжнародної мобільності 

населення. Серед основних причин, які 

спонукають людей емігрувати з України, 

називають безробіття, погану економічну 

ситуацію в країні, відсутність перспектив, 

політичну нестабільність та корупцію. Суто 

в економічному плані трудова міграція 

має двоїстий вплив на економіку. З одного 

боку цей процес веде до скорочення 

пропозиції робочої сили з усіма 

відповідними наслідками, причому для 

окремих секторів економіки та регіонів 

відтік кадрів за кордон може мати 

критичний характер. Крім того, міграція 

породжує цілу низку соціально-

гуманітарних проблем. 

Водночас, перекази трудових мігрантів є 

важливим чинником доброту їх сімей 

(мікрорівень), та, відповідно, формування 

платоспроможного попиту та платіжного 

балансу (макрорівень). 

За оцінками НБУ обсяги переказів 

приватних коштів (значну частину яких 

становлять саме кошти трудових 

мігрантів) постійно зростають. Так, в 2015 

році обсяг таких переказів становив 6,96 

млрд дол., в 2016 році - 7,54 млрд дол. і 

9,264 млрд дол. в 2017 році. З 2018 року 

обсяги переказів стабільно перевищують 

10 млрд дол.: в 2018 році 11,11 млрд дол., 

11,92 млрд дол. в 2019 році та 12,12 млрд. 

дол. в 2020 році (попри зумовлену 

пандемією COVID-19 економічну кризу). В 

2021 році перекази в Україну зростуть до 

13 млрд. дол.lxxxviii 

Для порівняння, Україна за весь час 

співробітництва з МВФ з 1994 року 

отримала за різними програмами 

кредитування близько 35 млрд дол., тобто 

трохи менше, ніж переказали приватні 

особи протягом 2018-2020 років. Приватні 

перекази суттєво перевищують притік 

прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Так, за 



 

94 
 

даними Держстату в 2015 році до України  

надійшло 4,3 млрд. дол. ПІІ, у 2016 році - 

4,4 млрд. дол., в 2017 році – трохи більше 

2,5 млрд. дол. В 2018 році Україна 

отримала 2,9 млрд. дол., а в 2019 році 2,5 

млрд. дол. ПІІ. Ну а в кризовому 2020 році 

взагалі спостерігався чистий відтік ПІІ в 

сумі 868,2 млн дол. 

Таким чином, грошові перекази 

приватних осіб є досить важливим 

джерелом надходження валюти. До того 

ж, принаймні до цього часу, динаміка 

надходжень протягом останніх років 

відрізнялась стабільністю попри 

економічну кризу 2020 року. 

Зважаючи на об’єктивний характер 

міграційних процесів, економічна 

політика України має бути спрямована на 

максимізацію позитивних ефектів міграції 

та мінімізацію її негативних наслідків. 

Візитною карткою України є порівняно 

високий рівень тіньової економіки. За 

оцінками Міністерства економіки в 2020 

році рівень тіньової економіки у 2020 році 

становив 30% від обсягу офіційного ВВП. 
lxxxix За результатами дослідження Ernst & 

Young за підтримки Mastercard: 846 млрд. 

грн - 23,8% ВВП - за 2018 рік, перебувало в 

тіні.xc Тіньова економіка має різні складові 

та різною мірою поширена в різних 

галузях. При цьому однією з найбільш її 

популярних форм є тіньова (неофіційна) 

зайнятість. Сьогодні «тіньовий фонд» 

оплати праці оцінюється в 364-493 млрд. 

грн. Це призводить до втрат бюджетів всіх 

рівнів та фондів соціального страхування 

на рівні 151,1 - 204,6 млрд. грн. в рік. xci 

З одного боку в «тіні» виробляються 

товари та послуги та генеруються 

відповідні доходи. З іншого боку, «тінь» - 

це пряме порушення принципу 

добросовісної конкуренції, бюджетні 

втрати, соціальна незахищеність тих, хто 

отримує зарплату конвертах, корупція 

тощо. 

За таких обставин, держава повинна 

проводити активну політику детінізації. Її 

зміст полягає в створенні такого бізнес-

середовища, в якому працювати цілком 

офіційно є економічно вигідно, соціально-

престижно та безпечно. 
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