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1. Ключові тези АнАлітичнА зАпискА

1. Ключові тези
Світовий досвід свідчить, що будь-
яка криза закінчується. Криза, по-
вязана з пандемією COVID-19 та-
кож закінчиться, тому наразі важ-
ливо заздалегідь підготуватися до 
нівелювання можливих ризиків. 
Наша головне завдання – звести 
до мінімуму соціально-економічні 
наслідки кризи з позицій захисту 
прав дитини. Кризи вимагають 
швидких рішень, які зазвичай 
мають тактичний характер і яким 
бракує більш довгострокового 
бачення. Перед Україною поста-
ють виклики щодо послідовного 

здійснення реформ, забезпечен-
ня макроекономічної стабільнос-
ті, стимулювання економічного 
зростання, відповіді на конфлікт 
у східних регіонах країни, що 
триває. Економічний розвиток 
уповільнюється, що насамперед 
відчувають сім’ї з дітьми1. Тиск на 
систему соціального захисту, яку 
потрібно удосконалювати2, буде 
значним, тоді як витрати на пер-
шочергові рішення можуть роз-
тягнутися на роки. Цю аналітичну 
записку розроблено для надання 
Уряду України стислого аналізу 

ситуації з рекомендаціями щодо 
подальших дій для пом’якшення 
впливу COVID-19 і спричиненого 
ним економічного спаду на враз-
ливих дітей та вразливі сім’ї. Реко-
мендації базуються на висновках 
аналізу поточної соціально-еко-
номічної ситуації, досвіду інших 
країн, який накопичео за останні 
місяці, та світової практики надан-
ня ефективної допомоги. Держа-
ва має визначится щодо швидких 
відповідей на пріоритетні запитан-
ня: Кому допомагати в першу чергу? 
Коли? Як саме? Як довго?

   Сім Ключових тез

1    Діти зазнають непропорційно сильного впливу 
кризи – близько половини (49,9%) домогос-
подарств із дітьми до кризи живуть за ме-
жею бідності. Карантин спричиняє на них 
багатовимірний вплив3, а економічний спад 
призведе до різкого збільшення масштабів4, 
якщо не вжити невідкладних заходів.

2    Лише монетарної політики буде недостатньо5 
для подолання економічного спаду і нівелю-
вання його впливу на дітей та сім’ї – фінансо-
во-бюджетна політика, включно з видатками 
на соціальний захист, має використовувати-
ся для підтримки джерел засобів до існуван-
ня і заохочення споживчого попиту.

3    Послідовне застосовування заходів соціаль-
ного захисту не тільки дозволять пом’якши-
ти вплив кризи на вразливі сім’ї з дітьми, а 
й значною мірою сприятиме прискореному 
економічному відновленню. Ці заходи слід 
ретельно узгодити з пріоритетами та строками 
реалізації більш масштабних антикризових 
заходів, особливо спрямованих на забезпе-
чення макроекономічної стабільності.

4    можливості розпорядження бюджетними кош-
тами можна знайти шляхом перерозподілу 
бюджету у самій системі соціального захисту 
і поза її нею (навіть за умови дефіциту бюдже-
ту на рівні 6 -8%).

5    Універсальну допомогу при народженні ди-
тини (УДД) можна вважати елементом комп-
лексу фінансово-бюджетних заходів для сти-
мулювання споживчого попиту6 через мультиплі-
каційний ефект, що вигідно для економіки. Якщо 
ланцюжок постачання товарів не розірветься, 
очікуваний вплив інфляції не розглядатиметь-
ся як значний фактор. Цей політичний захід 
може сприяти відновленню найбільш постраж-
далих галузей (торгівлі та сфери послуг) після 
суворих заходів карантину та ізоляції, дія ко-
трих може бути продовжена.

6    Тільки грошових виплат, навіть ідеально розрахо-
ваних, буде не достатньо. Рішенням є поєднання 
грошових виплат із механізмами комплексних 
послуг соціального захисту на місцевому рівні.

7    Для України період очікуваного економічного 
спаду надає можливість для послідовної перебу-
дови її системи соціального захисту. Якщо цим 
шансом не скористатися, реформування вкрай 
політизованої та надмірно орієнтованої на пев-
ні категорії система соціального захисту може 
ускладнитися. Наразі відволікання таких потріб-
них ресурсів від найбільш нужденних станови-
тиме загрозу соціальній безпеці держави. За 
умови належного розроблення, застосування і 
висвітлення запропонованих заходів можливо 
досягти кращих результатів із такими самими, 
якщо не меншими, бюджетними ресурсами.

1 Докладнішу інформацію щодо макроекономічного прогнозу див. у підрозділі 2.1.
2 Докладнішу інформацію щодо системи соціального захисту див. у розділі 6.
3 Карантин не дозволяє дітям реалізувати право на освіту; шкільне харчування не забезпечується; закриті дитячі майданчики; доступ до соціальних послуг звужений через діючі обмеження.
4 Див. підрозділ 6.1 щодо уроків 2014 року.
5 https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business?fbclid=IwAR1ecZdyVr5O2xG9i0pI1k5a1Q2cwuqPLRw_K93ii0zmxUukYX7wraF5e1w
6 https://www.brookings.edu/blog/future-development/2020/03/13/5-lessons-for-using-universal-basic-income-during-a-pandemic/?cid=dec_tt_data_en_ext
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вставка 1. часовий горизонт запропонованих заходів

Невідкладні (на строк дії карантину): жодних змін щодо чинних зобов’язань із соціального захи-
сту, оплачувані відпустки, компенсації тим, хто став безробітним, разові грошові виплати. Дже-
рело фінансування: перерозподіл бюджету на користь соціального захисту.

Середньострокові (3 квартали після карантину): розширення масштабів грошових виплат з орієн-
тацією на універсальну допомогу у зв’язку з народженням дитини, ГМД і шкільне харчування. 
Джерело фінансування: перерозподіл бюджету в межах системи соціального захисту, спільне 
фінансування з місцевих бюджетів.

Довгострокові (через 3  квартали після карантину й далі): повномасштабний перехід від пільг і 
категорій до поєднання універсальних і цільових програм та комплексних соціальних послуг на 
місцевому рівні. Джерело фінансування: перерозподіл бюджету в рамках системи соціального 
захисту, спільне з місцевими бюджетами фінансування.

основні принципи системи надан-
ня допомоги та здійснення захо-
дів втручання

a. Повна відповідність: запро-
поновані заходи мають бути 
компліментарними з захода-
ми, які здійснюються в рамках 
загальної відповіді на кризу. У 
цьому відношенні запропоно-
вані заходи мають не супере-
чити цілям макроекономічної 
стабільності, яка є найвищим 
пріоритетом. Заходи мають 
перекликатися та збігатися 

у часі з періодами, протягом 
яких Уряд застосовуватиме 
заходи загального стабіліза-
ційного характеру.

b. Фінансово-бюджетна здійснен-
ність: запропоновані заходи 
мають бути прийнятними з 
фінансово-бюджетної позиції 
та передбачати можливість 
швидкого згортання. Необ-
хідно враховувати загальний 
фіскальний простір і спромож-
ність бюджету у розрізі різних 
часових періодів.

c. Неподільність: незважаючи на 
те, що деякі з запропонованих 
заходів можуть здійснюватися 
окремо і реалізовуватися в 
повному або частковому об-
сязі, головне, що їх доцільно 
розглядати як комплекс за-
ходів, пристосованих до кон-
кретних періодів часу. Ризик 
недотримання цього принци-
пу може призвести до того, 
що через тягар на державний 
бюджет у період відновлення 
затягнеться.

вставка 2. огляд заходів реагування інших країн

Станом на 20 березня 2020 р. у 45 країнах було запроваджено, адаптовано чи розширено програ-
ми соціального захисту у відповідь на COVID-19. Заходи реагування здійснюються в усіх регіонах, 
крім Африки. Найбільш поширеними заходами є такі: грошові виплати (30 програм), дотації до 
заробітної плати (11), дотації на відпустку у зв’язку з хворобою (10) та різні форми субсидій на 
внески в фонди соціального забезпечення та страхування на випадок безробіття.
Джерело: робочий документ «Заходи реагування на COVID-19 у сфері соціального захисту і зайнятості», Світовий банк, 
Соціальний захист і зайнятість.
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2. Вплив на рівень життя домогосподарств

Оскільки масштаби спалаху ві-
русу COVID-19  продовжують 
збільшуватися, жодна група 
населення не застрахована від 
нього. За наявними свідчення-
ми, COVID-19 менше вражає ді-
тей та молодь7. Проте, на дода-
ток до впливу на здоров’я сім’ї 
з дітьми, очікується погіршення 
їх рівня життя, причому на такі 
сім’ї непропорційно сильний 
вплив справлятимуть прямі та 
непрямі наслідки. Криза в сфері 
охорони здоров’я може спричи-
нити системну кризу, яка най-
сильніше вразить малозабез-
печені багатодітні сім’ї та дітей 
з інвалідністю. Значна частка 
малозабезпечених сімей з діть-
ми працюють у неформальному 
секторі з поденною оплатою 
праці, тому заходи зі стримуван-
ня поширення COVID-19  впли-
нуть на їх доходи.

вставка 3. 

За експертними оцінками, 
близько 1,2  млн україн-
ських дітей залишилися без 
безкоштовного шкільного 
харчування. Це переважно 
діти 1-4 класів, а також діти 
з різних категорій.

Такі невідкладні заходи, як за-
криття шкіл, потенційно здатні 
позитивно впливати на поши-
рення захворюваності, проте 
вони можуть непропорційно 
сильно вплинути на спромож-
ність сімей з дітьми отримувати 
доходи. З одного боку, ті батьки, 

які можуть працювати в дис-
танційному режимі, зазнають 
обмеження через необхідність 
доглядати дітей удома. З іншо-
го боку, батьки, робота яких не 
дозволяє працювати вдома, ча-
сто стоять перед вибором: або 
втрачати заробітки, або залиша-
ти дітей без належного догляду.

Рівень запроваджених заходів 
неминуче спричиняє подаль-
ший ланцюжок подій. Зазвичай 
це – істотне скорочення витрат 
споживачів і підприємств через 
заходи карантину та ізоляції, 
що тягне за собою обмеження 
капіталовкладень підприємств, 
тиск на банківську систему та 
неминучі випадки банкротства, 
особливо у найбільш вразливих 
галузях. Проблеми поширюють-
ся з однієї галузі на ряд інших 
(як-от туризм, торгівля, сфера 
послуг, промисловість, будів-
ництво), а згодом поступово 
охоплюють усі інші галузі. Без-
робіття, яке швидко зростає, 
стає реальністю, як і дефіцит до-
ходів бюджету. Останнє призво-
дить до неспроможності урядів 
виконувати свої зобов’язання з 
соціального забезпечення, тоб-
то виплачувати пенсії (у солідар-
них системах), соціальні допо-
моги тощо. Вплив на світовий 
ВВП поки що важко прогнозува-
ти. За першими оцінками, темпи 
економічного зростання в Китаї 
в першому кварталі поточного 
року уповільняться через вірус 
до 5% або менше (див. також 
звіт центру ODI)8 та прогнози 
аналітичного відділу журналу 
The Economist9.

В Україні особливе значення 
має такий чинник, як обсяг гро-
шових переказів із-за кордону 
трудових мігрантів. COVID-19, 
крім того, змушує багатьох 
із них залишатися в Украї-
ні та жити на заощадження, 
якщо вони в них є. В Україні у 
2020 році виплати за зовнішнім 
боргом (близько 5  млрд дол. 
США) сягнуть найвищої познач-
ки. Невизначеність у перегово-
рах з МВФ не лише обмежує 
довіру інвесторів, а й фактично 
не дозволяє Україні скористати-
ся критично необхідними кош-
тами для макроекономічної ста-
білізації. Ситуацію ще більше 
може загострювати очікування 
швидкого знецінення гривні 
та тиск на Національний банк, 
який щотижня витрачає близь-
ко 1  млрд дол. США на стабі-
лізацію курсу обміну. У країнах 
із перехідною економікою та 
середнім рівнем доходів, таких 
як Україна, де відсоткові ставки 
високі, багато підприємств по-
кладаються на рух готівкових 
коштів, припинення якого при-
зводить до повної зупинки їх ді-
яльності. У цих умовах зростан-
ня безробіття може співпадати 
зі зменшенням як реальної, так 
і номінальної заробітної плати. 
Купівельна спроможність до-
могосподарств падає, а рівень 
бідності різко зростає. Помірні 
минулорічні темпи економіч-
ного зростання (3,5% ВВП) в 
Україні великою мірою забез-
печені сферою послуг і торгів-
лею  – галузями, які найбільше 
за інших потерпають від каран-
тину та ізоляції.

7 https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130
8 https://www.odi.org/blogs/16639-economic-vulnerabilities-coronavirus-top-countries-risk
9 https://www.eiu.com/n/novel-coronavirus-outbreak/
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2.1 Макроекономічні рамки (прогноз)

В Україні діють обмежувальні 
заходи: авіаційне і залізничне 
сполучення призупинено, також 
припинилися міжміські та закор-
донні автобусні перевезення. 
Серед відповідних заходів з про-
тидії розповсюдженню COVID-19: 
впровадження режиму надзви-
чайної ситуації в регіонах для 
максимальної мобілізації ресур-
сів та захисту здоров’я населен-
ня; формування Стабілізаційного 
фонду держави, який дозволить 
оперативно приймати рішення по 
закупівлях медичного обладнан-
ня; збільшення виплат лікарям, 
задіяних у боротьбі з коронавіру-
сною інфекцією; пришвидшення 
процедур розмитнення всіх необ-
хідних засобів, які необхідні для 
подолання епідемії тощо.

У відповідь на пандемію COVID-19 
відбулись суттєві зміни у життєді-
яльності багатьох держав світу:

•	 запровадження надзвичайного 
стану в цілому по країні або в 
окремих регіонах чи сферах: 
у США, Японії, Латвії, Есто-
нії, Угорщині, Болгарії, Чехії, 
Угорщині, Іспанії, Республіці 
Корея тощо;

•	 запровадження майже у всіх 
країнах санітарно-епідеміо-
логічних заходів (карантині 
зони, перевірка температури, 
скасування масових заходів, 
закриття навчальних та куль-
турно-розважальних закла-
дів);

•	 встановлення обмежень виїз-
ду/в’їзду до країн та пересуван-
ня всередині країн;

•	 різке скорочення економічної 
активності внаслідок карантин-
них заходів та встановлення об-
меження трудової діяльності.

Такі безпрецедентні кроки спри-
чиняють уповільнення економіч-
ного розвитку з прогнозованим 
падінням ВВП, скорочення спо-
живчої активності населення, 
падіння продуктивності та відпо-
відно скорочення виробництва в 
усіх країнах, де зафіксовані ви-
падки COVID-19. Наразі епіцен-
тром стала Європа. Відповідно, 
це негативно впливає на розви-
ток світового попиту в цілому.

Уповільнення розвитку світової 
економіки, викликане цим падіння 
світових цін на основні вітчизняні 
експортні товари, а також прийня-
ті Україною жорсткі превентивні 
заходи з метою обмеження поши-
рення COVID-19 стали суттєвими 
підставами для перегляду прогно-
зу 2020. Прогноз було перегляну-
то та затверджено Постановою 
Кабінету Міністрів України від 
29 березня 2020 р. № 253

оСНовНі ПРоГНозНі мАКРоПоКАзНиКи 
економічного і соціального розвитку України на 2020 рік

Найменування показника 2020 рік (прогноз)

Валовий внутрішній продукт:
номінальний, млрд гривень 3 985,5
відсотків до попереднього року 95,2

Індекс споживчих цін:
у середньому до попереднього року, відсотків 106,8
грудень до грудня попереднього року, відсотків 111,6

Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), відсотків 112
Прибуток прибуткових підприємств, млрд гривень 749,3
Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, млрд гривень 1 235,5
Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто:

номінальна, гривень 10 706
номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, відсотків до попереднього року 95,5

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15–70 років, млн осіб 16,33
Рівень безробіття населення у віці 15–70 років за методологією Міжнародної організації праці,  
відсотків до робочої сили відповідного віку

9,4

Продуктивність праці, відсотків до попереднього року 96,7
Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млн доларів США –8 289
Експорт товарів і послуг:

млн доларів США 59 911
відсотків до попереднього року 94,5

Імпорт товарів і послуг:
млн доларів США 68 200
відсотків до попереднього року 90,0
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також у експертному середовищі обговорюються такі можливі сценарії розвитку економіки України у 2020 році:

передбачає, що превентивні заходи, прийняті Україною, дозволять стримати 
масове поширення COVID-19 в Україні.

Карантинні заходи будуть припи-
нені у квітні. Відповідно у ІІ півріч-
чі економічна та споживча актив-
ність відновлюються, після втрат 
поновлюється й інвестиційна ак-
тивність. Прогнозується низька 
прибутковість експорторієнтова-
них компаній, яка стримуватиме 
інвестиційну активність, оскільки 
ціни та попит на світовому ринку 
за цим сценарієм все ж таки бу-
дуть нижчими відносно раніше 
прогнозованого. Так, зростання 
світового ВВП у 2020 році стано-
витиме 2,2% (порівняно з 3,4% у 
офіційному жовтневому прогно-
зі ), за більшістю експортних цін 
матиме місце незначне падіння. 
Водночас, припускається, що по-
тужні фіскальні та монетарні сти-
мули в розвинутих країнах дадуть 

можливість світовій економіці до-
статньо активно відновлюватися 
вже з ІІІ кварталу – у так званому 
«V форматі».

Відповідно за цим сценарієм 
переглянуто у бік зменшення 
прогноз експорту та імпорту. Ос-
танній у вартісних обсягах через 
суттєве падіння цін на енергетич-
них ринках втратить більше, ніж 
експорт. Це спричинить певне 
покращення сальдо зовнішньої 
торгівлі. Проте це матиме пози-
тивний вплив на валютний курс 
лише у ІІ півріччі, в той час як І 
півріччі матиме місце девальва-
ція внаслідок дії таких чинників 
як скорочення переказів від за-
робітчан за цим сценарієм, вихід 
нерезидентів з ОВДП і менший 

попит на ОВДП від нерезидентів 
у 2-му кварталі, зростання попи-
ту населення на валюту під час 
девальваційних тенденцій. Курс 
за цим сценарієм очікується на 
рівні 28  грн/дол США в серед-
ньому за рік і 27  грн/дол США 
на кінець року. Вищий курс, па-
нічні настрої серед населення, 
компенсація втрачених прибут-
ків виробниками по закінченню 
карантинних заходів стимулю-
ватиме зростання цін. Інфляція 
очікується за цим сценарієм на 
рівні 6,2% (грудень/до грудня). В 
цілому, за таких умов очікується, 
що починаючи з 3-го кварталу 
2020  року відновлюватиметься 
позитивна динаміка ВВП і за під-
сумками року зростання стано-
витиме 1,2%.

передбачає, що прийняті країною заходи дозволять стримати масове 
поширення COVID-19 в Україні, проте карантинні заходи в Україні та світі 
триватимуть до кінця ІІ кварталу.

Відповідно більшими будуть 
втрати у споживанні населення, 
тривалішою буде інвестиційна 
пауза і більш глибоким в ціло-
му інвестиційне падіння внаслі-
док аналогічно більш негативної 
реакції світової економіки. Так, 
зростання світового ВВП стано-
витиме 1,3%, за більшістю екс-
портних цін матиме місце падін-
ня близько 10%.

Експорт за цим сценарієм у ре-
альному вимірі вже буде зни-
жуватися, падіння імпорту буде 
більш глибшим. Валютний курс 
за цим сценарієм очікується на 
рівні 29  грн/дол США в серед-
ньому за рік і 30,5 грн/дол США 
на кінець року. Більша деваль-
вація буде розтягнута у часі 
внаслідок більших втрат експор-
ту, тривалішою інвестиційною 

паузою нерезидентів. Інфляція 
очікується за цим сценарієм на 
рівні 11,3% (грудень/до грудня). 
За цим сценарієм з 3-го квар-
талу зупиниться падіння ВВП, 
а в 4-му кварталі матиме місце 
незначне зростання, проте на 
кінець року зростання ВВП не 
очікується (тобто 0% ВВП).

передбачає, що для стримування масового поширення COVID-19 карантинні 
заходи в Україні будуть значно посилені, що матиме набагато серйозніший 
вплив на ВВП.

Карантинні заходи не будуть 
припинені протягом тривалого 
часу, що справить негативний 
вплив як на малий та середній 
бізнес, так і на великий бізнес 
внаслідок світової кризи. Через 
наслідки пандемії буде відбува-
тися скорочення виробництва. 
За цим сценарієм тільки у ІІ 

півріччі економічна та споживча 
активність буде повільно віднов-
люватися. За оцінками експер-
тів, низка країн, в тому числі єв-
ропейських, демонструватимуть 
стрімке падіння ВВП найближ-
чим часом. Зокрема, Морган 
Стенлі вже прогнозує падіння 
ВВП у країнах Центрально-Схід-

ної Європи (Польща, Чехія, Угор-
щина) близько 5%. Відповідно, 
за цим сценарієм зростання 
світового ВВП уповільниться 
до 0,6%. Падіння цін на основні 
експортні товари наблизиться 
до відмітки у 25%. Однак навіть 
цей сценарії передбачає, що вже 
з третього кварталу ситуація 

С Ц е Н А Р і Й 1

С Ц е Н А Р і Й 2

С Ц е Н А Р і Й 3
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нормалізується. Проте віднов-
лення світової економіки буде 
дуже повільним, тобто спосте-
рігатиметься відновлення у так 
званому «L форматі».

За таких умов в Україні прогно-
зується більш глибоке падіння 
експорту та інвестицій. Крім ін-
вестиційної паузи і падіння екс-
порту за цим сценарієм матиме 
місце суттєве скорочення пе-

реказів заробітчан. Споживчий 
попит матиме від’ємну динаміку. 
Відповідно ВВП в цілому скоро-
титься на 2,5%.

Гривня суттєвіше девальвує до 
31  грн/дол США в середньому 
за рік і 34  грн/дол. США на кі-
нець року. Дефіцит бюджету, 
який за цим сценарієм зали-
шатиметься значним протягом 
всього року, не матиме альтер-

нативних джерел покриття крім 
внутрішніх запозичень. Нере-
зиденти не будуть зацікавлені 
у ОВДП. Саме це спричиняти-
ме девальвацію протягом року. 
Вища девальваційна динаміка 
спричинить прискорення ін-
фляційних процесів в економі-
ці. Вплив падіння попиту буде 
значною мірою нівелюватися 
факторами з боку низької про-
позиції.

(умовний песимістичний) передбачає, що стримування масового поширення 
COVID-19 стане першочерговим завданням держави, а карантинні заходи в 
Україні будуть значно посилені та подовжені на більш тривалий період.

За цим сценарієм загострення 
ситуації може бути викликано та-
кими негативними явищами, як 
прискорення темпів поширення 
захворювання та різке збіль-
шення тих, хто захворів та по-
требує медичної допомоги. Це 
призведе до втрат та погіршен-
ня соціальної інфраструктури 
та систем життєзабезпечення. 
Загальна криза може призвести 
до ускладнення забезпечення 
населення необхідними послу-
гами, медичним забезпеченням, 
соціальними та освітніми послу-
гами тощо. За цим сценарієм 
можливим є економічний за-
непад та зростання безробіття 
внаслідок закриття підприємств, 
розриву економічних зв’язків, 
скорочення виробничих потуж-
ностей; обмеження діяльності 
фінансової, банківської сфери, 
транспортної інфраструктури 
тощо. Спостерігатиметься низь-
кий зовнішній та внутрішній по-
пит унаслідок гальмування еко-
номічного зростання та знижен-
ня купівельної спроможності на-
селення внаслідок зменшення 
реальних доходів.

За таких обставин ВВП скоро-
титься на 7-8% цього року на тлі 
пандемії коронавірусу. Гривня 
значно девальвує в середньому 
до 31  грн / дол. Очікується, що 
за цим сценарієм інфляція скла-
де 12-13% (грудень/до грудня), 
дефіцит бюджету – 8%.

згідно з оновленим прогнозом 
Світо вого банку щодо української 
економіки,  пандемія коронаві-
русу викличе раптове сповіль-
нення економічної активності. 
За сценарієм,  який передбачає 
спад епідемії у другій половині 
2020 року, прогнозується скоро-
чення ВВП на 3,5%, інфляція в 
Україні зросте до 8,9%, а реальні 
доходи українців впадуть на 4%. 
При цьому, дефіцит держбю-
джету очікують на рівні 4,9% від 
ВВП, а рівень держборгу зросте 
до 59% від ВВП.

Всі складові кризи можуть мати 
негативний вплив на макроеко-
номічну стабільність держави, 
процеси реформування та за-
гальні перспективи зростання 
економіки. Деструктивні наслід-

ки від розгортання кризових 
явищ можуть виявитися вкрай 
критичними та викликати лан-
цюгову реакцію дисбалансу усіх 
макроекономічних показників 
економічного і соціального роз-
витку України. За відсутності на-
лежних заходів стабілізації ситу-
ація може швидко змінюватися, 
а криза загострюватися.

Наразі доцільним є розро-
блення антикризової програми. 
Актуальність розроблення ан-
тикризової програми зумовле-
на необхідністю термінового 
здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на відновлення со-
ціально-економічного розвитку 
та нівелювання можливих по-
тенційних ризиків. Застосуван-
ня програмно-цільового методу 
для подолання кризи надасть 
змогу посилити координацію 
системних програмних заходів 
на коротко- та середньостро-
кову перспективу, стимулюва-
ти процеси залучення ресурсів 
міжнародної технічної допомоги 
за визначеними програмою прі-
оритетами.

С Ц е Н А Р і Й 4
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3. Основні чинники впливу

Сім’ї з дітьми непропорційно 
більше потерпають від бідності 
під час економічної кризи, відпо-
відно будь яке погіршення ситу-
ації в Україні внаслідок пандемії 
матиме суттєвий негативний 
вплив на дітей, у випадку якщо 
важливі правильні запобіжні 
рішення не будуть прийняті. 
Втрата доходу торкнеться бага-
тьох категорій, проте статистич-
ні дані демонструють, що вплив 
на сім’ї із дітьми буде найбільш 
критичний.

ПеРше, рівень бідності сімей з 
дітьми є вищим порівняно з рів-
нем сімей без дітей за будь яким 
монетарним критерієм. Майже 
кожна третя дитина живе в бід-
ності, у тому числі майже кожна 
7-а дитина (14%) за критерієм 
абсолютної бідності.

ДРУГе, спостерігається чітка за-
лежність  – чим більше в сім’ї 
дітей, тим вищими є ризики бід-
ності. Найвищі рівні бідності спо-
стерігаються серед багатодітних 
родин (з трьома та більше діть-
ми) – кожна друга з них (51,8%) 
є бідною за відносним критерієм 
та більше двох третин (70,7%) – 
бідні за абсолютним критерієм.

тРетє, рівень бідності у великих 
містах є практично вдвічі ниж-
чим ніж в малих містах та селах 
(18,3% проти 38,0 і 39,9% від-
повідно). тенденція зближення 
значень рівня бідності у малих 
містах та сільських районах має 
бути вивчена на основі дезагре-
гації даних та додаткових опиту-
вань. Можливим є вплив мікро-
міграційних процесів, оскільки 
малі міста та прилеглі села ма-
ють спільний ринок праці.

четвеРте, від монетарної бідно-
сті потерпають значною мірою 
діти молодших вікових груп – до 
3-х років. Це може бути пов’яза-
но з втратою робочого місця або 
нездатністю одного з членів сім’ї 
працювати у зв’язку із необхідні-
стю доглядати за дитиною.

П‘Яте, істотно підвищує рівень 
бідності наявність в домогоспо-
дарстві безробітної особи. Таким 
чином, економічні потрясіння та 
наслідки безробіття непропорцій-
но вплинуть на дітей. Слід зазна-
чити, що домогосподарства без 
дітей також представлені пенсі-
онерами, включаючи одиноких 
та тих, хто не працює – ще одна 
надзвичайно вразлива категорія.

Рис. 2. Рівень абсолютної бідності 
домогосподарств з дітьми, за 
кількістю дітей у їх складі, 2018, %

   Домогосподарства з дітьми
   Домогосподарства без дітей

з 1  
дитиною

з 2 
дітьми

з 3 та більше 
дітей

44,0

61,8

49,9

35,4

70,7

Рис. 3. Рівень відносної бідності 
домогосподарств з дітьми, за 
місцем проживання, 2018 р., %

Великі 
міста

Малі 
міста

Села

18,3

38,0
39,9

Рис. 1. Рівень відносної бідності 
домогосподарств з дітьми, за 
кількістю дітей у їх складі, 2018, %

   Домогосподарства з дітьми
   Домогосподарства без дітей

з 1  
дитиною

з 2 
дітьми

з 3 та більше 
дітей

24,5

38,1
29.4

18.0

51,8

Рис 4. Рівень бідності дітей у віці 0-17 років, 2018 р., % 

   Відносна бідність               Абсолютна бідність

да 3 років 3–6 років

34,4

55,0

32,1

51,2

29,2

51,2

30,0

51,7

25,5

42,3

7–13 років 14–15 років 16–17 років
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шоСте, хронічна бідність є сер-
йозною загрозою. Хронічну бід-
ність в Україні можна оцінити 
лише опосередковано, аналі-
зуючи стан домогосподарств, 
які залишаються охопленими 
програмою допомоги малоза-
безпеченим сім’ям тривалий 
час. Таким чином, майже кожне 
п’яте домогосподарство, яке 
отримує допомогу в рамках 
програми допомоги малозабез-
печеним сім’ям, залишається 
бідним понад 5 років.

Сьоме, в Україні наслідки еконо-
мічного зростання зменшують 
абсолютну бідність (проте відсут-
ні докази того, що це зменшує 
нерівність). Таким чином, еко-
номічний спад майже неминуче 
призведе до зростання абсолют-
ної бідності дітей. Графічний ана-
ліз (Рис. 6) демонструє оберне-
ну залежність між економічним 
зростанням та бідністю в Україні, 
без часового відставання.

Враховуючи , що доходи від за-
робітної плати складають значну 
частину загальних доходів бід-

них домогосподарств із дітьми 
(таблиця 1) , можна очікувати, 
що зниження доходів суттєво 
впливатиме на зростання показ-
ників бідності.

Внаслідок кризи йомівірно виник-
не ситуація, коли окремі категорії 
сімей можуть опинитися за ме-
жею бідності, в той час, як ті гру-
пи, що перебували за межею бід-
ності до кризи, ризикують опини-
тись на межі виживання. За умо-
ви загально низької заробітної 
плати ризик бідності визначає не 
лише зарплата, але й склад сім’ї.

Рис. 5. хронічна бідність серед 
домогосподарств з дітьми, які 
охоплені програмою допомоги 
малозабезпеченим сім’ям, 2018, %

22%

19%32%

27%

   до 1 р.

   1–3 р.

   3–5 р.

   від 5 р.

таблиця 1. Комбіновані ризики бідності (за абсолютним критерієм: 
сукупні еквівалентні витрати нижче фактичного прожиткового 
мінімуму, по відношенню до середньоукраїнського рівня), 2018 р., разів

1 дитина 2 дитини
3 та більше  

дітей

Домогоспо-
дарства 

без дітей

міСто 0,955 1,237 1,718 0,712

є безробітний 1,342 1,848 2,315 1,106

немає безробітного 0,929 1,180 1,666 0,678

Село 1,164 1,757 1,557 1,025

є безробітний 1,308 2,117 1,461 1,354

немає безробітного 1,112 1,646 1,600 0,949

Рис. 6. Динаміка ввП на одну 
особу та рівня абсолютної 
бідності домогосподарств з 
дітьми, 2008–2017 рр., грн/%

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

   ВВП на одну особу, грн  
(в цінах 2008 року)

   Рівень абсолютної бідності 
домогосподарств з дітьми 

таблиця 2. Структура загальних доходів бідних домогосподарств з дітьми 
за відносним та абсолютним критеріями, 2018 р., %

  Бідні за 
відносним 
критерієм

Бідні за 
абсолютним 

критерієм

Заробітна плата 55,6 60,0
Дохід від підприємницької та 
самостійної трудової діяльності

5,4 5,5

Пенсії 10,2 8,7
Стипендії 0,3 0,2
Допомоги: 6,5 5,3

Допомоги по безробіттю 0,2 0,2

Допомоги на дітей 4,8 4,0

Допомоги малозабезпеченим сім’ям 1,1 0,7

Інші допомоги 0,4 0,4

Житлові субсидії 3,0 2,6
Соціальні пільги 0,5 0,6
Інші доходи 18,4 17,2
Загальний доход 100,0 100,0
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4. Основні припущення

Більшість експертів погоджу-
ється, що негативний вплив від-
чують як майже всі країни світу, 
так і світова економіка в цілому. 
Дискутується питання щодо сту-
пеню цього впливу. Враховуючи 
це, наразі неможливо обійтися 
без певних припущень і обгово-
рення сценаріїв, які стосуються 
наслідків кризи та їх впливу.

Основні невизначеності та неві-
домі змінні:

•	 тривалість дії заходів каранти-
ну та ізоляції в Україні, а також 
у економічно пов’язаних краї-
нах;

•	 результат переговорів з МВФ;

•	 перспективи пов’язаних еко-
номік (зокрема прогноз цін на 
товари) – основних торговель-
них партнерів і країн перебу-
вання трудових мігрантів (ЄС, 
Китай, РФ).

Вищенаведені невідомі змінні 
використовуються для того, щоб 
точніше сформулювати припу-
щення та оцінити вплив пандемії 
COVID-19 на економіку України.

Ключові ПРиПУщеННЯ:

тривалість обмежень. Ключовим 
фактором впливу на економіку 
окремих країн буде тривалість 
заходів карантину та ізоляції. 
Невідомо, скільки триватиме 
пандемія COVID-19  – ані у світі, 
ані в Україні. Проте, можна при-
пустити, що у будь-якій країні (в 
нашому випадку в Україні) ці за-
ходи не можуть тривати вічно, 
тому що їх продовження буде 
контрпродуктивним для загаль-
ного добробуту. Стикнувшись із 
різким зменшенням доходів, а 
у багатьох випадках  – впритул 
наблизившись до банкрутства, 
корпоративний сектор спонука-
тиме Уряд до якомога скорішого 
пом’якшення обмежень. Можна 
висловити припущення (як чати-
ну сценарних умов), що трива-
лість суворих заходів (карантину 
та ізоляції) в Україні не переви-
щить 10 тижнів (2,5 місяці). Проте, 
м’якші заходи у різних формах 
(подорожі за кордон) можуть 
тривати довше.

щодо мвФ. На даний час взає-
модія України з МВФ є важли-
вою10. Без такої взаємодії довіру 
інвесторів буде втрачено. Надан-
ня макроекономічної допомоги 
іншими установами, наприклад, 
ЄС та СБ, також обумовлюється 
наявністю програми співпраці 

з МВФ. Тиск на гривню (Націо-
нальний банк щотижня витра-
чає на стабілізацію курсу обмі-
ну близько 1  млрд дол. США) і 
виплати за зовнішнім боргом не 
залишають вибору. У цій записці 
припускається, що Україна вико-
нає певні вимоги та знайде кон-
сенсус щодо контрольних показ-
ників. Якщо це станеться, можна 
буде досягти макроекономічної 
стабільності у відносно короткий 
термін. Необхідно зазначити, 
що фінансовий сектор не знахо-
диться у кризовому стані (хоча і 
стикається з труднощами).

Пов’язані економіки та особли-
ві фактори для України. Прогноз 
щодо основних товарів (голов-
них статей українського екс-
порту) не виглядає особливо 
драматичним  – проте вже було 
відзначено певне скорочення (у 
таких товарних групах, як продо-
вольчі товари – зернові культури, 
тваринні жири та рослинна олія, 
віск; метали – залізо, сталь; руда; 
хімічні речовини). Як очікується, 
зменшення обсягу грошових пе-
реказів (як припливу конверто-
ваної валюти) буде частково ком-
пенсовано скороченням відтоку 
конвертованої валюти через об-
меження туристичних поїздок за 
кордон. Відчутне зниження цін 
на нафту загалом іде на користь 
економіці України.

10 https://voxukraine.org/en/banks-and-the-nbu-are-capable-of-dealing-with-panic-if-there-will-be-program-with-imf-program/ 
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5. Рекомендовані заходи політики

Пропонуються три пакети захо-
дів, згрупованих за періодами 
часу (невідкладні/короткостроко-
ві, середньострокові, довгостро-
кові). Кожний період має унікаль-
ні характеристики, відповідно 
враховані у наведених нижче 
рекомендованих заходах.

I. Невідкладні/короткострокові 
заходи. Цей пакет заходів реко-
мендується реалізувати впро-
довж терміну карантину і (або) 
ізоляції  – його очікувана трива-
лість становить від 10 до 12 тиж-
нів. Мета цього заходу політики – 
компенсувати тимчасову втрату 
доходів, спричинену обмеження-
ми у зв’язку з COVID-19.

•	 збереження поточного рівня 
соціального захисту  – без за-
морожування, без скорочення. 
Попри значну і широко ви-
знану неефективність, реко-
мендується не зменшувати 
чинні зобов’язання у сфері 
соціального захисту. Навпаки, 
рекомендовано вирішувати це 

питання у рамках середньо- і 
довгострокових рішень.

•	 оплачувані відпустки (як відпуст-
ки через хворобу, так і відпустки 
за сімейними обставинами для 
працівників формального і не-
формального секторів).

•	 Разові грошові виплати сім’ям із 
дітьми. Цей захід може засто-
суватися двічі (тричі), якщо три-
валість карантину сягне двох-
трьох місяців. Цей захід допо-
може пом’якшити наслідки від-
сутності шкільного харчування, 
тому що багато бідних сімей 
користуються цими програма-
ми. Адміністративні витрати на 
цей захід мінімальні.

вставка 4. Блог мвФ щодо COVID 19. 

Надавати своєчасну, адрес-
ну і тимчасову допомогу 
для полегшення тягаря по-
точних витрат найбільш по-
страждалим особам і орга-
нізаціям, поки надзвичайна 
ситуація не вщухне.

вставка 5. обґрунтування невідкладних/короткострокових заходів та джерело фінансування

Мета невідкладних заходів – задовольнити потреби тих людей, які вже збідніли, і тих, хто ризикує збідніти. 
Остання з цих двох груп – це люди, які тимчасово втратили дохід через карантинні заходи, а саме зайняті 
особи з дітьми, причому в багатьох випадках їх заробітня плата є єдиним джерелом доходу. Вкрай важливо 
продовжити дотримуватися чинних зобов’язань із соціального захисту, тому що альтернативні варіанти по-
требуватимуть нових механізмів, які з об’єктивних причин буде важко запровадити під час карантину. Ра-
зові грошові виплати сім’ям із дітьми можна передбачити як єдиний захід із додатковими сумами на дітей з 
інвалідністю та дітей менше 3 років. В якості базового рівня можна використати гарантований мінімальний 
дохід (прожитковий мінімум, 1779 грн для дітей менше 6 років, 2218 грн для дітей від 6 до 18 років). Ви-
трати на реалізацію цього заходу становитимуть близько 500 млн дол. США. Ураховуючи, що майже 50% 
домогосподарств із дітьми живуть за межею абсолютної бідності, точність адресності цього заходу буде не 
менше, ніж 50%. Беручи до уваги, що значна кількість домогосподарств із дітьми живе на рівні, близькому 
до межі бідності (потенційні нові бідні), то у разі втрати доходу через карантин вони також будуть охоплені 
допомогою. Точність адресності цього заходу буде значно вищою. Адміністративні витрати – мінімальні.

Джерело фінансування: пропонується фінансувати цей пакет заходів із додаткових фондів, перероз-
поділених на користь соціального захисту. Для цієї мети можна використати довгострокові капітальні 
видатки, наприклад, фонд регіонального розвитку.

II. Середньострокові заходи. 
Масштаб і формат цього паке-
ту заходів залежать від подій в 
економіці та макроекономічних 
параметрів, насамперед від до-
тримання бюджетної дисциплі-
ни та стану фіскального просто-
ру. Таким чином, мета полягає 
у пом’якшенні впливу уповіль-
нення темпів економічного 
розвитку (а можливо й рецесії) 
на сім’ї з дітьми, з одночасним 
сприянням відновленню зав-

дяки підвищенню купівельної 
спроможності (попиту). Цей па-
кет заходів пропонується засто-
сувати відразу після закінчення 
періоду реалізації невідкладних 
заходів (після закінчення ка-
рантину) протягом наступних 
трьох кварталів (9 місяців). Па-
кет заходів передбачає:

•	 використання можливості чин-
ної універсальної допомоги у 
зв’язку з народженням дитини;

•	 розширення сфери охоплен-
ня програми шкільного харчу-
вання;

•	 розширення програми ГМД;

•	 розширення масштабів на-
дання соціальних послуг най-
більш уразливим сім’ям на 
місцевому рівні.
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III. Довгострокові заходи. Цей 
пакет заходів передбачає ради-
кальну реорганізацію системи 
соціального захисту в Україні з 
використанням кризи як можли-
вості. Пропонується застосувати 
ці заходи відразу після третього 
кварталу (через 9  місяців після 

припинення карантину). Система 
соціального захисту в Україні має 
істотні недоліки, які не лише зава-
жають боротися з кризою, а й по 
суті справи практично не дозволя-
ють надавати ефективну підтрим-
ку найбільш уразливим групам 
населення. Слід здійснити повний 

перехід від категорійного підходу 
до комбінації універсальної допо-
моги у зв’язку з народженням ди-
тини з чітко визначеними крите-
ріями інвалідності, шкільного хар-
чування, цільової програми (ГМД) 
та комплексних соціальних послуг 
на місцевому рівні.

вставка 7. обґрунтування довгострокових заходів та джерело фінансування

Довгострокові заходи передбачають спрощення системи соціального захисту, яка буде націлена на 
запобігання і перетворювальний соціальний захист. Систему слід орієнтувати на реальні, а не кате-
горійні прояви вразливості. Єдина категорія, що повинна залишитися, – це діти через їх природну 
вразливість, притаманну їх віку. Нова система повинна також визнавати дорослих та дітей з інва-
лідністю пріоритетною групою й спрямовувати зусилля на зміцнення їх спроможності, а не статусу. 
Пріоритетне значення має також завдання підвищення добробуту літніх людей, для чого необхідно 
поступово перейти від солідарної до накопичувальної пенсійної системи. Велику роль у новій сис-
темі слід відвести якісним соціальним послугам, що надаються на місцевому рівні, які у поєднанні 
зі спрощеною системою грошових виплат дадуть кращі результати. Проблему тимчасової втрати 
доходів та безробіття слід вирішувати з використанням активних програм ринку праці, а допомогу 
в протидії монетарній бідності можна організувати через ГМД. 

Реформування системи соціального захисту в Україні  – одна з найскладніших політичних задач. 
Незважаючи на безперечне визнання існуючих проблем у цій сфері, наразі відсутнє бачення її 
 реформування. 

вставка 6. обґрунтування середньострокових заходів та джерело фінансування

Універсальна допомога при народженні дитини. Це - ключовий захід для ефективного зменшення дитячої 
бідності (результати моделювання наведено у підрозділі 5.1).

шкільне харчування. Коли школи повернуться до звичайного режиму роботи, можна застосувати роз-
ширену програму шкільного харчування для зменшення дитячої бідності, а також для розвитку міс-
цевого сільського господарства. До запровадження карантину програмою безкоштовного шкільного 
харчування користувалося близько 1,2  млн дітей – переважно 1-4  класів, а також діти з окремих 
категорій, зокрема одержувачі ГМД, і діти, які належать до «пільгових» категорій, наприклад, діти 
постраждалих від Чорнобильської катастрофи (за наявності цього статусу).

ГмД. За висновками аналізу (наведено у розділі 6.2 «Ефективність соціального захисту»), ГМД є  ре-
зультативним заходом з позиції точності адресності, але сфера охоплення дуже вузька. Попри закла-
дену в ньому логіку «крайнього засобу», його слід поширити на все найбідніше населення. Поряд із 
зменшенням помилок включення слід на певний період часу пом’якшити кваліфікаційний критерій. Ці 
зусилля слід поєднати з активними програмами ринку праці, щоб цим засобом у кінцевому підсумку 
користувалися тільки ті особи, які з об’єктивних причин опинилися за межами ринку праці.

місцеві соціальні послуги. Заходи допомоги у грошовій та натуральній формі мають критичне значен-
ня, але вплив буде сильнішим, якщо їх поєднати з місцевими соціальними послугами, які мають нада-
ватися муніципалітетами. Ці послуги будуть спрямовані на вразливих дітей та вразливі сім’ї й можуть 
включати, серед іншого, послуги, що надаються на рівні громади дітям і сім’ям, які ризикують опини-
тися в інтернатних закладах (наприклад, послуги центрів денного догляду, особливо багатофункціо-
нальних), психосоціальну підтримку, протидію та запобігання домашньому і ґендерному насильству.

Джерело фінансування. Це пакет заходів слід фінансувати за рахунок перерозподілу коштів у межах 
системи соціального захисту, особливо за статтею видатків бюджету на пільги (зокрема на УДД). Роз-
ширення програми шкільного харчування пропонується фінансувати спільно з центрального і місцевих 
бюджетів (відповідно 70% і 30%). Розширення програми ГМД передбачається фінансувати з субсидій 
на оплату житлово-комунальних послуг та із програми виплат одиноким матерям. Останню доцільно 
об’єднати з програмою ГМД – у якості критерію з більшою вагою можна використати одиноку мати або 
одинокого батька. Місцеві послуги фінансуватимуться через муніципальні бюджети – з державного 
бюджету можна надавати тільки деякі фінансові стимули.
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Пом’якшення негативного впливу наслідків пандемії COVID-19 на вразливих дітей  
та вразливі сім’ї: рекомендовані заходи соціального захистуАнАлітичнА зАПискА

 Підхід з використанням категорій є не тільки дорогим та неефективним, а й політично ризикованим (за 
винятком таих категорій, як діти та особи з інвалідністю): якщо їх запроваджено, позбавитися їх потім май-
же неможливо. Період відновлення після пандемії COVID-19 надає унікальну можливість трансформувати 
систему соціального захисту, за умови підтримки широкими колами прихильників і розуміння того, що пе-
рерозподіл сприятиме соціальній когезії.  У такій системі перевага віддається поєднанню універсальності, 
адресності та соціальних послуг. Кожний компонент повинен відігравати певну роль, зокрема превентив-
ну, реактивну і перетворювальну. Наприклад, механізм ГМД повинен бути достатньо гнучким, щоб його 
можна було доопрацьовувати для роботи з різними вразливими групами. У ньому слід використовувати 
не тільки регулярні/щомісячні, а й одноразові виплати для підтримки сімей, які припиняють користуватися 
цією програмою. Механізм ГМД необхідно також комбінувати з активними програмами ринку праці.

Джерело фінансування. Пропонується фінансувати цей пакет заходів за рахунок перерозподілу коштів в 
рамках системи соціального захисту з одночасною ліквідацією всіх програм і пільг, основаних на катего-
ріях. Бюджет цих програм пізніше слід перерозподілити між такими трьома програмами: пенсія за віком; 
розширена універсальна допомога при народженні дитини; розширена програма ГМД. Діти з інвалідністю 
мають бути охоплені  і УДД, і ГМД на основі спеціальних критеріїв. Крім того, вони повинні мати право на 
соціальні послуги на основі подальшого і поступового застосування моделі МКФ. Розширення комплек-
сних соціальних послуг пропонується спільно фінансувати з центрального бюджету і бюджетів місцевого 
самоврядування. Уряд повинен визначити мінімальний пакет соціальних послуг, які мають надаватися ор-
ганами місцевого самоврядування. Усі інші основні послуги соціального захисту, які мають надаватися на 
місцевому рівні, повинні фінансуватися з державного бюджету в формі делегованих зобов’язань.

5.1  Моделювання змін в системі соціальних трансфертів для 
домогосподарств з дітьми на прикладі допомоги при народженні

Нижче представлене моделю-
вання політики, що базується на 
даних вибіркового обстеження 
умов життя домогосподарств, та 
її вплив на бідність.

ДоПомоГА ПРи НАРоДжеННі

Для сімей з дітьми до 3-х років 
допомога при народженні має 
принципове значення:

•	 по-перше, завдяки виплаті до-
помоги рівень бідності серед 
її отримувачів знижується з 
66,4  до 59,9%. Тобто, бідних 
осіб в сім’ях з дітьми до 3-х 
років стає на 400 тисяч менше 
завдяки цій виплаті;

•	 по-друге, в структурі доходів 
таких сімей допомога при на-
родженні становить 7,7% за-
гального доходу, що робить її 
другим за значенням джере-
лом доходів (після заробітнї 
плати)

Високий рівень бідності сімей 
з дітьми до 3-х років гарантує 
адресність програми та допомо-
гу нужденним навіть без умови 

перевірки доходів. Загалом у 
2018 році 57,8% коштів програми 
потрапляли до бідних (чиї еквіва-
лентні витрати нижче фактично-
го прожиткового мінімуму). Сус-
пільством програма сприймаєть-
ся як соціально справедлива.

Будь-яке обмеження цієї програ-
ми розміром доходу буде мати 
здебільшого негативні наслідки. 
З одного боку, адміністрування 
такої масштабної програми (з 
метою перевірки доходів чи ну-
жденності) потребуватиме бага-
то додаткових коштів, що в ре-
зультаті мінімізує економію дер-
жавних ресурсів. З іншого боку, 
такий крок не буде схвалений 
суспільством як соціально спра-
ведливий. До того ж, в умовах 
складної демографічної ситуації 
будь-які обмеження виплат на ді-
тей можуть мати непрогнозовані 
негативні наслідки для рівня та 
структури народжуваності.

Наразі розміри виплат при на-
родженні є надзвичайно низьки-
ми, і не забезпечують потреби 
навіть однієї особи (не кажучи 
про непрацюючу мати з дити-

Рис. 7. Динаміка середнього роз-
міру допомоги при народжені ди-
тини та рівня абсолютної бідно-
сті домогосподарств з дітьми до 
трьох років, 2008-2017 рр., грн/%

   Середній розмір допомоги при народ-
женні дитини, грн (в цінах 2008 року)

   Рівень абсолютної бідності домогоспо-
дарств з дітьми до трьох років
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ною). Щомісячна виплата майже 
вдвічі поступається розміру офі-
ційно затвердженого прожитко-
вого мінімуму, і не переглядала-
ся з 2014 року. Підвищення роз-

міру щомісячної виплати в два 
рази дозволить знизити рівень 
бідності серед домогосподарств 
з дітьми до 3-х років з 58,6  до 
49,4%, що нижче фактичного 

рівня всіх домогосподарств з 
дітьми. Такий крок вплине і на 
всю сукупність домогосподарств 
з дітьми  – рівень бідності зни-
зиться з 49,9 до 47,5%.

5.2 Моделювання за альтернативними сценаріями

На заходи реагування з боку 
Уряду впливатимуть такі ключові 
рушійні фактори:

•	 За відсутності часу та чітко 
сформульованої стратегії є 
ризик застосування в індивіду-
альному порядку міжнародного 
досвіду, який не обов’язково є 
доречним для України.

•	 Система соціального захисту 
(існуючі інструменти) в країні, 
яка побудована в основному 
за категоріями, обмежувати-
ме вибір переліком категорій 
(у кожної з яких є конкретні 
прихильники), значна частина 
котрих має обмежений зв’я-
зок із фактичними проявами 
вразливості, тому «страте-
гічне» питання полягатиме 
в тому, кому надавати допо-
могу і в якому розмірі або ж 
надавати її всім. Ця ідеологія 

не тільки далека від забезпе-
чення ефективності, а й ство-
рює більше тих, хто програє, 
ніж тих, хто виграє. Щоб ви-
братися з цієї пастки, можуть 
знадобитися роки (можна зга-
дати, наприклад, субсидії на 
оплату житлово-комунальних 
послуг).

•	 Регуляторні заходи  – тільки 
тому, що це легко і можливо. 
Це може бути, наприклад, під-
вищення розміру мінімальної 
заробітної плати. За відсутно-
сті підвищення продуктивнос-
ті праці плюси та мінуси цього 
заходу слід ретельно проана-
лізувати. Як мінімум, слід об-
межити це підвищення колом 
працівників бюджетних органі-
зацій. Можна також очікувати 
індексації пенсій (з належним 
урахуванням наслідків для де-
фіциту Пенсійного фонду).

•	 В якості аргументу на користь 
незастосування розширених 
заходів соціального захисту 
і незалучення інших галузей 
може використовуватися де-
фіцит бюджету. Чітко зрозумі-
ло також, що галузь охорони 
здоров’я потребуватиме до-
даткових вливань для подо-
лання кризи.

Заходи за наведеними сценарі-
ями (за деякими винятками) не 
забезпечать допомогу більшо-
сті тих, кому потрібна допомога, 
вони будуть відірвані від інших 
заходів реагування на кризу, що 
стимулюватиме недовіру до дій 
влади та ускладнюватиме період 
відновлення.

таблиця 3. варіанти підвищення виплати при народженні дитини та їх вплив на дитячу бідність 
(критерій бідності – витрати нижче фактичного прожиткового мінімуму)

Рівень бідності 
(фактичне 
значення)

Рівень бідності за 
умови підвищення 

виплат в півтора рази 

Рівень бідності за 
умови підвищення 
виплат в два рази 

Усі домогосподарства з дітьми 49,9 48,8 47,5

Домогосподарства з дітьми до 3-х років 58,6 54,6 49,4

таблиця 4. моделювання розширення виплат при народженні на всіх дітей до 6-ти років,  
незалежно від черговості

Рівень бідності 
(фактичне 
значення)

Рівень бідності за умови розширення 
виплат при народженні на всіх дітей  

до 6-ти років, незалежно від черговості

Усі домогосподарства з дітьми 49,9 47,3

Домогосподарства з дітьми у віці від 0 до 6 років 51,6 46,1
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5.3 Моделювання підвищення мінімальної заробітної плати

Дворазове зростання мінімаль-
ної заробітної плати з 1  січня 
2017  року сприяло перелому у 
тенденції подолання бідності. 
Саме з 2017 року починає змен-
шуватися частка бідних за абсо-
лютним критерієм (за рік з 58,6% 

до 47,3%), в тому числі серед до-
могосподарств з дітьми (з 65,2% 
до 55,1%). Є підстави вважати, 
що різке зниження рівня бідності 
у 2017  році значною мірою було 
обумовлено саме підвищенням 
мінімальної заробітної плати.

Незважаючи на те, що цей по-
літичний захід демонструє за-
довільні результати, з причин, 
роз’яснених вище, застосовува-
ти його у відповідь на пандемію 
COVID-19, не рекомендується.

таблиця 4. Рівень бідності за умови підвищення мінімальної заробітної плати за різними сценаріями, 2020 р. 
(прогнозні розрахунки), %

  Рівень бідності за витратами нижче фактичного Пм у 2020 році

за умови зростання мз на 50% за умови зростання мз на 100%

домогосподарство з дітьми 22,9 12,6
домогосподарство без дітей 16,7 14,1
Україна 20,0 13,3
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6. Система соціального захисту в Україні

За результатами досліджень 
нижче наведено обґрунтування 
запропонованих заходів, проа-
налізовано, як система соціаль-
ного захисту відреагувала на 

кризу в 2014 році, й розглянуто 
питання ефективності існуючих 
програм під кутом охоплення, 
точності адресності та достат-
ності. Крім того, стисло висвіт-

лено тенденції видатків органів 
місцевого самоврядування на 
соціальний захист.

6.1 Реакція системи соціального захисту в Україні у 2014 році

У 2014 році система соціального 
захисту мала швидко реагувати 
на кризу, пов’язану з конфлік-
том на сході країни, економічним 
спадом та різким підвищенням 
тарифів на житлово-комунальні 
послуги. У відповідь на виклики: 
а) у рамках заходів із подолання 
кризи було прийнято спеціаль-
ний закон, яким було скорочено 
кілька статей видатків на соці-
альний захист сімей із дітьми; б) 
було запроваджено ситуативний 
захід у формі субсидії на оплату 
житлово-комунальних послуг, 
яка у 2016-2017  роках досягла 
гігантських обсягів; в) Уряд під-
вищив розмір мінімальної заро-
бітної плати. На рис. 8 наведено 
тенденції видатків на соціальний 
захист  – скорочення витрат на 
дітей та сім’ї й різке зростання 
тарифів на житлово-комуналь-
ні послуги. Остання з цих двох 
програм істотно постраждала 
від адресного підходу, але через 
дуже широке охоплення нею 
досі користуються сім’ї з дітьми.

Тенденції щодо всіх соціальних 
програм, які напряму чи опосе-
редковано направлені на допо-
могу сім’ям із дітьми, свідчать, 
що суттєве зменшення фінан-
сування відбулось за рахунок в 
першу чергу ‘замороження’ ви-
трат на допомогу при народже-
ні. Останній, згідно з аналізом 
МСП, не досягає своїх цілей в 
Україні, оскільки багато сімей 
вибирають формальне розлу-
чення, щоб отримати користь від 
цієї програми.

Рис. 8. Динаміка видатків зведеного бюджету України на соціальний 
захист та соціальне забезпечення та за окремими напрямами,  
2008–2018 рр., млрд грн у цінах 2008 року

   На пенсіонерів

   Сім’ї, дітей та молодь

   Вирішення житлового питання

   Інші статті видатків

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рис. 9. Динаміка частки фактичних витрат за основними соціальними 
програмами, 2008–2018 рр., у % до ввП

   Усі допомоги на дітей

   При народженні

   Одиноким матерям

   На дітей під опікою та піклуванням

   Малозабезпеченим сім’ям

   Житлові субсидії

   Соціальні пільги

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Джерело: за даними ОУЖД
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На рис. 10 наведено ситуацію з 
бідністю дітей. Зменшення аб-
солютної бідності дітей може 
бути пов’язано з двома факто-
рами  – економічним зростан-
ням та підвищенням мінімаль-

ного рівня заробітної плати, що 
фактично допомогло подолати 
явища незайнятості. Абсолютна 
бідність дітей знизилася після 
піку 2015  року, проте вона не 
досягла докризового рівня.

6.2 Стан системи соціального захисту

Нижче неведено результати 
дослідження основних параме-
трів п’яти основних соціальних 
програм з позиції ефективності 
їх виконання, ступеня охоплен-
ня, точності та адекватності:

•	 Допомога при народжені ди-
тини;

•	 Допомога на дітей одиноким 
матерям;

•	 Допомога малозабезпеченим 
сім’ям;

•	 Субсидія на житлово-кому-
нальні послуги та паливо (жит-
лова субсидія);

•	 Соціальні пільги.

Серед всіх соціальних про-
грам найбільш вартісною та 
поширеною серед населення 
є програма надання житлових 
субсидій  – у 2018  році вона 
коштувала понад 64  млрд грн 
та охоплювала понад 6,5  млн 
домогосподарств (з 15  млн 
по країні в цілому). При цьому 
вона мало впливає на масшта-
би бідності в країні – у випадку 
гіпотетичної відміни програ-
ми рівень відносної бідності у 
2018  році зріс би з фактичних 
24,1% до 25,0%. На фактичних 
отримувачів житлової субсидії 
вплив більш відчутний – рівень 
абсолютної бідності у випадку 
відміни виплати становив би 
серед них 54,2% проти 46,0% 
фактичних. З кожної гривні 
вкладених в програму коштів 
лише 63 копійки потрапляє для 
зменшення дефіциту доходів 
бідного населення.

Найменш поширеною, проте 
найбільш адресною, є програ-
ма допомоги малозабезпече-
ним сім’ям. Її отримують мен-
ше 800 тисяч сімей. У 2018 році 
74% коштів програми потра-
пляло до 20% найбідніших, а 
з кожної гривні, витраченої на 
програму, на компенсацію дефі-
циту доходів бідних надходить 
91  копійка. У випадку відміни 
програми збільшення рівня 
відносної бідності в країні не 
відбулося б. Проте, серед отри-
мувачів допомоги у разі її відмі-
ни рівень абсолютної бідності 
зріс би з фактичних 64,8% до 
73,2%.

Аналогічні впливи (з дещо мен-
шими позитивними ефектами) 
демонструє допомога на дітей 
одиноким особам, оскільки 
вона заснована на схожих кри-
теріях визначення права та роз-
міру виплати.

Допомога при народженні ди-
тини охоплює 1,6  млн домо-
господарств та вартує понад 
18 млрд грн на рік. Незважаючи 
на універсальний принцип на-
дання допомоги (без перевірки 
доходів), вона має досить висо-
ку адресність  – 43,8% коштів 
потрапляє до 20% найбідніших. 
З кожної витраченої гривні 
79  копійок компенсує дефі-
цит доходу бідного населення. 
Програма справляє найбільш 
відчутний вплив на масштаби 
бідності в країні  – у випадку її 
відміни рівень відносної бідно-
сті зріс би з 24,1 до 25,2%.

Найгірші результати демон-
струють соціальні пільги. Ними 

Рис. 10. Динаміка рівня бідності 
домогосподарств з дітьми за 
основними критеріями (абсолютний, 
монетарний, деприваційний та 
суб’єктивний), 2001–2018, %
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Рис. 12. вплив системи 
соціальної підтримки на рівень 
бідності сімей з дітьми, 2018 р., %

   Ймовірний рівень бідності – без системи 
соціальної підтримки

   Фактичний рівень бідності (після со-
ціальних виплат)

31,6
29,4

Рис. 11. оцінка системи 
соціальної підтримки сімей 
з дітьми, 2018 р., %
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охоплено 6,5  млн домогоспо-
дарств, в яких мешкає при-
наймні один пільговик, що ви-
користовує своє право на піль-
гу. У 2018  році домогосподар-
ства отримали пільг на понад 
12 млрд грн, з яких лише 11,5% 
потрапили до 20% найбіднішо-
го населення. За відміни всіх 
пільг рівень відносної бідності 
по країні зріс би несуттєво з 
24,1% до 24,7%.

6.3 Аналіз видатків зведеного бюджету на соціальний захист

Тенденції, що спостерігаються 
в бюджеті (з 2018 до 2019 року), 
демонструють істотне збільшен-
ня коштів, що витрачаються на 

пенсіонерів, і значне скорочення 
видатків на субсидії на оплату 
житлово-комунальних госпо-
дарств. Частка інших програм, 

а саме видатків на сім’ї, дітей та 
молодь; видатків на безробітних, 
ветеранів і осіб з інвалідністю 
тощо, – змінилася несуттєво.

Рис. 14. ефективність різних програм соціального захисту, орієнтованих на дітей, 2018 р., %

  рівень охоплення            адресність            ефективність            дієвість

При народженні Соціальні пільгиЖитлові субсидіїМалозабезпеченимОдиноким батькам

40,1 38,2
33,8

7,5 4,8

43,0
36,6

14,3

6,0

49,7

59,4

16,7

47,4

33,4
28,9

4,7

17,3 19,4

11,1

2,1

Рис. 13. Динаміка рівня охоплення основними програмами соціальної 
підтримки сімей з дітьми, 2008-2018 рр., %

   При народженні

   Одиноким матерям

   Малозабезпеченим сім’ям

   Житлові субсидії

   Соціальні пільги

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рис. 15. Структура видатків зведеного бюджету України на соціальний захист та соціальне забезпечення, 2019 р., %

   Соціальний захист на випадок непрацездатності

   Соціальний захист пенсіонерів

   Соціальний захист ветеранів війни та праці

   Соціальний захист сім’ї, дітей та молоді

   Соціальний захист безробітних

   Допомога у вирішенні житлового питання

   Соціальний захист інших категорій населення

   Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері соціального захисту

   Інша діяльність у сфері соціального захисту59,4%

13,0%
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18,7%
3,1%
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Рис. 16. Структура видатків зведеного бюджету України на соціальний захист та соціальне забезпечення, 2018 р., %

   Соціальний захист на випадок непрацездатності

   Соціальний захист пенсіонерів

   Соціальний захист ветеранів війни та праці

   Соціальний захист сім’ї, дітей та молоді

   Соціальний захист безробітних

   Допомога у вирішенні житлового питання

   Соціальний захист інших категорій населення

   Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері соціального захисту

   Інша діяльність у сфері соціального захисту51,1%

22,4%

5,2%13,5%

3,3%

3,0%

1,5%

0,05% 0,01%

6.4 Аналіз видатків місцевих бюджетів на соціальний захист за 2018 рік

Наведена нижче структура ви-
датків місцевих бюджетів на 
соціальний захист не обов’яз-
ково відображає пріоритети 
муніципаліте тів, а скоріше по-
казує розподіл асигнувань за 
даними центрів обліку витрат. 
Переважна більшість цих ви-
датків успадкована від районів 
(наприклад, видатки на центри 
соціальних служб). Опіка і піклу-
вання включає також утримання 
в інтернатних закладах, що нале-
жать муніципалітетам. Розробка 
комплексної системи місцевих 
соціальних служб в Україні досі 
перебуває на початковому етапі, 
крім великих міст, де ці служби 
традиційно розташовувалися.

Рис. 17. Структура видатків місцевих бюджетів України на соціальний 
захист сім’ї, дітей та молоді, 2018 р., %

   Надання допомоги при народженні

   Надання допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування

   Надання допомоги на дітей одиноким 
матерям

   Надання державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім’ям

   Центри соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

   Оздоровлення та відпочинок для дітей

   Інші програми
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Додаток 1.  Виконання програм соціального 
захисту в Україні

К-
ть

 о
тр

им
ув

ач
ів

К-
ть

 о
тр

им
ув

ач
ів

, о
д.

 с
та

но
м 

на
 01

.01
.20

19

Се
ре

дн
ій

 р
оз

мі
р 

ви
пл

ат
и 

Ад
ре

сн
іс

ть
, в

ід
со

то
к 

ко
ш

тів
 я

ки
й 

от
ри

му
ю

ть
 

на
йб

ід
ні

ш
і 2

0%
 н

ас
ел

ен
ня

 

За відсутності 
програми 
відносна 
бідність в країні 
зростає

За 
відсутності 
програми 
абсолютна 
бідність 
в країні 
зростає

За відсутності 
програми 
бідність серед 
отримувачів 
допомоги 
зростає

Ре
нт

аб
ел

ьн
іс

ть
 в

ик
ор

си
та

нн
я 

ко
ш

тів
 п

ро
гр

ам
и,

 
ко

пі
йо

к 
з 

од
ні

єї
 гр

ив
ні

Ва
рт

іс
ть

  в
ив

ед
ен

ня
 1 

бі
дн

ог
о 

уч
ас

ни
ка

 п
ро

гр
ам

и 
зі

 с
та

ну
 б

ід
но

ст
і, г

рн
 н

а 
рі

к

Ва
рт

іс
ть

  з
ни

же
нн

я 
бі

дн
ос

ті 
на

 1 
п.

п.
 с

ер
ед

 
уч

ас
ни

кі
в 

пр
ог

ра
ми

, м
лн

 гр
н

Ф
ак

ти
чн

і в
ид

ат
ки

 м
іс

це
ви

х б
ю

дж
ет

ів
,  

20
18

 ти
с.

 гр
н

рів
ен

ь б
ід

но
ст

і н
ас

ел
ен

ня
, 

п.п
. (в

ід
 – 

до
)

чи
се

ль
ніс

ть
 бі

дн
их

 се
ре

д 
на

се
ле

нн
я, 

ос
іб 

(в
ід

 – 
до

)

рів
ен

ь б
ід

но
ст

і н
ас

ел
ен

ня
, 

п.п
. (в

ід
 – 

до
)

рів
ен

ь б
ід

но
ст

і о
тр

им
ув

ач
ів,

 
п.п

. (в
ід

 – 
до

)

чи
се

ль
ніс

ть
 бі

дн
их

 се
ре

д 
от

ри
му

ва
чів

, о
сіб

 (в
ід

 – 
до

)

1 Допомо-
га при 
народжені 
дитини 

15 758 607  
(загальна 

к-ть 
виплат 

впродовж 
року)

1 104 219 10 375,7  
(одно-
раз.)
945.8 

(щомі-
сяч.)

43,8 24,1
25,2

9 289 377
9 697 203

43,2
44,5

59,9
66,4

3 802 363
4 219 329

0,79 43 912 2 816 922 18 309 994,4

2 Допомога 
на дітей 
одиноким 
матерям 

5 091 270  
(к-ть 

виплат)

287 158 1 208,2 70,0 24,1
24,1

9 289 377
9 283 902

43,2
43,4

63,3
76,7

426 686
516 349

0,83 68 690 459 622 6 158 929,5

3 Допомога 
малозабез-
печеним 
сім’ям

796 361  
(к-ть сімей, 
яким при-
значено 

допомогу)

270 216 2 748,1 74,3 24,1
23,9

9 289 377
9 228 769

43,2
43,3

64,8
73,2

494 597
558 447

0,91 174 684 1 327 803 11 153 544,1

4 Субсидія на 
житлово- 
комунальні 
послуги та 
паливо 

6 537 672  
(кількість 
д/г, яким 
призна-

чено 
допомогу)

4 678 016 713,0  
(на ЖКП)
2 768,4 

(на 
паливо)

24,2 24,1
25,0

9 289 377
9 652 113

43,2
46,7

46,0
54,2

7 579 404
8 934 020

0,63 47 556 7 856 065 64 419 735,2

5 Соціальні 
пільги

6 533 957  
(кількість 
д/г, в яких 
є пільго-

вики)

- 213,8 11,5 24,1
24,7

9 289 377
9 520 640

43,2
44,2

37,5
40,7

4 506 624
4 885 911

0.48 29 370 3 481 179 11 139 771.7
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Пом’якшення негативного впливу наслідків пандемії COVID-19 на вразливих дітей  
та вразливі сім’ї: рекомендовані заходи соціального захистуАнАлітичнА зАПискА

Додаток 2.  Фактичні видатки зведеного 
бюджету України, млн грн

2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік*

Соціальний захист 
та соціальне 
забезпечення

74 069,7 78 775,4 104 534,9 105 434,8 125 306,9 145 062,6 138 004,7 176 339,8 258 326,1 285 761,7 309 363,6 321 786,7

Соціальний 
захист на випадок 
непрацездатності 

3 155,4 3 239,3 4 396,2 5 174,7 6 604,8 7 682,3 7 960,5 8 699,0 10 308,7 12 830,0 16 108,6 18 709,5

Соціальний захист 
пенсіонерів

42 648,4 50 487,5 67 164,7 61 653,4 68 279,6 87 263,8 79 812,8 99 587,2 147 611,3 140 227,1 157 940,7 191 227,2

Соціальний захист 
ветеранів війни та 
праці

3 924,5 4 016,1 4 513,6 4 672,0 5 273,3 4 887,1 4 689,3 5 370,4 6 976,5 6 792,0 10 234,4 9 875,8

Соціальний захист 
сім'ї, дітей та 
молоді 

11 576,9 14 992,9 20 489,0 24 861,4 29 877,9 35 710,8 36 399,4 36 479,9 40 706,8 44 123,8 41 884,8 44 091,5

Соціальний захист 
безробітних

9,5 7,9 8,7 23,7 397,1 254,2 55,6 59,7 94,0 107,5 150,9 186,0

Допомога у 
вирішенні 
житлового питання

2 019,0 1 277,9 2 172,8 2 776,6 3 601,4 2 681,3 2 599,1 15 515,6 41 625,3 68 728,7 69 233,0 41 893,6

Соціальний захист 
інших категорій 
населення

10 012,9 4 109,2 4 774,5 5 375,1 10 324,2 5 737,0 5 571,7 8 616,5 8 337,9 9 472,8 9 247,5 10 194,8

Фундаментальні 
та прикладні 
дослідження і 
розробки у сфері 
соціального 
захисту

23,2 21,5 23,8 18,3 21,5 20,7 19,8 16,6 16,3 21,5 31,6 30,5

інша діяльність у 
сфері соціального 
захисту

699,7 623,1 991,6 879,6 927,1 825,2 896,5 1 995,0 2 649,4 3 458,3 4 532,1 5 577,8

всього видатків 
зведеного 
бюджету України

309 203,7 307 399,4 377 842,8 416 853,6 492 454,7 505 843,8 523 125,7 679 871,4 835 832,1 1 056 973,1 1 250 189,5 1 370 113,0

ввП 990 819,0 947 042,0 1 079 346,0 1 299 991,0 1 404 669,0 1 465 198,0 1 586 915,0 1 988 544,0 2 385 367,0 2 982 920,0 3 558 706,0

* оперативні дані
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АнАлітичнА зАпискАДодаток 3. Структура видатків зведеного бюджету України  
на соціальний захист та соціальне забезпечення, %

Додаток 3.  Структура видатків зведеного 
бюджету України на соціальний 
захист та соціальне забезпечення, %

2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік*

Соціальний 
захист на випадок 
непрацездатності 

4,3 4,1 4,2 4,9 5,3 5,3 5,8 4,9 4,0 4,5 5,2 5,8

Соціальний захист 
пенсіонерів

57,6 64,1 64,3 58,5 54,5 60,2 57,8 56,5 57,1 49,1 51,1 59,4

Соціальний захист 
ветеранів війни та праці

5,3 5,1 4,3 4,4 4,2 3,4 3,4 3,0 2,7 2,4 3,3 3,1

Соціальний захист сім'ї, 
дітей та молоді 

15,6 19,0 19,6 23,6 23,8 24,6 26,4 20,7 15,8 15,4 13,5 13,7

Соціальний захист 
безробітних

0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Допомога у вирішенні 
житлового питання

2,7 1,6 2,1 2,6 2,9 1,8 1,9 8,8 16,1 24,1 22,4 13,0

Соціальний захист інших 
категорій населення

13,5 5,2 4,6 5,1 8,2 4,0 4,0 4,9 3,2 3,3 3,0 3,2

Фундаментальні та 
прикладні дослідження 
і розробки у сфері 
соціального захисту

0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 1,1 1,0 1,2 1,5 1,7

інша діяльність у сфері 
соціального захисту

0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Соціальний захист та 
соціальне забезпечення

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* оперативні дані
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