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Аналітична робота написана в рамках двох проєктів: «КОВІД-19 та Україна: незалежний 
моніторинг та оцінка соціально-економічних наслідків пандемії для регіонів України. Фаза 1», 
який фінансується Міжнародним фондом «Відродження» та здійснює регіональний аналіз 
ефективності державної підтримки економіки, що постраждала від КОВІД-19 та «Посилення 
ролі ОГС у демократизації України», який фінансується Європейським Союзом і має на меті 
залучити ширше коло організацій громадянського суспільства за межами столиці до 
демократизації України. Обидва проєкти реалізує Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій.  
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На відміну від «традиційних» економічних криз, пандемія КОВІД-19 є природним 
явищем, яке зумовило масштабні негативні соціально-економічні наслідки для всіх 
країн світу. Наразі триває активна дискусія щодо наслідків кризи для української 
економіки в цілому, оптимального шляху виходу з карантину та заходів економічної 
та соціальної політики, необхідних для відновлення економіки, але цій дискусії 
серйозно бракує регіональному виміру. Зважаючи на це, в цій роботі зроблена 
спроба на основі міжнародного та українського досвіду узагальнити можливості 
місцевої влади (переважно муніципалітетів) підтримати економічну активність в 
період карантину.   

 

  

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ПЕРІОД 

ПАНДЕМІЇ КОВІД-19 

Офіційно заявлені наміри держави, які містяться у відповідних офіційних заявах та 
документах, та їх економічний вимір можна коротко охарактеризувати наступним 
чином:   

1) Заходи щодо регулювання карантинних обмежень, спрямованих на протидію 
розповсюдження пандемії. Мова йде про регулювання/обмеження тих чи інших 
видів виробничо-комерційної діяльності, здійснення якої так чи інакше сприяє 
поширенню КОВІД-19. 

2) Заходи щодо посилення спроможності сфери охорони здоров’я адекватно 
реагувати на виклики пандемії. Мова йде про фінансування закладів системи 
охорони здоров’я, регулювання закупівлі товарів медичного призначення 
тощо.  

3) заходи допомоги разового характеру окремим категоріям громадян (допомога у 
поверненні українських громадян з-за кордону). Мова йде про фінансування 
зазначених заходів, які, зазвичай, мають разовий характер. 

4) заходи соціальної допомоги громадянам, які економічно постраждали від пандемії. 
Мова йде як про разові виплати, так і про виплати допомоги по безробіттю, 
«дитячі виплати» фізичним особам підприємцям, допомоги з тимчасової 
втрати працездатності. 

5) заходи допомоги бізнесу. Мова йде про податкові пільги, реструктуризацію 
заборгованості, призупинення/скасування певних штрафних санкцій, тощо. 

6) заходи підтримки економічної активності в рамках різного програм сприяння 
бізнесу. Мова йде про заходи в рамках програм, які фінансуються Урядом 
України та міжнародними інституціями (пряма фінансова допомога, пільгове 
кредитування, реструктуризація чинних кредитних угод, тощо) . 

Ці заходи не мають регіональної прив’язки, хоча масштаби використання зазначених 

можливостей мають регіональні  особливості. 
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РОЗДІЛ 2. МІСЦЕВА ВЛАДА ТА ЕКОНОМІЧНА 

АКТИВНІСТЬ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ  

В період карантину діяльність місцевої влади фактично мала два виміри: 
а) виконання рішень центральної влади. 
б) реалізація заходів місцевого рівня (місцеві рішення, місцеві гроші). 

При цьому слід зазначити, що в період пандемії місцева влада керується рішеннями 
та рекомендаціями, які приймаються на центральному рівні, що не завжди мало 
місце в Україні.  

КОВІД-19 створив цілу низку викликів для регіонів, без адекватного розуміння яких 
неможливо оцінити відповідну політику як на центральному, так і на місцевому рівні. 
Серед них слід, перш за все, слід назвати такі  

1. Відсутність досвіду реагування на загальнонаціональному та регіональному 

(місцевому) рівнях на глобальні кризи як такі. До того ж пандемія КОВІД-19 

виявилась надзвичайно серйозним викликом для всіх країн незалежно від рівня 

економічного розвитку. 

2. Складність пошуків адекватної відповіді на зумовлені КОВІД-19 проблеми 

багато в чому пов’язано з високим рівнем невизначеності, яким характеризується 

середовище, в якому функціонують органи влади різного рівня. З іншого боку, 

ситуація ускладнюється необхідністю шукати певний компроміс між вирішенням 

медичних (гуманітарних), економічних та соціальних проблем, викликаних пандемією 

КОВІД-19.1 

3. Як і в багатьох інших країнах, центральна та регіональна (місцева) влада 

України не мала планів антикризових дій на випадок пандемій. Такі плани мають 

лише країни Азії, які свого часу боролись з пандемією SARs, та країни Північної 

Європи, наявність яких є обов’язковою.2  

4. Медичні установи України (як і багатьох країнах світу) не мали в достатній 

кількості базового медичного обладнання, що зумовило необхідність 

сконцентрувати зусилля на вирішенні нагальних проблем системи охорони 

здоров’я. В цілому в світі ж політика боротьби з пандемією була, передовсім, 

спрямована на попередження колапсу національних систем охорони здоров’я. І в 

цьому сенсі дії України відповідали світовому тренду, хоча на відміну від інших 

країн її можливості були досить обмеженими.  

5. Розгортання пандемії КОВІД-19 супроводжується зростанням 

невизначеності, з якою стикаються  громадяни, бізнес та політики. Очевидно, що 

невизначеність сьогодні ускладнює прийняття відповідних рішень на всіх рівнях 

урядування. 

6. Слід окремо зазначити, що пандемія КОВІД-19 хронологічно співпала з 
завершенням процесу децентралізації в країні. Місцеві органи влади ще тільки 

                                      
1 OECD. The territorial impact of COVID-19: Managing the crisis across levels of government. Updated 16 July 2020, p. 2 // https://read.oecd-

ilibrary.org/view/?ref=128_128287-5agkkojaaa&title=The-territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-of-government 

2 OECD. The territorial impact of COVID-19: Managing the crisis across levels of government. Updated 16 July 2020, p. 8 // https://read.oecd-
ilibrary.org/view/?ref=128_128287-5agkkojaaa&title=The-territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-of-government 
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опановували можливості управління, які з’явились в результаті реформи. І цю 
обставину слід також враховувати. А наближення місцевих виборів впливало на 
поведінку місцевої влади. 

7. Попри окремі більш-менш успішні приклади сприяння розвитку МСП на місцевому 
рівні, українські регіони не мали значного досвіду розвитку та реалізації 
відповідної політики.  

8. В цілому можна стверджувати, що регіони підійшли до пандемії КОВІД-19 з 
певними фінансовими проблемами.  

В цілому зменшення фінансової спроможності місцевих бюджетів зумовлена трьома 

основними причинами, а саме: 

1) зменшення бюджетних надходжень внаслідок падіння ділової активності, 

зумовленого в тому числі пандемією КОВІД-19 та іншими чинниками порівняно з 

очкуваннями, хоча в цілому надходження зросли.  

В цілому, надходження до загального фонду протягом січня-жовтня поточного року 

порівняно з відповідним періодом минулого року (у співставних умовах та без 

урахування територій, що не підконтрольні українській владі) зросли на 4,1% або на 

9288,1 млн гривень. Приріст фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб 

за цей же період становив 6,3% або 141 734,3 млн грн. Водночас надходження плати 

за землю скоротились на-6,4%, або на 1 755,1 млн грн.3  

2) скорочення обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим 

бюджетам та обсягів коштів на державну підтримку регіонального розвитку  

3) надання державою податкових пільг відповідно до Закону України від 17 березня 

2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» 

В цілому за оцінками Міністерства фінансів України фінансовий ресурс місцевих 

бюджетів на 2020 рік зменшиться на 48,9 млрд грн (10 %) - у тому числі за загальним 

фондом на 46,9 млрд грн (10,8 %) та спеціальним фондом – на 2,0 млрд грн (3,8 %).4 

Що стосується скорочення державної підтримки регіонального розвитку, то мова 

зокрема йде про зменшення видатків загального фонду державного бюджету за 

бюджетними програмами «Державний фонд регіонального розвитку» на суму 2,6 

млрд грн (обсяг видатків на 2020 рік становить 4,9 млрд грн.) та «Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій» на суму 0,3 млрд грн, (обсяг видатків на 

2020 рік становить 1,7 млрд грн). 

При цьому слід окремо зазначити, що у 2020 році додаткова дотація з державного 

бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів 

внаслідок наданих державою податкових пільг відповідно до Закону України від 

                                      
3 ДОВІДКА щодо стану виконання місцевих бюджетів Виконання доходів місцевих бюджетів за січень-жовтень 2020 року. 

Джерело: file:///C:/Users/HP/Downloads/%D0%BC%D0%B1_01_10%20(1).pdf. 

4 Оцінки Мінфіну України, які наведені в документі «Про зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». 
Джерело:  
https://finance.smr.gov.ua/files/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%
B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/blank-fu-vikhidniy-15325.pdf 
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17 березня 2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» не надається. 

В цілому пріоритетним напрямком політики як на центральному, так і на місцевому 

рівні була і залишається боротьба з пандемією КОВІД-19. Фінансування відповідних 

заходів за джерелами характеризується наступним чином (Таблиця 1). 

Таблиця 1. Структура витрат на боротьбу з пандемією: основні джерела, 1 березня - 
6 листопада 2020 р.    

Області, органи центральної влади Всього Витрати із державного 
бюджету 

Витрати із місцевих 
бюджетів 

Інші 

Вiнницька область 100.00% 22.56% 68.99% 8.46% 

Волинська область 100.00% 34.56% 62.00% 3.44% 

Днiпропетровська область 100.00% 38.43% 60.41% 1.16% 

Донецька область 100.00% 14.05% 76.18% 9.76% 

Житомирська область 100.00% 32.97% 32.95% 34.08% 

Закарпатська область 100.00% 38.10% 57.96% 3.95% 

Запорiзька область 100.00% 43.76% 37.14% 19.09% 

Івано-Франківська область 100.00% 39.36% 51.92% 8.72% 

Київська область 100.00% 61.83% 30.91% 7.26% 

Кiровоградська область 100.00% 31.25% 62.39% 6.36% 

Луганська область 100.00% 45.26% 49.02% 5.71% 

Львiвська область 100.00% 28.74% 58.06% 13.19% 

Миколаївська область 100.00% 37.14% 56.51% 6.36% 

Одеська область 100.00% 21.37% 56.48% 22.15% 

Полтавська область 100.00% 29.58% 54.43% 15.99% 

Рiвненська область 100.00% 43.58% 54.67% 1.75% 

Сумська область 100.00% 27.83% 50.71% 21.45% 

Тернопiльська область 100.00% 23.82% 65.15% 11.04% 

Харкiвська область 100.00% 51.13% 45.80% 3.07% 

Херсонська область 100.00% 10.67% 75.06% 14.27% 

Хмельницька область 100.00% 46.04% 36.56% 17.40% 

Черкаська область 100.00% 29.00% 61.74% 9.25% 

Чернiвецька область 100.00% 46.18% 50.41% 3.41% 
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Примітка: Київ: витрати НСЗУ в сумі 8,029 млрд грн із державного  бюджету реєструються вони як витрати м. 
Києва, хоч кошти отримують різні лікарні. 

Витрати центральних органів влади: з них 5,46 млрд грн із державного бюджету – це витрати Мінекономіки на 
фінансування Державного центру зайнятості, який потім розподіляє кошти між регіональними центрами 
зайнятості. 

Джерело: За даними Рахункової палати України. Джерело: https://public.tableau.com/views/COVID-

19UKRAINE/sheet0?:language=en&:display_count=y&publish=yes&:origin=viz_share_link&fbclid=IwAR052v5cAdZcgBqHEl
O4zmrgRP9Kl-8GvScOpAxC8mKVaKWWG98oJwuDAuI&:showVizHome=no#3 

В цілому «економічну» реакцію місцевої влади на КОВІД-19 можна зобразити такою 

схемою. 

Схема 1. Місцева влада економка в період пандемії КОВІД-19: напрямки реагування.  

 

 

Джерело: на основі https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Mitigating-the-economic-impact-of-COVID-

19?language=en_US 

В свою чергу, кожний компонент політики складається з цілої низки конкретних 

заходів. 

Реакція

Фінансова 
допомога

Підтримка 
зайнятості

Моніторинг 
еконономічних 

впливів

Співпраця з 
місцевим 

бізнесом, тощо

Інформаційне 
підтримка

Чернігівська область 100.00% 51.78% 42.60% 5.62% 

м. Київ 100.00% 94.94% 2.97% 2.09% 

Видатки центральних одганів влади 100.00% 99.92% 0.00% 0.08% 

Всього по Україні 100.00% 77.15% 18.50% 4.35% 

https://public.tableau.com/views/COVID-19UKRAINE/sheet0?:language=en&:display_count=y&publish=yes&:origin=viz_share_link&fbclid=IwAR052v5cAdZcgBqHElO4zmrgRP9Kl-8GvScOpAxC8mKVaKWWG98oJwuDAuI&:showVizHome=no#3
https://public.tableau.com/views/COVID-19UKRAINE/sheet0?:language=en&:display_count=y&publish=yes&:origin=viz_share_link&fbclid=IwAR052v5cAdZcgBqHElO4zmrgRP9Kl-8GvScOpAxC8mKVaKWWG98oJwuDAuI&:showVizHome=no#3
https://public.tableau.com/views/COVID-19UKRAINE/sheet0?:language=en&:display_count=y&publish=yes&:origin=viz_share_link&fbclid=IwAR052v5cAdZcgBqHElO4zmrgRP9Kl-8GvScOpAxC8mKVaKWWG98oJwuDAuI&:showVizHome=no#3
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Mitigating-the-economic-impact-of-COVID-19?language=en_US
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Mitigating-the-economic-impact-of-COVID-19?language=en_US


7 
 

Таблиця 2. Місцева влада та економічна активність: інструменти підтримки 

№№ Інструменти 

1. Фінансова допомога 

1.1 Пряма надзвичайна фінансова допомога: 

Надзвичайні позики 

Надзвичайні гранти   

Пільговий режим платежів 

Відтермінування або скасування орендної плати та плати за комунальні послуги, сплати 

місцевих податків, інших платежів  

Прискорені (першочергові) розрахунки з місцевими постачальниками товарів та послуг з 

числа мікро- та МСП 

Послаблення або скасування певних правил та процедур 

Мораторій на виселення орендарів-підприємців та неприбуткових організацій з 

муніципальних приміщень 

Робота з приватними орендодавцями на предмет підтримки орендарів 

Звернення до банків з проханням іпотечні канікули для малого бізнесу 

1.2. 

2. Інформаційна підтримка 

2.1. Інформування про регуляторні зміни, державні послуги та програми допомоги 

бізнесу в період пандемії 

Безкоштовні загальні поради та «спеціалізовані» консультації для бізнесу щодо виробничо-

комерційної діяльності в період пандемії 

Підтримка малих торгівельних закладів (допомога у використанні можливостей 

електронної торгівлі тощо) 

Розширення мережі колл-центрів 

Надання послуг різними мовами 

3. Моніторинг економічних наслідків пандемії 

3.1. Моніторинг впливу на зайнятість та бізнес: 

Моніторинг економічного впливу (періодичні опитування) 

Моніторинг змін в реальному часі 

Визначення секторів (галузей), які мають потенціал до збільшення зайнятості  

Залучення ствйкхолдерів до аналізу економічних наслідків та їх інформування щодо 

заходів політики: 

Створення консультативних (дорадчих) органів 

Комунікація з представниками центральних органів влади 

3.2. 

3.3. Аналіз та прогнозування наслідків пандемії для зайнятості та економіки: 

Розробка сценаріїв 

Моделювання 
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4. Співпраця з місцевим бізнесом, НУО та профспілками з питань виробництва товарів 

медичного призначення 

 Створення спеціальних онлайн платформ для збору відповідних пропозицій місцевих 

виробників 

Призначення окремої особи відповідальної за координацію місцевого виробництва та 

розподіл товарів медичного призначення  

Співпраця з неприбутковими організаціями щодо сприяння місцевим виробникам у 

переорієнтації на випуск товарів медичного призначення 

Консультації з профспілками  

5. Сприяння пошуку роботи, розширенню можливостей професійної підготовки 

особливо в сфері зеленої економіки 

5.1. Допомога працівникам в пошуках альтернативної зайнятості: 

Підтримка інформаційних платформ з питань працевлаштування  

Підтримка спеціальних програм пошуку еквівалентних робочих місць та працівників для 

конкретних підприємств 

Здійснення капітальних витрат, які передбачають створення робочих місць, та поліпшують 

місцеву інфраструктуру 

5.2. Розширення можливостей професійної підготовки 

Співпраця з інституціями, які займаються розвитком професійних навичок  

Підтримка переходу бізнесу в онлайн режим 

Джерело: https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Mitigating-the-economic-impact-of-COVID-19?language=en_US 

Аналіз міжнародного досвіду використання інструментів політики підтримки на 

місцевому рівні дозволяє зробити кілька важливих висновків, а саме: 

1. Цей перелік свідчить про те, що для підтримки економічної активності в період 

пандемії, місцева (в даному випадку муніципальна влада) за певним винятком 

використовую «традиційний» набір заходів сприяння економічній активності за 

нормальних умов. Очевидно, що досвід реалізації таких заходів є важливою 

передумовою ефективної реакції місцевої влади (муніципалітетів) на пандемію 

КОВІД-19. 

2. Зрозуміло, що масштаби прямої та непрямої фінансової підтримки напряму 

залежать від фінансової спроможності регіонів. 

  

https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Mitigating-the-economic-impact-of-COVID-19?language=en_US
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РОЗДІЛ 3. УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС: СПЕЦІАЛЬНІ  

НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИ 

ДОПОМОГИ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ. 

1. В цьому зв’язку слід, перш за все, назвати Програму фінансової державної 
підтримки суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва, яка розрахована 
на 5 років.5  

Вставка 1. 

Програма фінансової державної підтримки суб’єктів мікропідприємництва та 
малого підприємництва (Програма 5-7-9%) 

Термін: 5 років, початок лютий 2020 року.   

Програма передбачає три види підтримки, а саме: компенсацію процентів, кредитні 
гарантії та заходи антикризової підтримки, на час проведення карантину або 
обмежувальних заходів та протягом 90 днів з дня його (їх) відміни.  

2.ЄС. Ініціатива «Команда Європа» (Team Europe).6 

Ініціатива являє собою пакет заходів допомоги країнам-партнерам ЄС, зокрема 
країнам Східного партнерства, в боротьбі з пандемією КОВІД-19 та її наслідками. Для 
цього планується об’єднати відповідні фінансові ресурси ЄС та країн-членів, 
фінансових інституцій, зокрема Європейського інвестиційного банку та 
Європейського банку реконструкції та розвитку. ЄС вже зобов’язався виділити  15,6 
млрд. євро, тоді як загальний бюджет ініціативи перевищуватиме 20 млрд. євро.  

В рамках названої ініціативи найбільш коштів виділяється на подолання економічних 
та соціальних наслідків пандемії КОВІД-19. 

Таблиця 3. Ініціатива «Команда Європа»: пріоритети фінансування, внесок ЄС, млн. 
євро. 

Підтримка короткострокових надзвичайних 

заходів протидії КОРВІД-19 гуманітарного 

характеру 

502 

Підтримка посилення зусиль, спрямованих на 

посилення національних системи охорони 

здоров’я. 

2,858 

Заходи, спрямовані на подолання негативних 

соціально-економічних наслідків пандемії 

КОВІД-19 

12,281 

Всього  15,641 

                                      
5 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 р. № 28 Київ «Про затвердження Порядку надання фінансової 

державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва» 

6 JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 

COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Communication on the Global EU response to COVID-19 JOIN/2020/11 final 

// https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020JC0011 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020JC0011
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 Джерело: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN 

ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Communication on the Global EU 

response to COVID-19 JOIN/2020/11 final 

Для надання підтримки в сфері економіки можуть використовуватись різні 

інструменти, зокрема інструмент макрофінансової допомоги для країн Східного 

партнерства. Ця допомога серед іншого спрямовуватиметься на: 

а) тимчасову підтримку таких фінансових посередників, як державні банки та 

наглядові / регуляторні органи, шляхом надання технічної допомоги або гарантій 

прийняття більш ефективних стратегій фінансування та поліпшення регуляторних 

механізмів, що забезпечить доступ до пільгового фінансування; 

б) підтримку приватного сектору - зокрема малих та середніх підприємств та 

самозайнятих –за допомогою гарантій, забезпечення ліквідності та технічної 

допомоги приватному сектору;  

в) підтримку місцевих банків через міжнародні фінансові установи та європейські 

фінансові інституції розвитку, з тим, щоб задовольнити потреби національних 

банківських установ в ліквідності та оборотних коштах, підтримати їх спроможність 

фінансувати торгівлю, удосконалення механізму надання МСП та самозайнятим 

гарантій від Європейського фонду стійкого розвитку.  

4. ЄБРР. Пакет солідарності (Solidarity Package).7 

Заходи в рамках Пакету мають на меті допомогти країнам, в яких працює ЄБРР, 
мінімізувати негативні ефекти, зумовлені пандемією КОВІД-19 (Вставка 1) 

Вставка 1 Пакет солідарності ЄБРР 

1. Центральний компонент Пакету – механізм підтримки стійкості чинних клієнтів 
ЄБРР (Resilience Framework). Цей механізм передбачає надання фінансових 
коштів для поповнення короткотермінової ліквідності та оборотного капіталу.  

2. Пакет солідарності передбачає розширення фінансування за Програмою 
сприяння торгівлі. 

3. Важливим елементом Пакету є механізм прискореної реструктуризації 
заборгованості клієнтів, які стикнулись з фінансовими труднощами  

4. ЄБРР також посилив чинні механізми підтримки, передовсім, для МСП та 
компаній, які не є клієнтами ЄБРР.  

5. Важливим компонентом Пакету є нова Програма підтримки критичної 
інфраструктури, яка зокрема передбачає фінансування оборотного капіталу, 
стабілізацію діяльності відповідних підприємств та підтримку державних інвестицій. 

Інструменти надзвичайної підтримки призначені для всіх секторів економіки, але 
пріоритет надаватиметься тим сферам, які зазнали найбільшого впливу пандемії: 
фінансові інститути, МСП, туризм та готельний бізнес, сільське господарство, 
постачання товарів медичного призначення, транспортних компаній. 

  

5.  Чорноморський траст регіонального співробітництва. Фонд швидкого 
реагування на Коронавірус. (Coronavirus Fast Response Fund. Black Sea Trust for 
Regional Cooperation).  

                                      
7 The EBRD’s coronavirus Solidarity Package. //https://www.ebrd.com/what-we-do/coronavirus-solidarity 

https://www.ebrd.com/what-we-do/coronavirus-solidarity
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Фонд надає безповоротну фінансову допомогу організаціям, які займаються 
підтримкою бізнесу (бізнес-асоціації, громадські організації, благодійні фонди тощо). 

6. ПРООН. У партнерстві з Торгово-промисловою палатою України (ТПП) запущено 

спеціальний чат-боти, завдяки якому українські підприємці зможуть оперативно  

отримувати відповіді на питання, пов’язані зі спалахом COVID-19. Цей проект 

спрямовано на допомогу мікро-, малим та середнім підприємствам, які зазнали 

втрат через пандемію COVID-19.Ця система також генеруватиме готові 

сертифікати про форс-мажорні обставини та форми на основі інформації, яка 

надаватиметься користувачами. 

В рамках співпраці з Донецькою торговельно-промисловою палатою UNDP надає 

онлайн консультації мікро-, малим та середнім підприємствам з питань мінімізації 

негативного впливу КОВІД-19 на їх діяльність.  

ПОПЕРЕДНІ ВИСНОВКИ  

Аналіз досвіду реагування на пандемію КОВІД-19 дозволяє зробити наступні 
висновки:  

1. Можливості допомоги громадянам та бізнесу в період карантину обмежені в 
інституційному та фінансовому плані. як на центральному, так і на регіональному 
рівнях. За таких умов на перше місце антикризового порядку денного виходять 
питання свідомого та безумовного дотримання карантинних заходів всіма 
громадянами України в усіх ролях (як приватних осіб, як працівників та підприємців, 
як державних службовців, раціонального використання наявних можливостей та 
коштів, пошук інноваційних рішень зумовлених КОВІД-19т проблем.   

2. Україна, як і інші країни, стикнулась з викликом пошуку балансу між економічними 
інтересами та інтересами безпеки. Проявом цієї проблеми стали суперечки між 
місцевою та центральною владою щодо віднесення конкретної території до 
відповідної зони та, відповідно, жорсткості карантинних обмежень. До того влада 
окремих регіонів так чи інакше самостійно послаблювала відповідні обмеження. 

3. Логіка боротьби зі пандемією передбачає, що місцева влада керується переважно 
рішеннями та рекомендаціями, які приймаються на центральному рівні. Водночас, 
місцева влада інколи приймала власні рішення щодо карантинних обмежень, які 
суперечили приписам центральної влади. До того ж дуже часто місцева влада 
виявилась неспроможною забезпечити дотримання карантинних вимог на своїй 
території, але це питання потребує окремого глибокого аналізу. Були також 
порушення карантинних правил і з боку самої місцевої влади. При цьому слід окремо 
зазначити, що центральна влада не має реальних важелів впливу на місцеву владу в 
цьому питанні.  

Проблема дотримання карантинних обмежень має кілька вимірів, а саме:  

а) інституційний вимір – спроможність влади забезпечити дотримання карантинних 
обмежень (інформування, наявність необхідної регуляторної бази, реальне 
покарання винних, тощо);  

б) соціальний вимір – культура поведінки населення (відповідальність людей за 
власне здоров’я  та безпеку оточуючих); 

в) політичний вимір – в рік місцевих виборів місцева влада не могла не 
враховувати настрої виборців;    
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г) економічний вимір – карантинні правила та обмеження мають конкретну 
економічну вартість.  

5. Пандемія КОВІД-19 засвідчила необхідність підвищити рівень готовності країни до 
надзвичайних ситуацій типу пандемії КОВІД-19 на національному, регіональному 
рівнях та на рівні об’єднаних територіальних громад. Це передбачає створення 
спеціальних інструментів реагування, які можуть бути задіяні у відповідних випадках 
в майбутньому.  

6. Пандемія КРВІД-19 в черговий раз продемонструвала необхідність адекватного 
розуміння проблем, породжених гальмуванням економічної активності в країні 
(економічні причини внутрішнього та зовнішнього характеру), та економічного ефекту 
пандемії КОВІД-19. КОВІД-19 (як додаткова проблема чи акселератор наявних 
негараздів). 

7. Визначення способів можливої реакції на пандемію КОВІД-19 та коригування дій 
влади вимагає постійного оцінювання та моніторингу впливу пандемії на соціально-
економічні процеси, які відбуваються в регіоні. Це, серед іншого, вимагає ефективної 
системи комунікації з населенням, бізнесом та організаціями громадянського 
суспільства.  

8. Як свідчить міжнародна практика, важливе значення має збирання та 

розповсюдження інформації про досвід та кращі практики вирішення зумовлених 

КОВІДОМ - 19 проблем на місцевому рівні. Як свідчить міжнародна практика, 

активна, постійна та сфокусована комунікація набуває критично важливого 

значення.8 Її мета – доведення критично важливої інформації до тих, кому вона 

критично потрібна. Мова йде про адаптацію до нових умов через навчання один від 

одного. 

 

                                      
8 TODAY'S REALITY - A NEED TO ADAPT AND LEARN FROM EACH OTHER  Джерело: 

https://restoreyoureconomy.org/index.php?src=gendocs&ref=Today%27s%20Reality%20-

%20A%20Need%20to%20Adapt%20and%20Learn%20from%20Each%20Other&category=Main 


