
 

 

 

 

 

 

 

Підтримка України від  
Групи Світового банку   

КОНТЕКСТ   

Вторгнення Росії в Україну - це трагедія, 
що призводить до масштабних наслідків для 
населення та економіки країни. Щоб підтримати 
надання основних державних послуг Світовий 
банк мобілізував понад 18 мільярдів доларів 
США екстреного фінансування, включаючи 
зобов'язання та внески, до яких входять гранти, 
гарантії та пов'язане паралельне фінансування 
з США, Великої Британії, країн Європи та 
Японії. Станом на 2 лютого 2023 року в рамках 
проектів Світового банку та цільових фондів 
було надано понад 16 мільярдів доларів 
США, а також  додаткові кошти за рахунок 
паралельних виплат. Загалом, половина всієї економічної допомоги, виділеної для підтримки 
України, була мобілізована саме через Світовий банк. У рамках цієї допомоги понад 12 
мільйонів українців отримали підтримку та була забезпечена виплата заробітної плати 
медичним працівникам, працівникам бюджетної сфери і освітянам, пенсій літнім людям, зарплат 

державним службовцям та здійснено виплати вразливим групам населення в рамках соціальних 

програм. 

 

Одним із ключових факторів успіху 
відновлення і відбудови є збереження 
спроможності та функцій уряду. Відбудова та 
відновлення економіки без належної 
підтримки безперервної діяльності уряду та 
надання мінімальних основних послуг 
стануть набагато дорожчими, і все більше 
людей може опинитися у бідності. 

Відновлення (терміновий ремонт) 
має відбуватися одночасно з постійною 
підтримкою надання основних державних 
послуг, і саме на цьому ми наразі 
зосереджуємо увагу. Крім бюджетної 
підтримки, Україна потребує термінових 
інвестицій для невідкладного ремонту 
енергетичної інфраструктури, доріг, мостів, 
житла, шкіл та лікарень, щоб гарантувати 
надання відповідних послуг, та 
забезпечення населення теплом. 

Україна в цифрах 

▪ ВВП знизився на 30% у 2022 році (за 

оцінками уряду України). 

▪ За оцінками, до кінця 2022 року ще 8 
мільйонів українців житимуть у бідності. 

▪ 15-річне відставання у досягненні цілей 

щодо скорочення рівня бідності. 

▪ Україні потрібно близько $3-4 млрд дол. 
щомісяця для забезпечення надання 

основних послуг в 2023 році. 

Відновлення та відбудова  

Опублікована у вересні 2022 року 
«Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на 
відновлення України» (звіт RDNA), яка 
представляє собою ретельну оцінку 
наслідків російського вторгнення для 
соціального, виробничого та 



 

 

інфраструктурного секторів економіки 
України, оцінила потреби на відновлення 
на рівні 349 мільярдів доларів США. З 
того часу ця цифра істотно зросла, 
враховуючи повітряні атаки на енергетичну 
інфраструктуру восени і взимку. Наступна 
оцінка буде проведена та опублікована 
навесні 2023 року.  

Цей аналіз допоможе Уряду України 
та донорам визначити пріоритети 
відновлення, продовжуючи підтримувати 
надання основних послуг, як-от в секторі 
охорони здоров'я, освіти та соціального 
захисту. Він базується на міжнародно 
визнаній та стандартизованій методології, 
що використовується Світовим банком, 
Європейською Комісією, ООН для оцінки 
збитків та потреб після стихійних лих і 
збройних конфліктів. 

ФІНАНСУВАННЯ СВІТОВОГО 

БАНКУ 

Поточні та майбутні потреби України 
у фінансуванні приголомшують. Одним із 
ключових факторів успіху відновлення і 
відбудови є збереження спроможності та 
функцій уряду. 

Світовий банк представив Рамкові 
проекти з підтримки відновлення та 
нарощування потенціалу для відбудови в 
секторах охорони здоров'я, енергетики та 
транспорту. Світовий банк співпрацює з 
урядом та іншими партнерами для 
створення розширених механізмів для 
кожного сектору, які мають спільні 
параметри довірчих гарантій, а також 
екологічних та соціальних гарантій, а також 
планування проектів та приватизації, за 
необхідності. 

Для швидкої мобілізації зусиль для 
відбудови, Світовий банк заснував 
Цільовий фонд підтримки, відновлення, 
відбудови та реформування України 
(URTF). Це багатосторонній донорський 
фонд метою якого є спрямування грантових 
внесків донорів-партнерів у найбільш 
важливі сектори економіки (охорона 
здоров'я, енергетика, транспорт), щоб 
допомогти уряду в забезпеченні виконання 
державних функцій та наданні 
адміністративних послуг, здійсненні заходів 

допомоги населенню, а також у плануванні 
та реалізації програми відновлення, сталої 
відбудови та реалізації програми реформ в 
Україні. 

URTF є частиною інноваційного 
механізму фінансування Групи Світового 
банку в рамках програми «Фонд 
мультидонорських ресурсів для 
функціонування інституцій та 
інфраструктури України (MRII - МРІЇ)», 
парасолькової платформи, яка працює в 
координації з більш широкою міжнародною 
підтримкою України. 

З метою цільового використання 
коштів, ми впровадили цілий ряд механізмів, 
включаючи перевірку витрат, моніторинг 
скарг бенефіціарів, аналіз процедур і 
опитування.  

Через IFC ми надаємо оборотний 
капітал підприємствам і допомагаємо 
підтримувати торговельні можливості 
України відкритими. Нещодавно IFC 
інвестувала 95 мільйонів доларів США, 
включаючи вливання капіталу, щоб 
допомогти створити робочі місця, 
прискорити зростання технологічного 
сектора України і зробити внесок у 
продовольчу безпеку шляхом закупівлі та 
експорту зерна з України. IFC і ЄС також 
спрямовують грантове фінансування в 
розмірі 50 мільйонів євро на надання 
тимчасового житла внутрішньо переміщеним 
особам і відновлення житлових будинків, 
пошкоджених війною. У грудні IFC оголосила 
про виділення пакету допомоги в розмірі 2 
мільярдів доларів США для підтримки 
приватного сектора України, орієнтованого 
на агробізнес та надання населенню товарів 
і послуг першої необхідності. IFC також 
надає підтримку уряду у розробці підходу до 
залучення приватних інвестицій та ноу-хау 
для цілей відбудови.   

MIGA підтримує Україну гарантіями у 
важливих секторах економіки - агробізнес та 
фінансовий сектор. Для подальшої 
підтримки відновлення MIGA працює над 
усуненням наслідків війни в Україні у 
приватному секторі під час і після кризи за 
допомогою надання гарантій за підтримки 
донорів.   

 

 



 

 

ПАРТНЕРИ   

Уряди країн-донорів: Сполучені Штати, 

Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, 

Німеччина, Італія, Японія, Латвія, Литва, 

Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, 

Швейцарія, Іспанія і Велика Британія.   

МФО: ЄІБ, ЄБРР, ЄК, МВФ, CEB  

 

Дізнайтеся більше: 
 
www.worldbank.org/en/country/ukraine/brief/wo
rld-bank- emergency-financing-package-for-
ukraine   

Операційний менеджер    Геворг 
Саргсян      gsargsyan@worldbank.org 

Засоби масової інформації  Ніколь 
Фрост nfrost@worldbankgroup.org  
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