
Підтримка розвитку та 
процвітання України

Підготовка РАМКОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПАРТНЕРСТВА з Україною на
2022-2026
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Яка ситуація в Україні насьогодні?
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Чому? Слабке підґрунтя для росту продуктивності праці й інвестицій
Для того, щоб дохід на душу населення виріс 

до рівня теперішніх показників у Польщі 
знадобиться 55 років

Примітки: Кількість років, необхідних аби наздогнати поточний показник ВВП на душу 
населення у Польщі, базується на допущені, що в Україні цей показник зростатиме 
приблизно на 3 відсотки в рік, а низький рівень основних інвестицій та темп 
зростання загальної факторної продуктивності становитимуть 15% та 1% відповідно.

Показники інвестицій в натуральній формі 
нижчі, ніж в країнах Африки на південь від 

Сахари Неефективні інвестиції в людський капітал

Джерело: World 
Bank Systematic 
Country 
Diagnostic 2021



Всередині: низький рівень інвестицій 
та слабий ріст не зважаючи на реформи

Боротьба з 
корупцією

Тарифи на 
енергоносії

Земля

Медицина

Інфляційне таргетування та 
банківський нагляд 
/консолідація

Соціальна 
допомога

Електронний 
ПДВ

ProzorroКорпоративне 
управління в 
державних 

підприємствах та 
банках

Торгівля

Децентралізація

Основні структурні реформи, 
запровадженні за останні роки
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Government effectiveness index measures the quality of public services, civil service, policy formulation, 
policy implementation and credibility of the government's commitment to improving these

Ефективність уряду

Але … програма реформ реалізується 
повільно і не доведена до кінця

Інституції в Україні набагато слабші, ніж у 
подібних країн

Джерело: World 
Bank Systematic 
Country 
Diagnostic 2021



Зовні: зростання викликів та можливостей

Доступ до 
нових ринків, 
підвищення 
прозорості, 
надання 
державних 
послуг

Більш «зелений» 
та сталий ріст економіки

Можливість 
інтегруватися у 
глобальну 
торгівлю та 
глобальні 
виробничо-
технологічні 
зв'язки

Джерело: World 
Bank Systematic 
Country 
Diagnostic 2021



Підготовка Рамкової cтратегії партнерства 2022-2026

3
Вибіркова та гнучка стратегія, погоджена Групою 
Світового банку та урядом України на основі:

• Діагностики SCD (першочергові реформи/інвестиції, 
необхідні для економічного зростання та зменшення 
бідності в Україні)

• Спеціальних знань Групи Світового банку 
(конкурентна перевага)

• Пріоритетів уряду

2 Визначаються основні блоки, за якими Група 
Світового банку домовляється з Урядом України 
надавати допомогу – фінансову, технічну та 
аналітичну

1 Базується на Системній діагностиці країни 
(SCD) – аналітично-діагностичне дослідження 
Групи Світового банку

• Незалежний погляд технічних спеціалістів Банку на 
основі аналізу даних та попередніх досліджень

Першочергові реформи/ 
інвестиції,

необхідні для економічного 
росту та зменшення бідності

Пріоритети Уряду 
України

Експертний 
потенціал Групи 
Світового банку

CPF



Першочергові сфери реформування та інвестицій

Продуктивність та 
інвестиції у 

приватному секторі 
для досягнення 

«зеленого» та 
інклюзивного 

зростання економіки

Соціальна 
стійкість :

Інвестиції в 
людей

Макро-
фінансова 
стійкість

Джерело: World 
Bank Systematic 
Country 
Diagnostic 2021

Посилення інституцій, верховенство права, зменшення 
сфери впливу держави

Фіскальна стійкість, податкова реформа, 
нагляд за банківськими та 
небанківськими фінустановами, 
таргетування інфляції, врегулювання 
проблемних кредитів, поглиблення 
ринків капіталу

Посилення мережі соціального захисту, 
освіти та професійних навичок, краще 
реформування державної системи 
охорони здоров'я та лікарень, 
відновлення інфраструктури, кращий 
доступ до 
водопостачання/водовідведення

“Зелені” реформи, державні та 
приватні інвестиції у землю, 
сільське господарство, енергетику, 
залізницю, дороги, логістику та 
цифрові канали зв’язку

Антикорупційні реформи, судові 
реформи, підзвітність та прозорість 
державного сектору, реформа 
державних підприємств, цифровий уряд



Формат Рамкової стратегії Групи Світового банку

Підтримка галузевих реформ та підвищення потенціалу

ФІП та Програми для результатів (PforR)
Довготермінова підтримка та пов'язані інвестиції

Може використовуватися в поєднанні з іншою технічною 
допомогою Групи Світового банку або 

міждержавних/багатосторонніх організацій

Фінансування основних інвестиційних потреб
Фінансування інвестиційних проектів: ФІП

Фінансування ключових державних інвестицій (основний та 
людський капітал)

Може спів-фінансуватися зовнішніми партнерами
(наприклад, ЄІБ)

Допомога у сприянні першочерговим реформам
Позики на політику розвитку : ППР

Бюджетна підтримка, яка спирається на аналітичну та 
технічну допомогу

Дає можливість розблокувати додаткові джерела 
фінансування  на ринку з боку приватного сектору та 

багатосторонніх організацій

Розмір програми залежатиме від:

Оптимістичний 
варіант

Основний 
варіант

• Макроекономічна та 
фіскальна стабільність

• Хороший прогрес у 
реформуванні

• Хороша вибірка за 
кредитним портфелем

• Макроекономічні та 
фіскальні проблеми

• Повільні реформи
• Проблеми у кредитному 

портфелі

Інструменти МБРР Підтримка МФК: Приклади

Підтримка галузевих реформ та підвищення потенціалу

Зміцнення потенціалу міністерств в реалізації консесійних угод

Фінансування основних інвестиційних потреб

Сприяння ПІ інвестицій через підготовчі проекти та консесійну модель

Допомога у сприянні першочерговим реформам

Pre-Privatization Instruments; Debt Capital Market Strengthening; NPL Resolution; Irrigation



Наступні кроки

Консультації щодо Рамкової стратегії партнерства з Україною 
(CPF)

Завершення
діагностики SCD

Перший проект
Рамкової стратегії CPF

лютий-березень 2022

червень
2022

Запуск Рамкової
стратегії CPF (2022-
26) 

вересень 2021

Запуск консультацій щодо
Рамкової стратегії CPF
вересень 2021

Консультації щодо
Рамкової стратегії CPF

жовтень 2021- січень 2022

вересень
2021

червень 2022
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