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ВАЛЮТНІ ЕКВІВАЛЕНТИ 
Українська гривня (грн.)  

1 дол. США  =  7,9898 грн. 
(18 січня 2012 року) 

 
ФІНАНСОВИЙ РІК УРЯДУ УКРАЇНИ 

(1 січня – 31 грудня) 
 

МІРИ ТА ВАГИ  
Метрична система 

 
АБРЕВІАТУРИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 
AАА АДД Аналітично-дорадча допомога NERC НКРЕ Національна комісія 

регулювання електроенергетики 

ACU РПУ Рахункова палата України NPLs НК Непрацюючі кредити 

CIDA КАМР Канадське агентство з 
міжнародного розвитку  

MDGs ЦРТ Цілі розвитку тисячоліття 

CIS СНД Співдружність незалежних 
держав 

MIC  Країни з середнім рівнем 
доходів 

CN ДК Довідка про концепцію M&E  Моніторинг та оцінка 

CPI ІСЦ Індекс споживчих цін NBU НБУ Національний банк України 

CPPR ОВПП
У 

Огляд виконання портфеля 
проектів Світового банку в 
Україні 

OECD ОЕСР Організація економічного 
співробітництва і розвитку 

CPS СПУ Стратегія партнерства Світового 
банку з Україною  

ORAF СООР Система оцінки операційних 
ризиків 

CPS CR ЗВ 
СПУ 

Звіт про виконання Стратегії 
партнерства Світового банку з 
Україною 

PAD ДОП Документ з оцінки проекту 

CR ОК Огляд концепції PEFA ОДВФЗ Оцінка державних видатків і  
фінансової звітності 

CSOs ОГС Організації громадянського 
суспільства 

PFM УДФ Управління державними 
фінансами 

DCFTA ГВУЗ
ВТ 

Глибока та всеохопна угода про 
зону вільної торгівлі 

PFRL ППРФС Програмна позика на 
реабілітацію фінансового 
сектора 

Останню Стратегію партнерства з Україною Рада виконавчих директорів Світового 
банку обговорила 8 листопада 2007 року 
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DGF ФГВФ
О 

Фонд гарантування вкладів 
фізичних осіб 

PPIAF ККДПІП Консультативний комітет з 
державно-приватних 
інфраструктурних проектів 

DFGG ПЯВ Попит на якісне врядування РР ДЗ Державні закупівлі 

DPL ППР Позика на підтримку політики 
розвитку 

PPP ППП Публічно-приватне партнерство 

DR  Огляд  з прийняття рішення QER ОПЯ Огляд (заходів) з підвищення 
якості 

EBRD ЄБРР Європейський банк реконструкції 
та розвитку 

RBF  Фінансування на основі 
результатів 

EС ЄК Європейська Комісія ROC РКОП Регіональний комітет з 
операційних питань 

EDP-2 ПРЕ-2 Другий проект розвитку експорту SAFE  Посилення підзвітності та 
фідуціарного середовища 

EIB ЄІБ Європейський інвестиційний банк SFI ДФІ Державна фінансова інспекція 

EITI ІПВГ Ініціатива щодо забезпечення 
прозорості видобувних галузей  

SILs СІП Спеціальні інвестиційні позики 

ESW ЕСД Економічні та секторні 
дослідження 

SMEs МСП Малі і середні підприємства 

EU ЄС Європейський Союз SOE ДП Державні підприємства 

FDI ПІІ Прямі іноземні інвестиції STS ДПС Державна податкова служба 

GAC УБК (Державне) урядування і боротьба 
з корупцією 

STSMP ДМДПС Проект модернізації державної 
податкової служби 

GDP ВВП Валовий внутрішній продукт TA ТД Технічна допомога 

GFS СДФ Статистика державних фінансів  TF ТФ Траст-фонд 

GRECO  Група країн Ради Європи з 
боротьби з корупцією 

TIMSS  Міжнародне дослідження якості 
освіти у сфері математичних і 
природничих наук 

HACCP  Система управління безпекою 
харчових продуктів 

TSA ЄКР Єдиний казначейський рахунок 

HBS ОУЖ
Д 

Обстеження умов життя 
домогосподарств 

UCAN  “Мережа громадянської дії в 
Україні” 

IDF ФІР Фонд інституційного розвитку UIP  Проект з розвитку міської 
інфраструктури 

IFC МФК Міжнародна фінансова 
корпорація 

USAID АМР 
США 

Агентство міжнародного 
розвитку США 

IFIs МФО Міжнародні фінансові організації USIF УФСІ Український фонд соціальних 



4 

інвестицій 

IMF МВФ Міжнародний валютний фонд VAT ПДВ Податок на додану вартість 

INTOSAI МОВ
АУ 

Міжнародна організація вищих 
аудиторських установ 

WBI ІСБ Інститут Світового банку 

IPSAS МСБО
ДС 

Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку в 
державному секторі 

WBG ГСБ Група Світового банку 

ISA МСУ Міжнародні стандарти аудиту WEM ОРЕ Оптовий ринок електроенергії 

LGAF  Система оцінки ефективності 
управління земельними 
ресурсами 

   

 
 
 

 МБРР МФК 

Віце-президент: Філіпп Ле Уору Дімітріс Ціцірагос 
Директор у справах 
України: 

Чімяо Фан Томаш Тельма 

Керівники групи 
проекту: 

Грегорі Т. Єнджейчак, Юлія Сніжко Руфат Алімарданов, Оксана Нагаєць 

Члени групи проекту: Підготовку цієї СПУ очолював колишній директор Світового банку у справах 
України, Мартін Райзер, під загальним керівництвом головного економіста 
Світового банку в регіоні ЄЦА, Індерміта Гілла. До групи підготовки СПУ 
входили Конні Лафф, Пабло Сааведра, Руслан Піонтківський, Паоло Беллі, 
Тамара Сулухія, Маріус Вісмантас, Раджеев Свамі, Астрід Манрот, Яна 
Куніцова, Дмитро Деркач; цінну допомогу в цій роботі надавали Олексій 
Балабушко, Юлія Смоляр, Катерина Петрина, Анжела Пригожина, Світлана 
Будаговська, Марія Анжеліка Сотомайор, Гарі Стаггінс, Дмитро Крищенко, 
Дмитро Глазков, Малколм Чілдресс, Олексій Слензак, Крейг Мейснер, Мунавер 
Султан Кваджа, Вікторія Сіряченко, Олена Кладова, Сергій Осаволюк і Тевфік 
Япрак. Адміністративну підтримку надавала Олеся Гафурова. 
 

 
ПОДЯКА 

 
Для підготовки цієї Стратегії дуже корисними були консультації з посадовцями з центральних і 
місцевих органів влади та з представниками партнерських організацій розвитку, громадянського 
суспільства та науково-викладацьких кіл.  
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РЕЗЮМЕ 
 

1. Україна відновлюється після економічно-фінансової кризи 2009 року, однак 
фундаментальні структурні проблеми залишаються нерозв’язаними. Збереглися значні 
фіскальні дисбаланси; великі соціальні трансферти, неефективні державні послуги та великі 
квазіфіскальні субсидії становлять загрозу для стабільності. Бюджетно-податковий сектор 
слабкий, а оцінки клімату для ведення бізнесу незмінно є одними з найгірших у регіоні. Попри 
економічне відновлення, яке спостерігається двома останніми роками і локомотивом якого є 
експорт, обсяги виробництва все ще не досягли докризового рівня, і економіка надалі є 
уразливою до нестабільних цін на сировину і залежною від зовнішнього фінансування. 
Незважаючи на великий державний сектор, якість багатьох надаваних державою послуг 
погіршується. Опитування, проведені перед двадцятою річницею незалежності України, і 
останні соціальні протести свідчать про загальне незадоволення економічною ситуацією і 
неефективним державним урядуванням1

2. Стикаючись з добре відомими викликами соціально-економічного розвитку, кожен із 
чергових українських урядів мав труднощі із реалізацією реформ. З часу проголошення 
незалежності в 1991 році поступ у реалізації реформ в Україні відставав від встановлених цілей і 
суспільних прагнень. Значна частина труднощів із впровадженням реформ пов’язана з 
фундаментальними проблемами економічного і політичного управління. Корупція і 
“приватизація” держави фінансово-промисловими групами набула величезних масштабів і 
загальновизнано вважається основною перешкодою для розвитку. Україна завжди одержувала 
низькі рейтинги з найважливіших аспектів урядування; в окремих сферах рейтинги України 
погіршуються з 2006 року. Незважаючи на поступ у переговорах про глибоку і всеохопну Угоду 
про зону вільної торгівлі (ГВОЗВТ) з Європейським Союзом (ЄС), сумніви щодо твердої 
підтримки Україною європейських політичних цінностей можуть загальмувати цей 
інтеграційний імпульс. 

. Значна різниця між суспільними очікуваннями і 
економічною реальністю заважає бачити низку важливих успіхів і досягнень, як-от прогрес у 
зниженні бідності впродовж останнього десятиліття, відносно непогані перспективи 
середньострокового розвитку та низькі, порівняно з середніми по регіону, рівні державного 
боргу.  

3. Упродовж останнього десятиріччя керівництво України ухилялося від розв’язання 
проблем, пов’язаних з “приватизацією” держави і корупцією, таким чином довіру 
суспільства до держави було підірвано. Це, у свою чергу, зумовило опір населення болючим, 
однак необхідним реформам соціальних трансфертів і державних послуг. Як наслідок, чергові 
уряди надавали перевагу короткостроковим бюджетним виплатам, що звузило фіскальний 
простір, необхідний для державних інвестицій, і призвело до приділення меншої уваги 
стратегічним пріоритетам. Відсутність однакових правил гри та постійний фіскальний тиск 
перешкоджали розвитку приватного сектора, і, зрештою, зростання продуктивності та інвестицій 
були незначними порівняно з іншими країнами регіону. Без відновлення довіри Уряд України 
надалі матиме складнощі із впровадженням реформ, а без реформ діяльність державного сектора 
і надалі буде незадовільною. Аналітичні дослідження Групи Світового банку та численні 
висловлювання громадськості в Україні свідчать про те, що основною причиною неефективності 
державного урядування є відсутність конструктивних відносин між владою та громадянським 
суспільством і бізнесом. 

4. Президент Янукович прийшов до влади з наказом суспільства забезпечити 
ефективніше керівництво економікою у країні, яка характеризувалася глибоким 
політичним розколом і розчаруванням населення попередніми соціально-економічними 
результатами. У Програмі економічних реформ на 2010 – 2014 роки Президента Януковича не 
лише визначено амбіційний порядок денний реформ, а й наголошується на необхідності 
поліпшення їх впровадження шляхом посилення інституцій, встановлення жорсткішої 

                                                      
1 Див., наприклад, Обстеження “Життя в країнах з перехідною економікою” (Life in Transition), проведене 
ЄБРР та Світовим банком у 2010 році. Див. також регулярні опитування громадської думки, оприлюднювані 
такими українськими дослідницькими центрами, як Центр Разумкова, Інститут Горшеніна чи Інститут 
соціології.  
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дисципліни для чиновників та обмеження корупції. Президент підтвердив європейську 
орієнтацію України, що, окрім інших чинників, допоможе зміцнити механізми впровадження та 
підвищити якість урядування. Однак одержані досі результати виконання цієї програми 
неоднозначні, що зумовлене наявністю групових інтересів та наростаючою втомою населення 
від реформ. В Уряді глибшає розуміння того, що дедалі складніші реформи у таких чутливих 
соціальних сферах, як пенсійна система, охорона здоров’я та житлово-комунальні послуги не 
можуть бути ефективними без залучення громадськості (особливо на місцевому рівні) до 
моніторингу та впровадження цих реформ. Україна потребує зміни парадигми урядування і 
переходу від системи, в якій головну роль відіграє держава, до системи, яка запрошує до участі 
широке коло зацікавлених осіб з різних соціальних груп. Цю нову партнерську модель 
соціальних відносин вже почали запроваджувати в кількох містах, в яких налагоджено 
конструктивну співпрацю між обраними міськими головами і громадянським суспільством та 
організаціями підприємців.   

5. Метою Стратегії партнерства Світового банку з Україною (СПУ) на 2012-2016 роки є 
надання Україні допомоги в усуненні вказаних “вузьких місць” впровадження реформ і, 
таким чином, сприяння в досягненні Україною успіхів у реалізації її амбіційної програми 
економічної реформи та інтеграції з ЄС. Основною метою СПУ є надання керівництву 
України допомоги в поліпшенні відносин з громадянським суспільством і бізнесом, в 
перетворенні недовіри до реформ на їх підтримку та в посиленні підзвітності й ефективності 
органів влади. Рішучість і воля керівництва на всіх рівнях матимуть вирішальне значення для 
виконання амбіційної програми реформ. Група Світового банку вноситиме коригування у свій 
діалог щодо політики, у кредитування, інвестиції та технічну допомогу, у відповідь на 
продемонстровану Урядом підтримку реформ. Надалі дуже важливу роль відіграватиме 
підтримка донорів у зміцненні потенціалу організацій громадянського суспільства (ОГС).    

6. Програма підтримки Світового банку будується навколо двох компонентів, і обидва 
свідчать про важливу роль, яку підвищення ефективності урядування відіграє у 
забезпеченні сталого соціально-економічного прогресу в Україні. Компонент I підтримує 
встановлення тісніших зв’язків між державою та громадянами, у центрі яких – поліпшення 
державних послуг, підвищення стабільності та ефективності державних фінансів, а також 
посилення прозорості і підзвітності у використанні державних ресурсів. Метою компонента II є 
продуктивніша співпраця між державою і бізнесом, спрямована на підтримку економічного 
зростання і підвищення конкурентоспроможності та на створення робочих місць, поліпшення 
бізнес-клімату, стимулювання місцевих інвестицій і залучення прямих іноземних інвестицій 
(ПІІ), задля підвищення продуктивності, та спрямування державних інвестицій у розвиток 
найважливішої державної інфраструктури. 

7. Визначення сфер залучення Світового банку і надалі відбуватиметься вибірково і 
гнучко, зосереджуючись на забезпеченні якості та на ефективності розвитку. Обмеження 
кредитної спроможності Світового банку та уроки, які свідчать про важливість набуття досвіду у 
впровадженні проектів, ймовірно, обмежать кількість нових кредитних операцій до максимум 
двох на рік. У центрі уваги нової СПУ й надалі перебуватиме поліпшення якості портфеля 
проектів, включно з підвищенням рівня освоєння кредитних коштів у наявному інвестиційному 
портфелі та зміцненням інституційного потенціалу, потрібного для впровадження проектів, у 
клієнта. СПУ не визначає детальної програми кредитування для періоду після 2014 фінансового 
року, зважаючи на попередній досвід і на потребу в швидкій адаптації до змін ситуації та 
пріоритетів країни. Матриця результатів відображає, передусім, вплив діяльності, 
започаткованої до кінця 2014 фінансового року, оскільки для того, щоб побачити конкретні 
результати, в Україні потрібен тривалий підготовчий період. 

8. Допомогу Світового банку Україні в рамках цієї нової СПУ буде прокалібровано, щоб 
привести обсяги та інструменти підтримки Банку у відповідність до зобов’язань, 
потенціалу та досягнень влади у ключових сферах можливого залучення Банку. Зокрема, 
інвестиційні позики надаватимуться за наявності помірних ризиків, пов’язаних з урядуванням, 
позитивного досвіду впровадження реформ, відповідного потенціалу, а також за умови 
широкого консенсусу щодо загальної стратегії. Для зміцнення консенсусу щодо реформ і 
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розбудови необхідного потенціалу буде запропоновано аналітичні й дорадчі послуги. Надання 
позик на підтримку політики розвитку залежатиме від продемонстрованого прогресу в усуненні 
основних слабких місць в урядуванні та, відповідно, від зобов’язань і спроможності очолювати 
боротьбу з клановими інтересами, щоб мати змогу реалізувати узгоджену стратегію реформ і 
розвитку.  

9. Програма інвестиційного кредитування на перші два роки СПУ передбачає надання 
базової підтримки на рівні 500 млн. дол. США на рік. Кредитний портфель інвестиційних 
проектів, які нині перебувають на етапі підготовки, на 2013 фінансовий рік, містить 
продовження першого Проекту покращення автошляхів і безпеки руху та додаткове 
фінансування для Проекту розвитку системи державної статистики. У рамках індикативного 
кредитування на 2014 фінансовий рік передбачено можливість операції на підтримку 
розширення програм адресної соціальної допомоги, Другого проекту розвитку міської 
інфраструктури та Проекту з підвищення ефективності і модернізації газового сектора. Обсяги 
фінансування залишаються індикативними, і загальна сума кредитного портфеля може 
змінюватися залежно від потреб Уряду та кредитної спроможності Світового банку. Можливо, у 
2015-2016 фінансових роках буде передбачено додаткове інвестиційне фінансування у таких 
сферах: (i) сприяння транспорту та торгівлі, (ii) енергоефективність і енергетична безпека, (iii) 
комунальні послуги та урядування, (iv) послуги та фінансування у секторі охорони здоров’я, (v) 
розвиток приватного сектора та його доступ до фінансування. 

10. Стратегія каліброваної допомоги Світового банку передбачає можливість перегляду 
сум кредитування у бік їхнього збільшення шляхом включення до програми ППР у разі 
прискорення темпів реформ і стабільного прогресу в підвищенні ефективності урядування. 
Можливе оперативне надання Другої програмної позики на реабілітацію фінансового сектора та 
започаткування у 2013-2015 фінансових роках нової міжсекторної програми ППР (яка 
спиратиметься на попередні серії ППР І-ІІІ) на підтримку підвищення ефективності урядування 
економікою та конкурентоспроможності. Надання вказаної позики і початок нової програми 
залежатимуть від звернення Уряду України з проханням про надання ресурсів МБРР, досягнутих 
Україною показників, фінансової спроможності МБРР, звернень інших позичальників до МБРР 
та розвитку світової економічної ситуації. 

11. МФК сприятиме одержанню результатів в рамках другого компонента СПУ завдяки 
як інвестиційним проектам, так і заходам у рамках дорадчої допомоги, спрямованим на 
розвиток приватного сектора. Стратегія МФК в Україні далі зосереджуватиметься на 
підтримці: (і) стабілізації банківського сектора та цільового фінансування; (іі) агробізнесу та (ііі) 
інфраструктури, що доповнюватиметься підтримкою двох міжсекторних тем поліпшення бізнес-
середовища і підвищення енергоефективності. . 

12. Усі сфери участі Світового банку в діяльності, передбаченої СПУ, ґрунтуватимуться 
на ретельних діагностичних дослідженнях і технічній допомозі, із приділенням особливої 
уваги досягненню кращого консенсусу в суспільстві щодо політики і дій, спрямованих на 
вирішення основних структурних проблем. Аналітично-дорадчу допомогу (АДД) доцільно 
зосередити на таких ключових питаннях: (i) інвестиційний клімат, включаючи надання дорадчої 
допомоги в ключових сферах політики, таких як сільське господарство, земельні відносини, 
регулювання бізнесу, (ii) фіскальна і податкова системи та управління державними фінансами 
(УДФ), (iii) підвищення ефективності та поліпшення управління в енергетичному секторі 
(включаючи модернізацію газового сектора), (iv) стабільність і розвиток фінансового сектора, 
(v) управління і надання послуг у житлово-комунальному господарстві, (vi) соціальні реформи 
(адресна соціальна допомога та пенсійна реформа) та (vii) реформування сектора охорони 
здоров’я. Продовжуватимуться і за можливості поглиблюватимуться партнерські відносини з 
Європейською Комісією (ЄК), Міжнародним валютним фондом (МВФ), Агентством з 
міжнародного розвитку США (АМР США), Європейським банком реконструкції і розвитку 
(ЄБРР) та іншими двосторонніми донорами в діалозі стосовно політики та в наданні АДД. 

13. СПУ виграє від вужчої спрямованості управління ризиками і підтримки 
впровадження. Цей новий підхід розвиватиметься у трьох напрямках, а саме: (i) приділення 
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більшої уваги готовності до впровадження, з використанням висновків Звіту про виконання СПУ 
("фільтр готовності"), (ii) звернення прискіпливішої уваги на ризики і можливості, пов’язані з 
питаннями урядування і боротьби з корупцією (УБК), за допомогою попередніх діагностичних 
досліджень, та залучення ширшого загалу до консультацій і досягнення консенсусу з метою 
пом’якшення ризиків, пов’язаних з питаннями економічної політики, та (iii) підготовка 
відібраних пілотних ініціатив, які дадуть змогу залучити недержавних учасників як партнерів в 
проектах Світового банку і які в середині періоду впровадження підлягатимуть оцінці і 
подальшому розширенню. Ці ініціативи поглиблюють вже розпочату в рамках попередньої СПУ 
роботу, однак у цій СПУ  ризики, пов’язані з впровадженням та УБК, висуваються на передній 
план роботи Групи Світового банку в Україні. 

14. Зберігаються високі ризики для цілей СПУ, зумовлені незадовільним попереднім 
досвідом впровадження реформ, неоднозначними результатами виконання наявного 
портфеля проектів. Пропонована калібрована програма допомоги дає Світовому банку змогу 
реагувати на міцність зобов’язань уряду України щодо впровадження реформ. Фільтри якості 
урядування і готовності та надання серйознішої уваги досягненню консенсусу й проведенню 
консультацій з широким колом зацікавлених сторін має сприяти пом’якшенню ризиків для 
впровадження реформ, а ґрунтовна програма аналітично-дорадчої допомоги у сфері політики в 
макроекономічному та фінансовому секторах, а також тісна координація дій з іншими 
партнерами, які працюють задля розвитку, сформують основу для швидкого реагування на 
зовнішні шоки.    

15. Один із ключових макроекономічних ризиків пов’язаний з доступом до зовнішнього 
фінансування. Є ризик розірвання чинної угоди про кредит “стенд-бай” з МВФ, і посилюються 
ризики для реструктуризації заборгованості, пов’язані з тим, що на 2012 рік припадають значні 
суми виплат з обслуговування боргу, у тому числі перед МВФ. Необхідною умовою стабільного 
прогресу в критичних сферах, як-от фіскальна консолідація, є складні з політичного погляду 
реформи, такі як підвищення тарифів на енергоносії для домогосподарств і комунальних 
підприємств, і вирішення структурних проблем у газовому секторі буде перевіркою серйозності 
намірів Уряду, особливо напередодні парламентських виборів у 2012 році. Визначальним 
чинником експортних перспектив України є економічне зростання в ЄС. Загальна сума 
заборгованості європейським банкам є високою, і банківська криза в Європі чи зменшення 
банками частки кредитних коштів може призвести до фінансової нестабільності в Україні. Банк 
не може ефективно пом’якшити цих ризиків, проте досвід кризи 2008-2009 років дає підстави 
вважати, що влада може швидко реагувати в період кризи, щоб відновити доступ до 
фінансування.    
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I. ЗАГАЛЬНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 

A. Вступ 
 

16. Економіка України продовжує бути вразливою, і багато сфер соціально-економічної 
діяльності потребують докорінних реформ. Упродовж останніх 20 років не бракувало 
стратегічних концепцій і державних програм з реалізації значного економічного потенціалу 
України. Однак виконання цих програм розчаровувало, і їх результати весь час були гіршими від 
очікуваних.  

17. Неоднозначні результати виконання програм реформ в Україні зумовлені такими 
трьома основними чинниками: успадкованими промисловими активами та природними 
ресурсами, що зменшувало стимули до реформ, поступовим зниженням довіри суспільства 
до держави та більшості державних установ і відсутністю міцного зовнішнього “якоря” для 
процесу реформування. Успадковані Україною потужності в металургійній і хімічній 
промисловості, доходи від транспортування енергоресурсів з Росії до Європи та величезні 
ресурси родючої землі призвели до формування економічних рент, що дало Україні змогу  
хаотично розвиватися без здійснення глибоких реформ. Зосередження цих рент у руках 
декількох привілейованих місцевих бізнесменів зумовило масштабну “приватизацію” держави та 
стало однією з причин підриву довіри населення.  

18. Відсутність довіри до держави весь час негативно впливала на підтримку населенням 
економічних реформ. Економічний спад початку 1990-х років, зумовлений переходом до 
ринкових умов, мав важкі наслідки. Саме внаслідок перших перехідних років відбулося 
зосередження багатства у руках кількох осіб та руйнування системи соціального захисту, а 
також погіршення стандартів надаваних державою послуг. Брак відчутних позитивних 
результатів перших реформаторських заходів та неспроможність керівництва країни зупинити 
“приватизацію” держави і поширення корупції підірвали довіру суспільства до реформ і 
натомість спонукали наступні уряди до надання переваги короткостроковим бюджетним 
виплатам. На відміну від країн з перехідною економікою – не членів СНД – Україна не змогла 
скористатися таким серйозним засобом підтримки, як перспектива членства у ЄС, яка могла б 
стати потужним стимулом для реформ.   

19. Традиційні джерела економічного зростання України практично вичерпані, а 
економічні ризики є значними. Без залучення ПІІ та стимулювання внутрішніх інвестицій і 
приватного підприємництва Україна ризикує повторити попередні цикли стрімких піднесень і 
спадів, упускаючи можливості догнати своїх західних сусідів. У світовій економіці на своїх 
традиційних ринках Україна ризикує програти своїм азійським конкурентам. Нинішнє 
нестабільне міжнародне економічне середовище лише загострює ці ризики.   

20. Оголошена Президентом Віктором Януковичем підтримка європейської інтеграції та 
план реформ, викладений у його Програмі економічних реформ на 2010 – 2014 роки, дають 
можливість розв’язати проблеми, пов’язані із структурними дисбалансами в економіці 
України, у разі, якщо буде докладено узгоджених зусиль з підвищення ефективності 
урядування. Україна стоїть на важливому роздоріжжі щодо Угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом, яка охоплює глибоку і всеохопну Угоду про зону вільної торгівлі 
(ГВУЗВТ), яка може стати якорем для економічних реформ в Україні. Зроблено низку важливих 
кроків у створенні законодавчої бази для боротьби з корупцією, яка, принаймні частково, 
відповідає рекомендаціям міжнародних експертних груп, зокрема Організації економічного 
співробітництва і розвитку (ОЕСР) і Групи країн Ради Європи з боротьби з корупцією (GRECO). 
В керівництві країни посилюється розуміння того, що без більш конструктивного діалогу між 
громадянським суспільством і бізнесом амбіційних цілей, орієнтованих на розвиток, не буде 
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досягнуто. Зростання ризиків на світових фінансових ринках створює додатковий стимул до 
невідкладного впровадження широкої програми реформ в Україні. 

 

21. У СПУ на 2012 – 2016 роки основну увагу буде зосереджено на наданні Уряду України 
допомоги з розв’язання проблем “вузьких місць” у впровадженні Програми Президента на 
2010 – 2014 роки. Ця програма закладає підвалини для посилення заходів з реформування; 
однак, для забезпечення успішності цих заходів, необхідно врахувати минулий негативний 
досвід. Засоби та рівні фінансової підтримки вказаної програми у рамках СПУ прокалібровано 
таким чином, щоб Світовий банк міг спрямовувати свою підтримку у ті сфери, в яких є 
найсильніша підтримка реформ і які мають позитивний досвід із їх впровадження, а також 
збільшувати допомогу у відповідь на чіткі сигнали того, що владні структури почали працювати 
над усуненням найсерйозніших проблем в урядуванні. Ця СПУ передбачає істотне розширення 
діяльності із залучення громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін до пояснення 
необхідності реформ. 

    

B. Соціально-політична ситуація 
 

22. Після майже двох років перебування при владі Президент Янукович і коаліційний 
уряд, сформований після його перемоги на президентських виборах, зіткнувся із 
серйозними економічними і політичними проблемами. Незважаючи на швидкий прогрес у 
консолідації владних повноважень і подолання розбіжностей і суперечностей, якими 
характеризувалися стосунки між попереднім Президентом і тогочасним Прем’єр-міністром, 
початковий імпульс до реформ помітно послабився і наростає опір населення непопулярним 
заходам, спрямованим на підвищення стабільності державних фінансів, як-от пенсійна реформа, 
підвищення тарифів на комунальні послуги або реформування системи соціальних пільг.    

23. У зовнішній політиці влада намагалася збалансувати відносини як із Сходом, так і з 
Заходом, однак напруженість у відносинах з обома сторонами зберігається. Під час 
президентської каденції Віктора Януковича Україна поліпшила відносини з Росією, не 
відмовившись, водночас, від пріоритетності європейської інтеграції. Україна завершила технічні 
переговори щодо підписання глибокої і всеохопної Угоди про зону вільної торгівлі (ГВУЗВТ) та 
Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Однак порушення резонансних кримінальних 
справ проти лідерів опозиції спричинило занепокоєність в Європі та США і може загальмувати 
поступ у підписанні Угоди про асоціацію. Україна підписала нову Угоду про зону вільної 
торгівлі з членами Співдружності незалежних держав, однак заявила, що вона не передбачає 
приєднання до спільного економічного простору з Росією, Казахстаном і Білоруссю.   

24. Громадянське суспільство в Україні є сильним і голосно озвучує свої вимоги. У 2010 
році в Україні діяло близько 4000 організацій громадянського суспільства (ОГС), приблизно 40 
відсотків яких має 3 або більше постійних працівників. Їхня діяльність охоплює широкий спектр 
питань просвіти населення, захисту прав людини, соціальних проблем, політики, державного 
урядування та економіки, дітей і молоді та регіонального розвитку. Оскільки річний бюджет 
лише 10 відсотків ОГС перевищує 50 000 доларів США, ОГС зміцнюють свою позицію, 
об’єднуючи заходи – приблизно 70 відсотків ОГС є членами коаліцій чи мереж. Потенціал 
українських ОГС у сфері захисту прав і громадських інтересів та лобіювання було оцінено вище 
від загальносвітового середнього значення за рейтингом Мережі громадянської дії в Україні 
(UCAN). Активність громадянського суспільства в Україні дає уряду можливість повернути 
громадську підтримку, запрошуючи громадськість до діалогу про економічні та соціальні 
пріоритети та здійснення моніторингу наслідків відповідних заходів. Однак, аби реалізувати цю 
можливість на практиці ОГС потребуватимуть підтримки для посилення потенціалу у сфері 
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аналізу політики на основі наявних фактів і моніторингу результатів реформістських заходів 
уряду. Підтримка донорів і надалі буде дуже важливою для зміцнення потенціалу ОГС. 

C. Економічна ситуація 
 

i. Зміни і прогнози макроекономічних показників 

25. У 2010 – 2011 роках відновилося зростання економіки України, однак це відновлення 
залишається нестійким. Після зменшення валового внутрішнього продукту (ВВП) на 14,8 
відсотка у 2009 році, темпи економічного зростання України в 2010 році становили 4,2 відсотка, 
і було повідомлено про зростання на 6,6 відсотка у третьому кварталі 2011 році. На відміну від 
2009 року у відновленні економічного зростання в 2010 і 2011 роках дедалі значнішу роль 
відігравав внутрішній попит. Відновилося також зростання обсягу промислового виробництва, 
проте йому й надалі бракує стабільності, що відображає його залежність від цін на кілька 
експортних товарів, зокрема, на сталь (див. Рисунок 1).  

 
26. Поліпшення показників реструктуризації зовнішнього боргу дало змогу 
профінансувати зростаючий дефіцит поточного рахунка, проте обсяг ПІІ залишається 
надто низьким. Дефіцит поточного рахунка посилився у другій половині 2010 року, і зріс за рік 
до 2,9 млрд. дол. США (2,1 відсотка ВВП). Така тенденція триває і в 2011 році. Посилення 
внутрішнього попиту привело до зростання імпорту, тоді як обсяг експорту зменшився із 
запровадженням квот на експорт зерна восени 2010 року (та інших державних інтервенцій у 
секторі сільського господарства). Показники реструктуризації зовнішнього боргу приватного 
сектора поліпшилися в 2010 році до 109 відсотків, що забезпечило чистий приплив коштів на 
рахунок руху капіталів. Чистий приплив ПІІ становив у 2010 році 4,2 відсотка ВВП. Потоки ПІІ 
залишаються незначними порівняно з їх рівнем до початку кризи, що частково зумовлено 
проблемами з урядуванням і несприятливим інвестиційним кліматом. 

 
Рисунок 1. Вузька конкурентна база 

  

Figure 1. Narrow Competitive Base
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27. Монетарну політику зосереджено на підтримці стабільності валютного курсу з 
приділенням значнішої уваги інфляції. Внесення змін до Закону про Національний банк 
України (ухваленими у середині 2010 року) змістило центр уваги монетарної політики до 
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збереження стабільності цін як першочергового завдання. Однак метою НБУ де-факто надалі 
залишається утримання стабільності валютного курсу як чинника макроекономічної 
стабільності, і НБУ вживає заходів із запобігання надмірним коливанням валютного курсу. З 
серпня 2011 року НБУ витратив близько 5,8 млрд. дол. США валютних резервів на підтримку 
нинішнього валютного курсу, і монетарні умови стали значно жорсткішими. Інфляція в 2011 
році істотно зменшилася, і, згідно з прогнозами, до кінця року буде меншою від 6%. 

28. Бюджетно-податкова політика зосереджувалася на поступовому зменшенні дефіциту 
бюджету, однак не було завершено структурних заходів, спрямованих на забезпечення 
стабільності у цій сфері. У новій програмі, яку підтримує МВФ (схвалена в липні 2010 року), 
для 2010 року встановлено дефіцит розширеного бюджету уряду на рівні 5,5 відсотка ВВП та 
для 2011 року – на рівні 3,5 відсотка ВВП. Окрім того, згідно з прогнозами, дефіцит державного 
підприємства НАК “Нафтогаз України” очікувався на рівні 1 відсотка ВВП у 2010 році, а в 2011 
році фінанси цієї компанії мали бути збалансовані. Цільового показника 2010 року не було 
досягнуто – головним чином через більший дефіцит у НАК “Нафтогаз”. Для забезпечення 
фіскальної консолідації необхідне поступове підвищення тарифів на газ і опалення. Реалізація 
пенсійної реформи, ухваленої у вересні 2011 року, украй важлива для відновлення стабільності 
пенсійної системи, забезпечення захисту майбутніх пенсіонерів і, таким чином, посилення 
стимулів до сплати внесків. Вказані реформи та інші заходи, які стосуються бюджетних 
видатків, є необхідними для стабілізації державного боргу (який нині перевищує 41 відсоток 
ВВП).  

29. Україна досягла певних успіхів у відновленні стабільності фінансового сектора під 
час світової фінансової кризи; хоча, з огляду на загрозу мінливість зовнішньої ситуації, 
слід підвищити резистентність фінансової системи до майбутніх потенційних шоків.  Після 
масового відпливу депозитних коштів протягом періоду з жовтня 2008 року до березня 2009 
року ситуацію було стабілізовано, банки – рекапіталізовано і депозитні кошти повернулися у 
банківську систему. Частка непрацюючих банківських кредитів (НК) надалі є високою і 
становить близько 40 відсотків, причому досі не було вжито ефективних заходів із вирішення 
цієї проблеми. Низький попит з боку клієнтів і сильне небажання ризикувати є тими чинниками, 
що обмежують кредитування, до того ж НК зменшують доходи банків. Нестабільність на 
міжнародних фінансових ринках і тиск щодо зниження частки кредитних коштів у середовищі 
європейських банків, на які припадає близько третини активів банківської системи України, 
породжують нові ризики, зважаючи на значні непогашені зовнішні зобов’язання і залежність 
платіжного балансу від розумних показників реструктуризації. Комерційні банки, управління 
якими взяла на себе держава під час попередньої кризи, не було реорганізовано. Усі ці ризики 
потребують комплексної програми зміцнення стійкості щодо кризи і побудови фундаменту для 
відновлення виваженого збільшення кредитування приватного сектора. Було схвалено 
законодавчу базу для рекапіталізації системних проблемних банків та для реорганізації 
несистемних проблемних банків з мінімальними витратами. У 2009 році було зміцнено 
спроможність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), і зроблено кроки в 
перетворенні цього Фонду в агентство з реорганізації проблемних банків.  

30. Прогноз у рамках базового сценарію Світового банку передбачає подальше (хоча 
нестійке і не позбавлене ризиків) відновлення економіки. Якщо припустити, що погіршення 
ситуації в Єврозоні не вийде за межі поміркованих прогнозів, то в 2012 році можна очікувати 
зростання ВВП України на рівні 2,5 відсотка. Темпи економічного зростання у 
середньостроковій перспективі, ймовірно, становитимуть 4-5 відсотків, що нижче від потенціалу 
України і зумовлене серйозним спадом ВВП у 2009 році. У разі продовження програми співпраці 
з МВФ (це питання поки-що не вирішене) буде забезпечено фінансування для покриття 
зростаючого дефіциту поточного рахунка і є можливим досягнення прогресу у фіскальній 
консолідації завдяки впровадженню пенсійної реформи, підвищенню тарифів на комунальні 
послуги та вжиттю додаткових заходів (хоча такі заходи політично складні й можуть бути 
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проблеми з їхнім впровадженням). Інфляція поступово знижуватиметься, а тарифи на 
електроенергію та комунальні послуги зростатимуть, що призведе до тиску щодо підвищення 
інфляції у 2012 році. 

Таблиця 1: Ключові макроекономічні показники 

  
2006 2007 2008 2009 2010 2011  

(прогн.) 
2012 

(прогн.) 
2013 

(прогн.) 
2014  

(прогн.) 
                   
Номінальний ВВП, млрд. грн. 544 721 948 913 1095 1301 1466 1664 1858 

                   

Реальний ВВП, зміна у % 7.3 7.9 2.3 -14.8 4.2 4.5 2.5 4.0 4.0 

Споживання, зміна у % 12.4 13.6 10.1 -12.2 5.9 8.6 1.0 3.2 4.0 
Вкладення в основний капітал, 
зміна у % 

21.2 23.9 1.2 -50.5 4.9 6.7 0.9 4.2 4.1 

Експорт, зміна у % -5.6 3.3 5.7 -22.0 4.5 4.1 3.8 5.4 5.1 

Імпорт, зміна у % 6.8 21.5 17.0 -38.9 11.1 9.8 1.8 4.1 5.0 

                   

Дефлятор ВВП, зміна у % 14.8 22.7 28.6 13.0 15.0 13.7 10.0 9.1 7.4 

ІСЦ, зміна у %  на кінець періоду 11.6 16.6 22.3 12.3 9.1 5.6 9.4 7.4 7.1 

                   
Сальдо поточного рахунка 
платіжного балансу, у % ВВП 

-1.5 -3.7 -7.0 -1.5 -2.1 -5.4 -4.9 -4.2 -4.2 

Умови торгівлі, зміна у % 4.9 9.8 6.1 -6.8 4.4 0.3 -0.4 1.0 0.1 

                   

Бюджетні надходження, у % ВВП 43.7 42.3 44.3 42.3 42.8 42.2 41.3 40.1 40.0 

Бюджетні видатки, у % ВВП 45.1 44.3 47.4 51.0 50.2 46.4 43.8 42.1 41.7 
Фіскальний баланс (з урахуванням 
“Нафтогазу”, без урахування 
рекапіталізації банків), у % ВВП 

-1.3 -2.0 -3.1 -8.7 -7.4 -4.2 -2.5 -2.0 -1.7 

                   

Зовнішній борг, у % ВВП 50.4 58.6 83.6 90.8 85.0 76.7 78.1 78.4 77.4 
Державний і гарантований 
державою борг, у % ВВП 

14.8 12.4 20.0 34.8 39.5 40.8 42.4 41.8 40.2 

 Джерело: Органи влади України, розрахунки працівників Світового банку 
 
 
 

 

 

31. Поєднання зовнішніх і внутрішніх чинників породжує серйозні ризики погіршення 
економічних перспектив України. Посилення невизначеності на міжнародних фінансових 
ринках призвело до зменшення схильності до ризику, і інвестори прийняли рішення про 
зменшення обсягів кредитування у низці країн з перехідною економікою, включаючи Україну. 
Як видно з Рисунка 2, спреди українських ОВДП збільшилися майже удвічі протягом серпня-
жовтня 2011 року і досягли 970 базових пунктів. Хоча це значення є значно нижчим від 
історично високих значень спредів, які спостерігалися у 2009 році, нині вартістю 
реструктуризації як державного, так і приватного зовнішнього боргу вже не можна знехтувати. 
У 2012 році державному, банківському та корпоративному секторам України доведеться 
сплатити близько 50 млрд. дол. США (майже 30% прогнозованого ВВП) зовнішнього боргу. 
Уряд України повинен буде сплатити в 2012 році 8,2 млрд. дол. США (4,5 відсотка ВВП) 
внутрішнього та зовнішнього боргу. Отож, потреби у фінансуванні державного сектора роблять 
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украй важливими виважену макроекономічну політику та структурні реформи, які сприятимуть 
відновленню офіційної фінансової підтримки та розбудові довіри інвесторів. Однак заплановані 
на жовтень 2012 року вибори до Верховної Ради України можуть послабити необхідні 
обмеження державних видатків і зашкодити реалізації цих важливих заходів.    

Рисунок 2. Спреди державних облігацій щодо боргових казначейських зобов’язань США, 
базові пункти 

 

Джерело: World Bank Global Economic Monitor.   

Підписи на рисунку – Аргентина, Угорщина, Польща, Російська Федерація, Туреччина, Україна. 

Вісь Х: січень, квітень, липень, жовтень 2008 року; січень, квітень, липень, жовтень 2009 року; 
січень, квітень, липень, жовтень 2010 
року; січень, квітень, липень, жовтень 
2011 року 

ii. Середовище для ведення 
бізнесу і 
конкурентоспроможність  

32. Поліпшення середньострокових 
перспектив економічного зростання в 
Україні потребує значних приватних 
інвестицій для  модернізації 
промислових об’єктів, підвищення 
енергоефективності та збільшення 
урожайності у сільському господарстві. 
Україна має великі невикористані резерви 
підвищення ефективності у реальному 
секторі, однак без значних додаткових 
приватних інвестицій і державного 
фінансування, спрямованих на 
поліпшення транспортної, енергетичної та 
комунальної інфраструктури в Україні, 
цими резервами не можна буде 
скористатися. Відсутність тиску 

Вставка 1. Малі та середні підприємства: бар’єри 
для початку і завершення діяльності та відсутність 
конкуренції  

Україна посідає 152 місце з 183 країн за показником 
легкості ведення бізнесу (Ведення бізнесу – 2012); 
причому її рейтинг погіршився порівняно з 149 місцем  
за результатами попереднього року. Реформи щодо 
регулювання початку підприємницької діяльності, 
податкової системи і дозволів на будівництво 
відбулися в першій половині 2011 року – занадто 
пізно, щоб вплинути на рейтинги 2012 року. 

За показниками реєстрації власності (166 місце), 
транскордонної торгівлі (140 місце), дозволів на 
будівництво (180 місце), підключення електрики (169 
місце), вирішення проблеми неплатоспроможності 
(156 місце) та сплати податків (181 місце) Україна 
опинилася на найнижчих позиціях у світовій 
економіці.  

Для того, щоб розпочати бізнес, потрібно виконати 9 
процедур і витратити 24 дні; для закриття бізнесу 
власникам необхідно пройти тривалу і обтяжливу 
процедуру і витратити чималі кошти – закриття 
бізнесу в Україні триває майже 3 роки.  

Внаслідок нових вимог під час митних перевірок 
погіршився рейтинг України у сфері транскордонної 
торгівлі. Для перетину кордону потрібно затратити 
близько місяця, тоді як для західних сусідів України ця 
процедура триває близько двох тижнів. 
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конкуренції та несприятливий інвестиційний клімат викривили стимули до інвестування в 
офіційний реальний сектор для приватного сектора, а, натомість, сприяли розквіту тіньової 
економіки. Перешкоди, наявні у бізнес-середовищі, також обмежили можливості кращого 
використання наукового та дослідницького потенціалу України.   

33. Хоча у регуляторній сфері було досягнуто певного прогресу, бар’єри для успішного 
ведення бізнесу є високими. Україна потрапила в пастку субоптимальної рівноваги (для якої 
характерне самозбереження) високих вхідних бар’єрів для бізнесу, низького рівня конкуренції, 
слабких стимулів до впровадження нових технологій, недостатньої диверсифікації та складності 
експорту, високої залежності від товарних цін та страху чиновників перед зменшенням ренти у 
разі, якщо буде знижено вхідні бар’єри для бізнесу. Практика жорсткого адміністративного 
управління є перешкодою для ринкової конкуренції та оскарження рішень, створює корупційні 
можливості та, зрештою, завдає збитків економіці. Найсильніший негативний вплив регуляторні 
бар’єри чинять на малі і середні підприємства та на прихід іноземного капіталу (ПІІ). Для 
України характерна дуже мала кількість виходу на ринок нових приватних підприємств 
порівняно з іншими країнами з перехідною економікою, що істотно знижує можливості для 
підвищення продуктивності, диверсифікації економіки та створення робочих місць. 

34. Обсяги ПІІ є незначними; вони вузько сконцентровані у схемах капіталізації вже 
діючих підприємств і нерідко є поверненням місцевого капіталу через офшорні зони 
(Рисунок 3). Обсяги ПІІ, які спрямовуються у реальний сектор і сприяють трансформації 
економіки, тобто ПІІ, які можуть принести нові технології, сприяти модернізації і диверсифікації 
економіки – що є центральним завданням стратегії економічного розвитку країни, – є 
незначними.   

 

 
 

Підписи на рисунку – ПІІ за країною походження (у млн. дол. США) – інші, Російська Федерація, 
Нідерланди, Німеччина, Кіпр 

35. Частка тіньової економіки в Україні – одна з найвищих у світі. Згідно з даними 
національної статистики, у 2010 році 4,7 млн. людей віком від 15 до 70 років працювали в 
неформальному секторі, що відповідає майже 23 відсоткам загальної зайнятості. За даними 
міжнародних порівняльних досліджень, тіньова економіка України становила близько 55 
відсотків ВВП (у середньому протягом 1999 – 2007 років) і була 145 за величиною серед 151 

Рисунок 3. Спостерігається тенденція до подальшого зниження 
обсягів ПІІ та “якості”   
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країн, для яких було здійснено оцінки тіньової економіки2

36. Україна володіє величезними сільськогосподарськими ресурсами, які можуть стати 
новим рушієм економічного зростання через ланцюги виробництва харчової продукції з 
високою доданою вартістю. Однак сільськогосподарський сектор України страждає від 
непослідовної державної політики, втручання у внутрішні та експортні ринки на користь 
окремих підприємств та від неспроможності забезпечити виконання контрактів, що значно 
підвищує витрати на фінансування і закриває доступ до будь-яких банківських кредитів для 
більшої частини середніх за розміром господарств. Україна пройшла через цикл експортних 
обмежень і їх наступного скасування. Зокрема, протягом 2010-2011 років Україна вводила  
експортні обмеження, не виправдані дефіцитом зерна на внутрішньому ринку. Ці обмеження 
(зараз майже повністю скасовані) призвели до значних збитків для експортерів і підірвали довіру 
інвесторів, потенційно завдаючи шкоди у більш довгостроковій перспективі з огляду на втрачені 
інвестиційні можливості в обробці та зберіганні зерна, логістиці та фермерському виробництві.  
З огляду на це, послідовні та надійні сигнали у сфері сільськогосподарської політики є 
необхідними для України, щоб вона могла скористатися своїм агропотенціалом. Землі 
сільськогосподарського призначення, хоча й формально приватизовані на початку 2000-х років, 
не можна продавати й купувати. Хоча ринок оренди є досить розвинутим, земля є недооціненою 
і, отже, стимули до інвестицій у підвищення продуктивності земель є слабкими (останніми 
роками спостерігалося збільшення інвестицій у сектор великих агрохолдингів). Влада, щоб 
залучити інвестиції, планує скасувати мораторій на продаж землі, однак є обґрунтовані 
побоювання того, що загальна непідготовленість земельного ринку може призвести до 
заниженої оцінки землі і до зосередження, у кінцевому підсумку, великих площ родючої землі в 
руках інсайдерів зі зв’язками у владі.  

. Неформальний сектор зосереджений 
у сільській місцевості, частково внаслідок того, що неформальна зайнятість переважає в 
сільськогосподарському секторі. Вона також найбільш поширена серед некваліфікованої робочої 
сили, людей віком 60-70 років, і є трохи вищою серед чоловіків, ніж серед жінок. Зростання 
формального сектора важливе для розвитку України, навіть якщо його фіскальний вплив, 
ймовірно, буде обмеженим (неминуча складність, пов’язана з оподаткуванням занижених 
зареєстрованих величин заробітної плати і доходів), оскільки воно принесе інші важливі 
переваги, такі як зростання продуктивності, більші інвестиції в людський капітал та інновації. 

37. Економіка України забезпечує значно вищі показники обсягів транспортних 
перевезень порівняно з її ВВП, ніж будь-яка інша країна Європи, що зумовлено важливою 
роллю сільського господарства і важкої промисловості. Транспортна система України має 
істотний потенціал для поліпшення сукупної продуктивності і регіональної 
конкурентоспроможності, однак потребує великих інвестицій у автошляхи та залізниці. Згідно з 
оцінками Світового банку, Україна мусила б витрачати близько 1,5 відсотка ВВП лише на 
утримання автошляхів, а потреба в інвестиціях становить приблизно 5 млрд. дол. США на 
наступні 10 років. Нинішні витрати України становлять лише незначну частку цієї суми, і бізнес 
вказує на поганий стан автошляхів міжміського сполучення в Україні як на важливий чинник 
збільшення витрат. Порівняно ефективна система залізничного транспорту України також 
потребує значних інвестицій у відновлення колій, підвищення їх пропускної спроможності, 
електрифікацію, заміщення рухомого складу і ремонт вокзалів. Ці інвестиції сприятимуть 
підвищенню конкурентоспроможності експорту продукції важкої промисловості та сільського 
господарства України і обмежать переміщення пасажиро- і вантажопотоків на автомобільний 
транспорт, що позитивно вплине на зниження викидів вуглецю в атмосферу3

                                                      
2 Schneider, Buehn and Montenegro (2010), “Shadow Economies All Over the World”, World Bank Policy 
Research Working Paper 5356. 

. 

3 Див. Огляд державних фінансів Світового банку (2006), в якому наведено оцінки інвестицій. Див. аналіз 
впливу недостатнього розвитку інфраструктури на економічне зростання у Меморандумі про економічний 
розвиток України (2010). 
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38. Україна належить до найбільш 
енергоінтенсивних економік світу (Рисунок 4). У 
структурі первинних енергоресурсів, які споживаються в 
Україні, переважають викопні види палива: природний 
газ (39 відсотків), вугілля (30 відсотків) та нафта (10 
відсотків).  Близько 70 відсотків сукупного споживаного 
природного газу припадає на газ, імпортований з Росії. 
Промисловість характеризується украй неефективним 
використанням енергоносіїв; за оцінками, ефективність 
комунального централізованого теплопостачання майже 
у п’ять раз нижча, ніж у Західній Європі, що пояснюється 
відсутністю інвестицій, лічильників та слабкими 
ціновими сигналами4

 

.  

/Рисунок 4. Енергоінтенсивність в Україні належить до найвищих серед країн регіону ЄЦА 
/СНД 

/Підписи на рисунку: Єврозона, Німеччина, Швеція, Польща, Румунія, Болгарія, Російська 
Федерація, Казахстан, Україна, Узбекистан/ 

Джерело: Показники світового розвитку Світового банку/ 

 

D. Державне урядування та корупція 
 

39. Корупція та “приватизація” держави загальновизнано вважаються основною 
перешкодою для розвитку. Україна постійно посідає низькі місця за найважливішими 
показниками урядування. Низка індикаторів, таких як Індекс економічної свободи організації 
Heritage Foundation та Індекс сприйняття корупції організації Transparency International свідчать 
про подальше погіршення ситуації упродовж останніх трьох років. Індикатори урядування 
Інституту Світового банку (ІСБ) показують, що з середини 1990-х років спостерігається дуже 
неоднозначна картина і що Україна посідала місця, нижчі від 50-го персентиля у світі за всіма 
шістьма вимірами (Рисунок 5). 

 
 

Рисунок 5. Рейтинг України за показниками корупції 

Порівняння для 2010, 2005, 2000 років (порядок зверху-вниз) 

                                                      
4 У Додатку 3 наведено приклад “зеленої бухгалтерії”, в якому розраховано показники національних 
заощаджень України з кінця 1990-х років. Частково внаслідок істотного скорочення енергоспоживання та 
поліпшення використання наявних потужностей національні заощадження України останнім часом зросли. 
Однак, зрозуміло, що тут ще є великі можливості для подальшого поліпшення ситуації. 

Figure 4. Energy Intensity in Ukraine is Among the Highest in the ECA/CIS 
Region 
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    90th-100th Percentile   50th-75th Percentile   10th-25th Percentile   
    75th-90th Percentile   25th-50th Percentile   0th-10th Percentile   

 

 

Підписи на рисунку: Вертикальна вісь – гласність і підзвітність, політична стабільність, ефективність органів 
влади, якість регуляторної бази, верховенство права, контроль над корупцією; горизонтальна вісь – рейтинг 
країни за персентилями (0 – 100)  

Джерело: 

Примітка: Наведені тут показники урядування підсумовують погляди на якість урядування, висловлені 
великою кількістю респондентів в опитуваннях підприємств, громадян та експертів у розвинутих країнах і 
країнах, що розвиваються. Участь у зборі наведених даних брали соціологічні установи, аналітичні центри, 
неурядові та міжнародні організації. Загальносвітові показники урядування (ЗПУ) не відображають 
офіційного погляду Світового банку, його виконавчих директорів та країн, які вони представляють. Група 
Світового банку не використовує ЗПУ для виділення ресурсів.      

Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi (2010), The Worldwide Governance Indicators:  Methodology 
and Analytical Issues (Загальносвітові показники урядування: питання методології та аналізу) 

 
40. Неефективне урядування має цілий комплекс причин. Неефективне урядування 
характерне, окрім України, також для багатьох інших країн колишнього Радянського Союзу, що 
дає підстави зробити висновок про важливу роль історичної спадщини; це проявилося, зокрема, 
в появі класу олігархів, які спонсорують політичні партії та часто контролюють державних 
посадовців і установи. Громадянське суспільство, незважаючи на розвиненість, ще не стало 
засобом тиску, щоб змушувати політиків і керівників діяти в інтересах суспільства. Колективні 
дії громадськості часто страждають від суперечності між нереалістично високими очікуваннями 
того, що мала б забезпечувати держава, та низькою вірою в її спроможність це робити. Слабка 
судова система дає незначні можливості для правових способів виправлення ситуації. 

 
41. Уразливість до корупції виявлено у двох основних ланцюгах створення вартості. 
Перший ланцюг охоплює управління державними ресурсами, і найслабші місця в ньому 
виявлено у таких сферах як державні закупівлі, управління державними підприємствами, 
непрозорі  квазіфіскальні потоки в енергетичному секторі та планування і здійснення державних 
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інвестицій. Другий ланцюг пов’язує державу з бізнесом і громадянами, і високий рівень корупції 
спостерігається в наданні державних послуг, адмініструванні податків, митних перевірках і 
перевірках підприємств, та у створенні економічних рент внаслідок втручання держави. 

  
42. Система закупівель і система фінансового менеджменту в Україні є ризикованими, 
проте прийнятними за умови належного управління ними. Згідно з оцінкою Огляду 
державних видатків і фінансової звітності (PEFA), виконаною у 2007 році, показники України є 
дещо вищими від середніх в нижній категорії країн з середнім рівнем  доходів. Внутрішній 
аналіз Світового банку, виконаний у рамках підготовки до попередньої СПУ, виявив слабкі 
місця у системах закупівель та фінансового управління, однак дав змогу зробити висновок, що 
подальше кредитування Світового банку можливе за умови приділення належної уваги заходам 
із пом’якшення ризику. Закон про державні закупівлі, прийнятий у 2010 році, із змінами, 
внесеними до нього у 2011 році, відповідає європейським стандартам і одержав позитивні 
відгуки експертів Світового банку та міжнародних експертів, хоча фактичне впровадження 
цього закону лише розпочалося. В Україні спостерігаються хороші показники у сфері доступу до 
бюджетної інформації, за рейтингами Ініціативи відкритих бюджетів5

43. Україна останнім часом посилила свою правову базу, яка стосується боротьби з 
корупцією. Ухвалене нещодавно антикорупційне законодавство створює базу для боротьби з 
корупцією, і Указ Президента “Про національну антикорупційну стратегію на 2012 – 2015 роки” 
забезпечує дорожню карту для України із впровадження багатьох рекомендацій ОЕСР і групи 
країн GRECO Ради Європи. Найсерйознішими слабкими місцями залишаються відсутність 
правил для обов’язкового розкриття фінансової інформації державними посадовцями та 
відсутність компетентного антикорупційного органу з правом забезпечення дотримання 
законодавства. Окрім того, переговори про глибоку і всеохопну угоду про ЗВТ і пов'язаний з 
ними прогрес у регуляторній реформі, зокрема, ухвалення нового рамкового законодавства про 
державні закупівлі, а також вдосконалення системи ліцензування і сертифікації створюють 
можливості для зменшення загроз, пов’язаних з корупцією у цих сферах.     

. Загальні висновки щодо 
цілей цієї СПУ залишаються без змін (див. Додаток 5), однак повторна оцінка ризиків 
впровадження для структурних реформ, пов’язаних з недоліками урядування, змусила Світовий 
банк призупинити кредитування у рамках Позик на підтримку політики розвитку до часу, поки 
Уряд не продемонструє свого твердого наміру вирішити проблеми урядування.  

44. Україна зробила також низку кроків у поліпшенні доступу до інформації. Закон про 
доступ до інформації, прийнятий на початку 2011 року, відповідає найкращим міжнародним 
практикам і означає великий крок уперед, незважаючи на його непослідовне впровадження досі. 
Україна взяла на себе зобов’язання приєднатися до ініціативи Партнерства “Відкритий уряд” і 
розпочала внутрішні консультації щодо підготовки Національного плану дій.     

 

E. Бідність, якість життя, Цілі розвитку тисячоліття, гендерні питання 
 

45. Упродовж останнього десятиліття в Україні відбулося істотне зниження рівня 
бідності. У докризові роки частка бідного населення постійно знижувалася – від 47 відсотків у 
2002 році до лише 8,9 відсотка у 2008 році (у разі використання як межі бідності 5 доларів США 
за паритетом купівельної спроможності); при цьому вищі темпи скорочення бідності 
спостерігалися в містах. Однак національні показники відносної бідності вказували на не таке 
значне зменшення бідності6

                                                      
5 http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/country-info/?country=ua 

. Головним чинником зниження показників абсолютної бідності було 

6 Оцінки бідності дають різні результати залежно від обраної для її вимірювання методології. У разі 
використання альтернативного підходу – оцінки відносної бідності – сприйняття бідності (життя нижче від 
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реальне підвищення заробітної плати, а додатковим – значні державні трансферти. Нерівність 
залишалася помірною за стандартами регіону Європи та Центральної Азії. На трансферти 
соціальної допомоги припадає 2,5 відсотка ВВП (2009 рік), що відповідає середньому показнику 
для країн ОЕСР.  

46. Незважаючи на істотне зменшення ВВП у 2009 році, бідність зросла лише незначно 
(на 1 відсотковий пункт). Однак вплив кризи на бідність був значнішим, якщо враховувати 
кількість людей, які б уникнули бідності за відсутності кризи – і ця кількість становить близько 
1,4 млн. осіб або 3,2 відсотка населення7

 

 (див. Рисунок 6 a-b).  Існували численні канали 
перенесення впливів кризи на населення, зокрема, жорсткіша ситуація на ринку праці, 
зменшення реальної заробітної плати та збільшення витрат на обслуговування заборгованості 
домогосподарств внаслідок зміни валютного курсу. Наслідки кризи були б ще гіршими, якби не 
було використано спеціальних механізмів, які допомогли обмежити ще значніший можливий 
негативний вплив кризи на бідність. Наприклад, замість того, щоб зменшувати зайнятість, 
значна частина фірм приватного сектора перейшла на зайнятість працівників із неповним 
робочим часом (у державному секторі не було значного зменшення зайнятості). 
Домогосподарства впродовж 2009 року використовували свої заощадження, поки в 2010 році не 
почали зростати зайнятість і заробітна плата.      

Рисунок 6a-b: Вплив кризи на рівень бідності та відповідні прогнози 
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Джерело: Огляд умов життя домогосподарств в Україні та розрахунки працівників Світового банку 
 

Рисунок ліворуч: Рівень бідності – 5 доларів на день (% населення), Вертикальна вісь – Бідність на 
рівні 5 доларів на день і показники уразливості; горизонтальна вісь – докризові прогнози, бідність, 
нинішні прогнози  

Рисунок праворуч: Рівень бідності – 5 доларів на день (млн. осіб), Вертикальна вісь – Бідність на рівні 5 
доларів на день і показники уразливості; горизонтальна вісь – докризові прогнози, бідність, нинішні 
прогнози   

                                                                                                                                                                           
прожиткового мінімуму) погіршилося протягом останніх післякризових років, і зросли показники 
поширення бідності. В СПУ використовується межа абсолютної бідності як така, що краще відображає 
динаміку бідності в період нестабільності. 
7 Цю оцінку було одержано з використанням докризової тенденції зменшення бідності для оцінки сценарію 
“за відсутності кризи” та порівняння його з фактичними даними.     
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47. Україна має широку систему соціального захисту та витрачає значну частку ВВП на 
програми соціальної допомоги, не пов’язані із сплатою внесків, в тому числі на програми 
перевірки доходів. Однак за показниками адресності соціальної допомоги загалом Україна не 
посідає високого місця в групі країн з перехідною економікою внаслідок того, що висока частка 
державних витрат розподіляється через програми з невисокою адресністю. Близько 24 відсотків 
загальних державних витрат досягає найбідніших 10 відсотків населення і лише 37,4 відсотка 
витрат на соціальну допомогу спрямовується до найбідніших 20 відсотків населення.  

48. Система охорони здоров’я України є затратною і результати її роботи – 
незадовільними. Показники смертності дорослих осіб в Україні (особливо серед чоловіків) 
належать до найвищих у світі. Головними причинами кризової ситуації зі смертністю в Україні є 
неінфекційні хвороби і травми: серцево-судинні захворювання та інші неінфекційні хвороби є 
причиною приблизно 79 відсотків загальної кількості смертей, далі йдуть травми та отруєння, на 
які припадає 14 відсотків смертей (більша частина з яких – це травми, пов’язані з алкоголем і 
дорожньо-транспортними пригодами), та, врешті, інфекційні хвороби, материнська смертність і 
хвороби під час вагітності – 7 відсотків смертей. Сектор охорони здоров’я характеризується 
надто великим лікарняним сектором (третім у Європі за кількістю лікарень і лікарняних ліжок на 
душу населення), високою поширеністю неформальних платежів самих пацієнтів (42 відсотки 
від загальних витрат у секторі охорони здоров’я, згідно з даними за 2009 рік), застарілими 
клінічними протоколами та низькою якістю охорони здоров’я, а також практично відсутніми 
програмами профілактики.  

 

Рисунок 7. Ймовірність померти між 15 і 60 
роками на 1000 населення; чоловіки та жінки), 
2009 рік 
 

Джерело: Статистика стану охорони здоров’я у світі, 2011 р. ВООЗ (World Health Statistics 2011. 
WHO) 

Підписи на рисунку: Горизонтальна вісь – Китай, Індонезія, Мексика, Нігерія, Пакистан, Філіппіни, 
Польща, Росія, Україна    

49. Рівень грамотності та кількість учнів, які відвідують школи, в Україні є традиційно 
високими. Однак демографічна ситуація та економічні реалії вимагають глибших реформ, 
які дали б змогу поліпшити неефективну систему освіти. Хоча місць в дитячих дошкільних 
закладах не вистачає, Україна має надто велику мережу шкіл. Кількість вчителів і шкіл майже не 
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змінилися, незважаючи на різке (на 40 відсотків) зменшення кількості учнів упродовж двох 
останніх десятиріч. Показники ефективності, у тому числі середній розмір шкіл і відношення 
кількості учнів до кількості вчителів (середнє значення цього показника дорівнює 9, що 
належить до найнижчих показників у світі), стрімко знижувалися. Збільшення бюджетних 
асигнувань на освіту не привело до поліпшення якості освіти. У Міжнародному порівняльному 
дослідженні якості освіти учнів у сфері математичних і природничих наук (TIMSS), 
проведеному в Україні у 2007 році для учнів 4-х і 8-х класів, Україна в обох випадках посіла 
місце, нижче як від середнього значення для TIMSS, так і від порівняних країн регіону, зокрема, 
Вірменії, Росії, Литви та Казахстану. Стає проблемою невідповідність набутих знань і навичок з 
попитом на ринку праці. 

50. Сектор житлово-комунальних послуг в Україні потерпає від недостатнього обсягу 
інвестицій і неналежного утримання протягом десятиліть, що є однією з причин 
погіршення якості життя. Дефіцит інвестицій у комунальні підприємства водопостачання та 
водовідведення є значним8

51. Поступ України у виконанні завдань, визначених у Цілях розвитку тисячоліття, був 
нерівномірним. В Україні знизилася абсолютна бідність і досягнуто прогресу в досягненні 
цілей у сферах освіти, материнського здоров’я і дитячої смертності. Водночас, проблеми 
зменшення гендерної нерівності та досягнення сталого екологічного розвитку залишаються 
невирішеними. Слід звернути увагу на те, що боротьба з ВІЛ залишається сферою, яка украй 
потребує поліпшення. Україна має найвищий прогнозний показник поширення ВІЛ серед 
дорослого населення в Європі (1,3 відсотка). Реагування держави на епідемію СНІД дало певні 
позитивні результати: так, показники передачі ВІЛ від матері до дитини було знижено від 21 
відсотка в 2002 році до 6 відсотків у 2010 році. Однак загалом обсяг і якість державних заходів 
були недостатніми для зменшення темпів поширення ВІЛ.  

, і низький рівень тарифів є основним чинником, який негативно 
впливає на стабільну роботу комунальних підприємств. Необхідність реабілітації посилюється у 
зв’язку із загальним високим енергоспоживанням у секторі водопостачання та водовідведення – 
інтенсивність енергоспоживання в Україні є однією з найвищих у регіоні.   

52. Хоча Україна зробила перші кроки на шляху впровадження гендерного 
законодавства, проблеми гендерної нерівності є дуже поширеними в українському 
суспільстві і потребують рішень на довгострокову перспективу. Незважаючи на те, що 
співвідношення студентів жіночої і чоловічої статі у закладах вищої освіти дорівнює 1,19, має 
місце значна гендерна сегрегація у професійній діяльності. Зокрема, замалим є представництво 
жінок у політичному житті, на високих щаблях державного урядування та серед керівників 
підприємств. Хоча протягом двох останніх десятиліть жінки стали активними підприємцями – 
жінки є власниками близько третини приватних підприємств – вони становлять лише дуже 
невеликий відсоток менеджерів великих підприємств. Окрім того, Україна характеризується 
великим гендерним розривом у рівнях доходів, а також фемінізацією бідності, оскільки жінки 
становлять більшу частку в уразливих групах населення (родинах з одним годувальником, які 
мають дітей, та серед самотніх осіб похилого віку). Додатковими загрозами для жінок є 
нелегальна міграція та торгівля людьми, а також насильство в сім’ї. Водночас, спостерігається 
велика гендерна прогалина (10 років) у середній очікуваній тривалості життя для жінок і 
чоловіків, передусім унаслідок дуже високого рівня смертності чоловіків працездатного віку 
(Докладнішу інформацію про гендерні питання наведено в Додатку 6). 

                                                      
8 Потреби в інвестиціях у системи водопостачання та водовідведення та на їхню реабілітацію сягають 7 
млрд. дол. США. Інвестиції у системи водопостачання потребують 60 відсотків від цієї суми, а решту 40 
відсотків – реабілітація систем водовідведення. Ще 7 млрд. дол. США потрібно вкласти у підприємства, які 
надають послуги з централізованого теплопостачання, і в заходи з їх модернізації, які стимулюватимуть  
попит (Огляд державних фінансів Світового банку, 2006)). 
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II. ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І ПРОГРАМА УРЯДУ УКРАЇНИ 
 

A. Програма Уряду 
 

53. Президент Янукович прийшов до влади з наказом суспільства забезпечити 
ефективніше керівництво економікою, у країні, що характеризувалася глибоким 
політичним розколом і розчаруванням населення попередніми соціально-економічними 
результатами. У відповідь на запит суспільства в Програмі економічних реформ на 2010 – 2014 
роки Президента Януковича не лише визначено амбіційний порядок денний реформ, а й 
наголошується на необхідності поліпшення їх впровадження шляхом посилення інституцій, 
встановлення жорсткішої дисципліни для чиновників та обмеження корупції. Президент 
підтвердив європейську орієнтацію України, що, окрім інших чинників, допоможе зміцнити 
механізми впровадження та підвищити якість урядування. Програма Президента на 2010 – 2014 
роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, прийнята у 
червні 2010 року,  передбачає впровадження реформ упродовж трьох етапів і встановлює зручні 
для оцінки показники результатів реформ до 2014 року. Пропонована Програма охоплює 
стратегічні заходи за такими п’ятьма напрямами:  

• Сталий економічний розвиток передбачає стабілізацію державного бюджету, реформу 
податкової системи, розвиток фінансового сектора та реформування міжбюджетних 
відносин  

• Підвищення стандартів життя охоплює реформи медичного обслуговування, пенсійної 
системи, системи освіти та системи соціальної підтримки   

• Поліпшення бізнес-клімату й залучення інвестицій охоплює дерегуляцію та розвиток 
підприємництва, управління державною власністю та приватизацію, розвиток науково-
технічної та інноваційної сфери, а також міжнародну інтеграцію і співпрацю  

• Модернізація інфраструктури та базових секторів передбачає реформи 
електроенергетики, вугільної галузі, нафтогазової промисловості, житлово-комунального 
сектора, розвиток транспортної інфраструктури та розвиток сільського господарства і 
земельну реформу. 

• Підвищення ефективності державного урядування, метою якого є підвищення 
ефективності органів державної влади шляхом злиття деяких відомств, оптимізації 
бюрократичних процесів і раціоналізації державної системи зайнятості.  

 

54. Одержані досі результати виконання цієї Програми неоднозначні, що нескладно 
зрозуміти, зважаючи на опір на різних рівнях, корені якого сягають радянського минулого 
України. Започатковано фіскальну консолідацію, проте не було остаточно усунуто 
найсерйозніших фіскальних дисбалансів та неефективностей у розподілі державних коштів. 
Пенсійна реформа означає великий крок уперед; започатковано реформи в секторі охорони 
здоров’я; уряд взяв зобов’язання підвищити адресність соціальних трансфертів. Однак всі ці 
заходи досі не супроводжувалися поліпшенням якості державних послуг. Незважаючи на 
істотний поступ у сфері дерегуляції, зберігається незадовільний інвестиційний клімат, захист 
прав власності підривають випадки вимушеної зміни власності та корупція в судовій системі, і, 
як наслідок, іноземні інвестори не виявляють зацікавленості Україною (значну частину ПІІ 
насправді складає місцевий капітал, який проходить через офшорні рахунки). Дуже 
запізнюються украй необхідні інвестиції в суспільну інфраструктуру, неадекватна регуляторна і 
тарифна політика не дає змоги залучити приватні інвестиції, попри деякі початкові пілотні 
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проекти державно-приватного партнерства, відсутній стратегічний план визначення 
пріоритетності та управління коштами у сфері державних капітальних видатків. Уряд здійснює 
приватизацію в секторі електроенергетики і продав державну монополію, яка надає послуги 
стаціонарного зв’язку, “Укртелеком”, однак прозорість цих операцій є спірною. Амбіційна 
адміністративна реформа, започаткована в кінці 2010 року, ще не дала бажаного підвищення  
ефективності органів влади. Самооцінка впровадження програми реформ Уряду України, 
проведена восени 2011 року, показала, що було досягнуто лише близько 50 відсотків цільових 
показників, встановлених для перших 18 місяців.  

55. В Уряді глибшає розуміння того, що дедалі складніші та соціально чутливі реформи 
не можуть бути ефективними без залучення громадськості, особливо на місцевому рівні, до 
розроблення, моніторингу та впровадження цих реформ. Для поліпшення бізнес-клімату 
необхідний діалог з підприємцями про перешкоди для інвестицій і встановлення регулярного 
зворотного зв’язку, який забезпечував би, щоб заходи центральної влади з дерегуляції 
супроводжувалися змінами в поведінці та практиці державних органів на місцях. Україна 
потребує зміни парадигми урядування і переходу від системи, в якій головну роль відіграє 
держава, до системи, яка запрошує до участі широке коло зацікавлених осіб. Цю нову 
партнерську модель відносин вже почали запроваджувати в кількох містах, в яких налагоджено 
конструктивну співпрацю між обраними міськими головами і громадянським суспільством та 
організаціями підприємців. 

 

B. Середньострокові виклики та можливості 
 

56. Як правильно вказується в Програмі Президента, аби забезпечити збалансоване і 
всезагальне зростання з темпами, що відповідають економічному потенціалу України, 
необхідно розв’язати численні структурні та соціальні проблеми. До найбільш нагальних 
проблем, які потребують реалізації структурних реформ у середньостроковій перспективі, 
належать такі: 

• створення прозорого, з однаковими правилами середовища для роботи малих і середніх 
підприємств і залучення ПІІ завдяки зменшенню кількості і спрощенню регуляторних актів 
щодо започаткування і закриття бізнесу, утриманню від втручань, які деформують роботу 
ринку (на кшталт тих, що практикуються в сільському господарстві) і зменшенню витрат 
коштів і часу, потрібних на одержання дозволів і проходження перевірок; 

• розширення бази оподаткування та підвищення ефективності адміністрування податків для  
зменшення перешкод для ведення бізнесу (особливо для малих і середніх підприємств); 
скорочення неофіційного сегмента економіки із забезпеченням, водночас, стабільніших 
бюджетних надходжень;  

• реформування пенсій та інших соціальних трансфертів, що дасть змогу знизити бюджетні 
витрати, які нині характеризуються нестабільністю, і підвищити адресність соціальної 
допомоги;  

• забезпечення фінансової та технічної життєздатності державних послуг, щоб зробити їх 
доступнішими і підвищити їхню якість;  

• здійснення реформ в енергетичному секторі, включаючи поступове зниження рівня 
дефіциту НАК “Нафтогаз України” та підвищення прозорості цього сектора;  

• вдосконалення системи управління державними фінансами, включаючи запровадження 
прозорої системи державних закупівель, зміцнення корпоративного управління у державних 
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підприємствах та загалом модернізацію системи формування бюджетів капітальних 
видатків; 

• забезпечення стійкості банківського сектора, раціоналізація ролі держави та прямої 
власності у фінансовій системі, включаючи вихід держави із числа власників комерційних 
банків.  

57. Ці реформи не можуть бути успішними, якщо не буде досягнуто успіху у боротьбі з 
корупцією та в поліпшенні державного урядування. Однак правильним буде і зворотне 
твердження – незначний прогрес або його відсутність у здійсненні вказаних вище реформ 
призведе до збереження рент, зумовлених деформаціями економіки, та до подальшого захисту 
кланових інтересів, законсервувавши статус-кво. Це зачароване коло потрібно розірвати з обох 
боків: з одного боку, ефективніше регулювання та прозоріші інституції мають зменшити 
можливості для корупції; з другого боку, однаковий підхід до всіх корупціонерів і суворі санкції 
у гучних випадках корупції (незалежно від їхньої політичної належності) мають чітко 
сигналізувати, що до законів та інституцій слід ставитися серйозно.  

58. Плановане підписання Угоди про асоціацію та глибокої і всеохопної Угоди про зону 
вільної торгівлі з ЄС може забезпечити важливу прив’язку для багатьох перелічених вище 
реформ. Справді, саме підписання угоди з ЄС може надати потужний сигнал для іноземних та 
внутрішніх інвесторів. Регулярний моніторинг громадськістю виконання зобов’язань, взятих 
Україною відповідно до Угоди про асоціацію, та наявність механізму застосування санкцій в 
глибокій і всеохопній Угоді про ЗВТ сприятимуть впровадженню реформ. Отож, Україна матиме 
можливість розірвати замкнуте коло неефективного урядування та відставання із реалізацією 
реформ.   

 

C. Довгострокові проблеми та 
можливості 
 

59. Україна стикається з 
тривожними демографічними 
тенденціями. Показники 
народжуваності в Україні є одними з 
найнижчих у світі (10,8 живих 
народжень на 1000 населення у 2010 
році), що, разом із високими 
показниками смертності (15,2 смертей 
на 1000 населення) та еміграцією 
призводять до швидкого скорочення 
населення України. Поєднання низки 
соціально-економічних чинників,  
включаючи невпевненість у 
майбутньому та ситуацію на ринку 
праці, зумовлює низький рівень 
народжуваності. Зменшення 
чисельності та старіння населення, а 
також погіршення якості людського 
капіталу України внаслідок низької 
якості послуг охорони здоров’я та 
освіти створюють серйозні ризики для 
перспектив довгострокового розвитку 

Вставка 2. Стабільність пенсійної системи  

Україна витрачає на пенсійну систему найбільшу частку 
ВВП у світі: у 2010 році цей показник становив 17,5 
відсотка. Україна характеризується також одними з 
найвищих сукупних внесків на пенсійну систему в 
Європі, які дорівнюють 35 відсоткам номінальної 
заробітної плати. Загальна величина внесків до всіх 4-х 
фондів соціального страхування перевищує 41 відсоток.   

У 2010 році сукупний дефіцит пенсійного фонду 
(включаючи трансферти з державного бюджету для 
фінансування спеціальних пенсійних програм) становив 
майже 7 відсотків ВВП. Однак, оскільки в Україні є 13,7 
млн. пенсіонерів, номінальна пенсія, яку отримує велика 
частина пенсіонерів, є низькою, і далі зменшується через 
інфляцію. Така ситуація ускладнюється негативною (і 
дедалі гіршою) демографічною структурою населення та 
значними дефіцитами пенсійної системи. Прогнозується, 
що через 10 років на кожного платника пенсійних внесків 
припадатиме 1 пенсіонер, і з часом це співвідношення 
стрімко погіршуватиметься.  

Уряд розпочав реформу першого рівня державної 
солідарної пенсійної системи у 2011 році, поступово 
підвищуючи пенсійний вік та встановлюючи більш 
жорсткі критерії для отримання пенсій. Ці кроки 
допоможуть виправити фінансові дисбаланси, проте щоб 
забезпечити відповідні пенсії та доступну ставку внесків 
необхідні додаткові заходи. Пенсійна реформа є питанням 
не лише фіскальної стабільності, а й 
конкурентоспроможності та справедливості щодо різних 
поколінь. Це виклик, з яким стикається не тільки Україна, 
а й багато інших європейських країн.  
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України. Цих фундаментальних проблем не можна розв’язати у часових межах цієї СПУ, однак 
слід щонайшвидше розв’язувати структурні виклики розвитку, зокрема, розширити базу 
оподаткування шляхом поліпшення бізнес середовища, оптимізувати соціальні трансферти і 
підвищити ефективність державного сектора. Невиконання або затримка із виконанням цих 
завдань призведе до нестабільності державного боргу та до посилення макроекономічної 
уразливості, оскільки населення України старіє (Вставка 2). 

60. Водночас, Україна має великий довгостроковий потенціал, обумовлений її 
стратегічним розташуванням, значними потужностями з переробки харчових продуктів, 
хорошими традиціями промислового виробництва та працьовитими і підприємливими 
людьми. Для того, щоб скористатися вказаними перевагами, Україні необхідно поліпшити свою 
репутацію, як країни, дружньої до інвесторів, яка має необтяжливу регуляторну базу,  
незаперечні права власності та утримує корупцію під контролем.   

 

III. СТРАТЕГІЯ ПАРТНЕРСТВА ГРУПИ СВІТОВОГО БАНКУ З УКРАЇНОЮ 

A. Уроки впровадження СПУ на 2008 – 2011 роки 
 
61. У Звіті про виконання СПУ на 2008 – 2011 фінансові роки (ЗВ СПУ, Додаток 1) 
визнано актуальність допомоги Світового банку. На час виконання цієї СПУ припали  
глобальна фінансово-економічна криза і важливі політичні зміни в Україні, які негативно 
впливали на узгодженість рішень щодо економічної політики та на роботу економіки, і, отже, на 
виконання СПУ. У СПУ на 2008 – 2011 фінансові роки було відображено високі ризики для 
реалізації програми, включаючи проблеми із виконанням інвестиційного портфеля, 
нестабільною політичною ситуацією та неефективним урядуванням. Ця СПУ ґрунтувалася на 
досить скромних очікуваннях щодо темпів реалізації реформ, включаючи реформу урядування в 
державному секторі, з урахуванням того, що політична ситуація та інституційні слабкості не 
забезпечували Уряду України сприятливих можливостей для здійснення масштабних 
перетворень. Стратегія Світового банку передбачала застосування вибіркового підходу з 
переорієнтацією інвестиційного кредитування на інфраструктурні проекти, подальше 
використання Позик на підтримку політики розвитку (ППР) як засобу підтримки реформ та 
широкої програми аналітично-дорадчої допомоги (АДД) для забезпечення інформаційної бази  
діалогу про стратегічну політику. Водночас, ризики виконання програми, хоча й належно 
визначені, були недооцінені, а спроможність реагування Уряду, схоже, – переоцінена. Зокрема, 
аналіз ризиків реалізації програми не був достатньо глибоким; зосереджуючись на вибірковості, 
цей аналіз недостатньо враховував вади в підготовці проектів і їх готовність до впровадження. 
 
62. Звіт про виконання СПУ оцінив попередню СПУ як помірно незадовільну, що 
відображає неспроможність забезпечити досягнення запланованих результатів через 
затримки із впровадженням фіскальних і структурних реформ, визнаючи, водночас, 
вчасність та ефективність підтримки під час фінансової кризи. Реагування Банку на кризу з 
використанням ППР у рамках міжнародного пакета допомоги за тісної координації дій з МВФ, 
ЄК та ЄБРР сприяло відновленню довіри та допомогло запобігти масовому зняттю коштів з 
банківських рахунків. Однак, криза загальмувала реформаторський імпульс у таких украй 
важливих сферах, як скорочення квазіфіскальних дефіцитів у енергетичному секторі, подальше 
впровадження пенсійної реформи та поліпшення бізнес-клімату. У Звіті про виконання СПУ 
Уряду України та Банку рекомендується вести активну та ретельну роботу над поліпшенням 
ситуації із впровадженням інвестиційного портфеля. Хоча до кінця періоду СПУ в цьому 
питанні було досягнуто певного поступу, однак показники виконання інвестиційного портфеля  
в Україні залишилися гіршими, ніж у середньому по Банку. У Звіті про виконання СПУ також 
вказано на недоліки матриці результатів СПУ на 2008-2011 роки, зокрема, на ті, що стосуються 
вибору цілей вищого порядку та надмірно оптимістичних часових меж, встановлених для 
кількох ключових показників результатів. 
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63. У пропонованій СПУ враховано значну частину рекомендацій Звіту про виконання 
СПУ. Під час її розроблення було враховано такі його ключові висновки: 

• Потрібно звертати більшу увагу на ризики реалізації програми, які негативно впливають на 
показники кредитного портфеля. Вжиті заходи мають бути простими, цілеспрямованими і 
враховувати те, що спроможності можуть бути обмеженими. На етапі підготовки проектів 
слід приділяти більшу увагу їх готовності до впровадження, тому що неналежна підготовка 
технічних завдань і пакетів закупівель є однією з причин значних затримок із освоєнням 
кредитних коштів. Доцільно частіше застосовувати однотипні операції та додаткове 
фінансування успішних проектів. 

• Ризики, пов’язані з частими змінами політики, неефективним урядуванням і 
неузгодженістю в реалізації політики, будуть пом’якшуватись за допомогою попередньо 
виконаних діагностичних досліджень ефективності урядування і заходів із розбудови 
широкого консенсусу щодо узгодженої “дорожньо ї кар ти” змін у ко жно му секто р і та для 
забезпечення більшої гнучкості у згортанні діяльності в разі змін відповідної політики. 
Вибірковій підхід на секторному рівні сприятиме наданню підтримки за тими напрямками, 
в яких було досягнуто найкращих успіхів у впроваджені реформ, та пом’якшенню ризиків, 
пов’язаних з урядуванням. 

• Діяльність з розбудови попиту на ефективне урядування розширюватиметься і буде 
поєднана з фінансуванням та аналітично-дорадчою допомогою Світового банку. Більше 
зусиль докладатиметься до залучення організацій громадянського суспільства (ОГС) до 
розроблення і моніторингу політики та інвестицій, яким надає підтримку Банк. Попередня 
робота зі стимулювання попиту на належне урядування здебільшого мала адвокаційний 
характер і була недостатньо пов’язаною з основними операціями Банку.  

B. Принципи СПУ  
 

64. У відповідь на ризики для реалізації програми та врахувавши уроки попередньої 
СПУ Світовий банк пропонує калібрований підхід до фінансової допомоги. Обсяги 
фінансування і спектр інструментів збільшуватимуться у разі прискорення реформ, поліпшення 
урядування і готовності клієнта використати фінансування і знання Банку. Водночас, кредитне 
фінансування буде залишатись помірним, якщо реалізація реформ загальмується: 

• Банк надаватиме інвестиційне кредитування для вирішення базових 
інфраструктурних потреб в секторах з позитивним досвідом співпраці. Це 
будівництво доріг, енергетичний сектор та соціальний захист. Інвестиційне кредитування 
потребуватиме здатності до впровадження проекту (як умова розгляду Радою виконавчих 
директорів та/або умова набрання чинності) і загальної згоди щодо стратегічної політики 
в секторі. 

• Банк пропонуватиме аналітично-дорадчі послуги для допомоги в досягненні 
консенсусу у важливих, але дискусійних сферах реформ та в розбудові необхідного 
потенціалу. Програма аналітично-дорадчої допомоги буде ключовою для участі Банку та 
підготує фундамент для можливої фінансової допомоги.  

• Україна потребує поглиблення структурних реформ у багатьох сферах, включаючи 
бізнес-клімат, регулювання фінансового сектора, енергетичний сектор, управління 
державними фінансами і бюджетно-податкову політику. Стратегія каліброваної 
допомоги залишає простір для перегляду в майбутньому сум кредитування у бік їхнього 
збільшення шляхом включення до програми ППР, які підтримуватимуть заходи реформ у 
вказаних сферах. Можливе оперативне надання Другої програмної позики на реабілітацію 
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фінансового сектора та започаткування у 2013-2015 фінансових роках нової міжсекторної 
програми ППР (яка спиратиметься на попередні серії ППР І-ІІІ) на підтримку підвищення 
ефективності урядування (що є необхідною умовою надання ППР) та 
конкурентоспроможності економіки. Надання вказаної позики і початок нової програми 
залежатимуть від звернення Уряду України з проханням про надання ресурсів МБРР, 
досягнутих Україною показників, фінансової спроможності МБРР, звернень інших 
позичальників до МБРР та розвитку світової економічної ситуації.  

• Непослідовне впровадження попередніх реформ і серйозні проблеми з урядуванням 
створюють для Світового банку неприйнятні ризики у разі надання прямої бюджетної 
підтримки. Керівництво України усвідомлює необхідність більшої послідовності та взяло 
на себе зобов’язання виконати програму, яка спрямована на розв’язання декількох 
найбільш серйозних проблем державного урядування, як-от: державні закупівлі, 
відшкодування ПДВ, прозорість у енергетичному секторі, регулювання бізнесу і 
бюрократична тяганина, а також державне фінансування фінансових установ – банкрутів. 
Уряд України і Світовий банк спільно оцінюватимуть прогрес у цих сферах, щоб 
визначити, чи можна поновити кредитування ППР. 

65. Пропонована Програма, незалежно від її обсягу та інструментів кредитування, буде 
ґрунтуватися на ретельних діагностичних дослідженнях. Аналітично-дорадчу допомогу буде 
зосереджено на поглибленні розуміння Банком ключових питань, які впливатимуть на 
успішність виконання теперішнього та планованого в майбутньому портфелів інвестиційних 
проектів та на діалозі з Урядом України щодо цих питань. Окрім того, буде продовжено 
профільні діагностичні дослідження у сферах фіскальної політики, управління державними 
фінансами, стабільності та розвитку фінансової системи. Аналітично-дорадчу допомогу у нових 
сферах, в яких Світовий банк нині не веде діяльності та не планує її вести в найближчому 
майбутньому, очевидно, буде обмежено. Це передбачає звуження обсягу адвокаційної роботи за 
межами основних сфер, визначених у програмі Банку, та відображає дедалі значніші обмеження 
в ресурсах. Нині можливості для надання відшкодовуваної технічної допомоги є низькими, 
проте вони активно вивчатимуться, включаючи оптимальне використання взаємовигідної 
взаємодії з іншими донорськими програмами, зокрема, з програмою технічної допомоги ЄК.  

 

C. Компоненти СПУ та очікувані результати 
 

66. Головною метою цієї СПУ є допомога Уряду в подоланні “вузьких місць” 
впровадження, які негативно впливали на виконання чергових програм реформ. 
Передумовою цієї СПУ є те, що вона потребуватиме не лише праці над змістом реформ, а й 
побудови більш конструктивних відносин між державою, громадянами та бізнесом. Така праця 
вибудовуватиметься навколо двох основних стрижнів: (і) у сфері відносин між державою та 
громадянами зусилля зосереджуватимуться на поліпшенні якості державних послуг, посилення 
підзвітності державних органів перед користувачами послуг, забезпечення покриття витрат і 
фінансової прозорості, а також надання адресної допомоги бідним і уразливим групам громадян; 
та ii) у сфері відносин між державою і бізнесом у центрі уваги перебуватиме створення нових 
робочих місць у приватному секторі, залучення ПІІ та приватних місцевих інвестицій, що дасть 
змогу підвищити продуктивність і конкурентоспроможність на світових ринках; встановлення 
прозорих, стабільних і однакових правил гри та залучення додаткових державних інвестицій у 
фізичну інфраструктуру. Отже, підтримувані Світовим банком заходи цієї СПУ організовуються 
навколо двох основних компонентів: (i) підтримки “розбудови відносин з громадянами” та (ii) 
підтримки “розбудови відносин з бізнесом”. 

67. Представники української влади дедалі більшою мірою визнають важливість 
розбудови довіри суспільства і залучення зацікавлених сторін до ефективного урядування, 
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навіть попри те, що таке розуміння ще не стало загальноприйнятим на всіх рівнях влади. З 
одного боку, в Україні стають відомими приклади міських рад, в яких популярні мери 
вибудовують ефективні коаліції з громадянським суспільством і організаціями бізнесу, та, з 
другого боку, до реформ, які можуть принести користь населенню в середньостроковій 
перспективі, ставляться з підозрою внаслідок недовіри до влади та через те, що в їх підготовці не 
бере участі громадськість. Ця СПУ привертає увагу високопосадовців до того, що відсутність 
довіри суспільства до державних установ стає дедалі значнішою перешкодою для реалізації 
середньострокової програми реформ. Ця СПУ розроблялася таким чином, аби підтримати попит 
на новий підхід до розроблення та реалізації політики, щоб поліпшити ситуацію, яка склалася 
внаслідок безсистемного виконання стратегії реформ протягом двох десятиліть після 
проголошення незалежності.  

68. Існує тісний взаємодоповнювальний зв’язок між заходами, спрямованими на 
підвищення економічного потенціалу України, яких стосується другий компонент СПУ, та 
поліпшенням соціальних показників – ці питання охоплює її перший компонент. Щоб мати 
змогу скористатися перевагами міжнародної відкритості та конкуренції, необхідно поліпшити 
якість державних послуг і системи соціальної допомоги для захисту уразливих груп населення та 
тих, хто з високою ймовірністю постраждає від здійснених структурних змін, – принаймні у 
короткостроковій перспективі. Водночас, поліпшення бізнес-клімату має також надзвичайно 
важливе значення для формування середнього класу, який відіграватиме вагому роль у державі, 
котра характеризуватиметься ефективнішим урядуванням, буде менш обтяжливою для громадян 
і бізнесу та менше втручатиметься в економіку. Приватні підприємства і громадяни, які прагнуть 
скористатися європейською та міжнародною інтеграцією України є основними бенефіціарами 
успішних реформ в Україні. У цій СПУ пропонується підтримка владі та членам громадянського 
суспільства у співпраці, яка необхідна для реалізації устремлінь України. 

69. Очікувані результати СПУ відповідають моделі каліброваної допомоги. Рамкова 
таблиця результатів СПУ відображає результати, що їх можна отримати в рамках базового 
сценарію. Це, таким чином, створює базу підзвітності для наявного інвестиційного портфеля і 
для кредитних операцій, запланованих на 2013 фінансовий рік, а також поточної аналітично-
дорадчої допомоги. Пропонована СПУ охоплює програму аналітично-дорадчої допомоги, метою 
якої є надання Урядові України підтримки у вирішенні проблеми нагальних структурних реформ 
і поліпшенні урядування. Поступ у цих сферах залежить від твердого наміру та спроможності 
української влади виконати це завдання. Оскільки це з’ясується лише у випадку, якщо Банк 
вирішить повернутися до кредитування у формі ППР у рамках оптимістичного сценарію, 
рамкову таблицю результатів у такому разі потрібно буде переглянути.  

 
70. МФК сприятиме одержанню результатів в рамках другого компонента СПУ шляхом 
застосування як інвестиційних проектів, так і дорадчої допомоги, спрямованих на 
розвиток приватного сектора. Стратегія МФК в Україні полягатиме у подальшій підтримці: (і) 
стабілізації банківського сектора та цільового фінансування; (іі) агробізнесу та (ііі) 
інфраструктури, що доповнюватиметься підтримкою двох міжсекторних тем поліпшення бізнес-
середовища і підвищення енергоефективності. Стабілізація банківського сектора після кризи 
2008 року та за погіршення умов, зумовлених борговою кризою Євро зони, передбачає 
розширення Програми фінансування глобальної торгівлі для полегшення торгівлі та, можливо, 
підтримки капіталізації і ліквідності низки банків. Триватиме інвестиційна та дорадча робота з 
проблемними активами і непрацюючими позиками. У більш довгостроковій перспективі МФК 
надаватиме через банки цільове фінансування малим і середнім підприємствам, сектору 
агробізнесу та заходам з підвищення енергоефективності. Крім того, розвиток агробізнесу, що 
становить центральну частину стратегії МФК в Україні, підтримуватиметься по всьому ланцюгу 
постачання, щоб усунути основні “вузькі місця”, які перешкоджають розвитку цього сектора та 
отриманню істотних позитивних наслідків для нього. У своїх  інвестиціях в агробізнес МФК 
приділятиме особливу увагу проектам, які здійснюватимуться з окремими підприємствами, що 
забезпечити максимальний вплив завдяки демонстраційному ефекту. Інвестиції в агробізнес 
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супроводжуватимуться дорадчою допомогою, орієнтованою на поліпшення інвестиційного 
клімату для агробізнесу, приведення стандартів безпеки харчової продукції у відповідність до 
міжнародного рівня та розвитку агрострахування і доступу до агрофінансування. Дорадча 
допомога МФК, спрямована на поліпшення інвестиційного клімату, надасть також підтримку 
впровадженню недавно прийнятого законодавства про дозволи та ліцензії, прийняттю 
законодавства про сертифікацію і стандартизацію, а також інституційній реформі у сфері 
технічного регулювання. У секторі інфраструктури МФК розглядає проекти із розвитку 
відновлювальної енергетики та вивчає можливості підтримки заходів з утилізації відходів, 
транспортних та ІТ послуг, а також пробує запроваджувати Послуги з операційного консалтингу 
ППП, для підтримки структурування трансакцій державно-приватного партнерства та 
розроблення відповідних прозорих механізмів залучення фінансування приватного сектора. 
МФК прагне підвищити енергоефективність в Україні, впроваджуючи комплексні інвестиційні 
проекти і доповнюючи їх дорадчими послугами “Програми чистого виробництва”, 
енергозбереження в житловому секторі та фінансування сталого енергетичного розвитку.    

 
71. За умов погіршення інвестиційного клімату в Україні МФК намагається обережніше 
підходити до відбору потенційних клієнтів і оцінки сум фінансування, яке вона зможе 
надавати. Досі рівні інвестицій МФК постійно були нижчими від тих, на які можна було 
сподіватися з огляду на можливості ринку. Намаганням збільшити інвестиції перешкоджав 
повільний прогрес із впровадженням найважливіших реформ, адміністративними втручаннями в 
ринок (це стосується, зокрема, квот на експорт зерна та їх непрозорого розподілу, експортних 
мит і вибіркових втручань у внутрішні ціни, а також законодавчих пропозицій, які призведуть до 
нерівних умов на ринку зерна) та проблемами, пов’язаними з управлінням, які змушують МФК 
більш прискіпливо ставитися до вибору клієнтів. МФК готова інвестувати в Україну і хотіла б 
збільшити свої щорічні зобов’язання приблизно до 400 млн. дол. США. Однак це можливо лише 
у разі, якщо (і) триватиме впровадження реформ, спрямованих на поліпшення інвестиційного 
клімату; (іі) МФК зможе знайти клієнтів, які відповідатимуть її стандартам звітності та 
прозорості; (ііі) МФК зможе надавати фінансування в Україні у місцевій валюті; та (iv) буде 
внесено зміни до законодавства про державні закупівлі, які дозволять МФК надавати 
субнаціональне фінансування. За відсутності цих змін обсяг інвестицій МФК, ймовірно, 
утримається на попередньому рівні, тобто становитиме 200-300 млн. дол. США.  
 

i. Компонент 1. Поліпшення державних послуг та державних фінансів: підтримка 
розбудови відносин з громадянами 

72.  Робота у рамках першого компонента має продемонструвати, як відкритий діалог 
стосовно формулювання реформ, підзвітності у впровадженні політики і прозорості у 
моніторингу її наслідків може покращити результати розвитку. Зусилля Банку будуть 
спрямовані на досягнення покращень у трьох основних сферах: (i) фіскально відповідальні і 
стабільні бюджетні доходи та витрати; (ii) ефективність надання послуг з охорони здоров’я і 
освіти та адресна соціальна допомога; (iii) надання комунальних послуг (водопостачання, 
водовідведення, теплопостачання). ГСБ фінансуватиме інвестиції в об’єкти інфраструктури 
державного сектора, працюватиме над створенням вдосконалених механізмів моніторингу та 
зміцненням управління надавачами державних послуг і при цьому підтримуватиме посилений 
діалог між державою і громадянським суспільством у ключових сферах політики, таких як 
пенсійна реформа, реформа охорони здоров’я, сектор централізованого теплопостачання та 
державні закупівлі.   

Група результатів 1: Поліпшення управління державними фінансами 

73. Результат 1: Зміцнення операційної ефективності і прозорості УДФ. Незважаючи на 
покращення в системах УДФ за останнє десятиліття, треба усунути деякі стійкі недоліки, як-от: 
слабкий зв’язок між цілями політики і бюджетними асигнуваннями та відсутність 
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систематизованих даних про витрати і доходи та аналізу для своєчасного прийняття рішень. 
Проект УДФ, який зараз впроваджується, сприятиме вирішенню цих проблем шляхом: (i) 
надання допомоги у розробленні операційної середньострокової бази бюджету, та (ii) створення 
об’єднаної управлінсько-інформаційної системи для покращення доступу до даних особам, 
відповідальним за прийняття рішень (за очікуваного скорочення на 20 відсотків часу на 
отримання інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень).    

74. Результат 2: Підвищення прозорості у системі державних закупівель (ДЗ).

75. 

 З огляду на те, 
що приблизно 80 відсотків бюджету складається із зарплат і трансфертів населенню, більшість 
проблем урядування зосереджено в системі державних закупівель, яка охоплює приблизно 12-15 
відсотків державних витрат в даному році. Стратегічний діалог спиратиметься на вже досягнуті 
успіхи. Після значного прогресу, досягнутого в 2010-2011 роках, увагу буде зосереджено на 
доопрацюванні деяких складових нормативно-правової бази (у партнерстві з Європейською 
Комісією) і створенні системи моніторингу результатів роботи державного сектора. Спираючись 
на відкриті дані та інформацію про державні закупівлі, система моніторингу допоможе 
громадянському суспільству здійснювати моніторинг ефективності державних закупівель та 
забезпечувати підзвітність відповідальних осіб. З часом це допоможе поліпшити конкуренцію і 
прозорість в системі ДЗ.     

Результат 3: Підвищення ефективності капітальних витрат.

76. 

 Згідно з даними ОДВФЗ 
(PEFA) за 2011 рік, практики планування капітальних вкладень залишаються однією з 
найслабших сфер управління державними фінансами (УДФ). Капітальні витрати складають 
приблизно 5 відсотків бюджету в даному році. Банк рекомендував стосовно фіскальної політики 
створити фіскальний простір для необхідних інфраструктурних інвестицій з метою підтримки 
зростання приватного сектора (при одночасному підтриманні пруденційної позиції щодо 
дефіциту та поступовому зменшенні обсягу загального бюджету). Але для того, щоб зробити цю 
політику ефективною, слід поліпшити процес планування капітальних вкладень. Нині 
планування інвестицій відірвано від державного довгострокового планування, оцінка проектів та 
процеси їх відбору – слабкі (або ситуативні в більшості випадків), багаторічні інвестиції, і 
витрати на впровадження не завжди враховуються в бюджеті, а управління та технічне 
обслуговування активів вимагають значних покращень. Спираючись на попередню аналітичну 
роботу і технічну допомогу, Банк продовжить підтримку планування капітальних вкладень і 
допоможе збільшити частку інвестиційних проектів, які проходять вдосконалений процес оцінки 
та відбору.  

Результат 4: Поліпшення державного врядування в енергетичному секторі.

77. 

  Світовий банк 
через фінансований ЄК траст-фонд надаватиме допомогу НАК “Нафтогаз” в підготовці і 
впровадженні проектів модернізації газотранспортної системи та допомогу Міністерству 
енергетики та вугільної промисловості у впровадженні ринкових реформ та прийнятті Плану 
заходів щодо реструктуризації НАК “Нафтогаз” і оновленої Енергетичної стратегії на період до 
2030 року. На основі співпраці з МВФ, ЄБРР, Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) і 
заходів з підтримки політики ЄС Банк продовжуватиме підтримувати реформи в енергетичному 
секторі. Зокрема, донори очікують на приєднання України до Ініціативи щодо забезпечення 
прозорості видобувних галузей (ЕІТІ) та на зменшення викривлень цін у газовому, 
електроенергетичному і теплопостачальному секторах (Уряд України заявив про свій намір 
приєднатися до ЕІТІ, хоча істотного прогресу в цьому питанні не спостерігається).       

Результат 5: Впроваджено законодавство, яке стосується реформування пенсійної системи, 
завдяки чому стабільність Пенсійного фонду підвищилася. Діалог про пенсійну реформу надалі 
буде зосереджуватись на питаннях фіскальної стабільності пенсійної системи. Після діалогу 
щодо пенсійної політики між Банком, МВФ та українською владою у вересні 2011 року введено 
в дію закон про реформування пенсійної системи, який збільшує пенсійний вік для жінок і 
подовжує страховий стаж. Банк продовжуватиме свій діалог, який стосується питань пенсійної 
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політики, впродовж періоду впровадження цього Закону і надаватиме консультації щодо 
заходів, необхідних для забезпечення довгострокової стабільності пенсійної системи.   

Група результатів 2: Підвищення ефективності соціальних витрат 

78. Результат 6: Підвищення ефективності витрат у секторах охорони здоров’я та освіти. 

79. 

Незважаючи на те, що системи охорони здоров’я та освіти в Україні поглинають значну частку 
сукупних державних ресурсів, ефективність та якість послуг лише погіршується. Для 
підвищення ефективності органів влади у сфері державних витрат, як у секторі охорони 
здоров’я, так і освіти Банк надасть допомогу в посиленні спроможності здійснювати аналіз 
управління державними витратами, використовуючи інструмент BOOST. У секторі охорони 
здоров’я Банк надасть підтримку пілотній фазі поновленої реформи в трьох областях та Києві за 
можливості виконання проекту Банку в другій половині СПУ. Результати на пілотному рівні 
оцінюватимуться за показниками зменшення тривалості перебування в лікарнях, зростання 
кількості вилікуваних на рівні первинної та амбулаторної допомоги, зменшення непотрібних 
госпіталізацій, скорочення неофіційних платежів та зменшення кількості лікарняних ліжок.   

Результат 7: Підвищення ефективності і справедливості систем соціального захисту 
населення.

Група результатів 3: Підвищення ефективності, якості і поліпшення управління послугами 
комунальної інфраструктури 

 Банк спиратиметься на існуючий Проект удосконалення системи соціальної 
допомоги в Україні, метою якого є поліпшення адресності програм соціального захисту і 
кращий захист бідних. Цей проект сприяв створенню нових моделей місцевих управлінь 
соціального захисту на основі поліпшення адміністрування соціальної допомоги. Підвищення 
адресної точності соціальної допомоги, переглянуті критерії участі в програмах допомоги із 
застосуванням перевірок засобів до існування і раціоналізація численних програм соціальної 
допомоги ще мусять матеріалізуватися; ці питання надалі будуть у центрі уваги СПУ. 
Передусім, новий інструмент перевірки забезпеченості засобами до існування, розроблений у 
рамках вказаного Проекту для покращення адресності соціальної допомоги в цілому, 
заплановано впровадити в 2012 році. Банк розпочав підготовчу роботу над нової кредитною 
операцією, щоб розширити програми соціальної допомоги. 

80. Результат 8: Поліпшення енергоефективності окремих комунальних підприємств 
водопостачання і водовідведення.

81. 

 Основні проблеми у секторі водопостачання та 
водовідведення пов’язані з тим, що тарифи, які мають забезпечувати відшкодування витрат, 
надто низькі і не покривають операційних витрат, витрат на технічне обслуговування та 
здійснення інвестицій. Проект розвитку міської інфраструктури (ПРМІ) підтримує два 
пріоритети з Програми Уряду, а саме: (i) енергоефективність і (ii) якість комунальних послуг з 
водопостачання та водовідведення. Зокрема, очікується, що впровадження у рамках ПРМІ 
інвестицій в підвищення енергоефективності 15 комунальних підприємств знизить загальне 
споживання енергії в комунальних підприємствах – учасниках проекту на 15 відсотків. 
Запланований Проект підвищення ефективності та модернізації газового сектора та Проект з 
енергоефективності підвищать енергоефективність компаній централізованого теплопостачання.    

Результат 9: Поліпшення прозорості та підзвітності надання комунальних послуг. Якість 
комунальних послуг, включаючи водопостачання і водовідведення та централізоване 
теплопостачання,  і їх відповідність потребам населення надзвичайно вразливі до відсутності 
прозорості та підзвітності надавачів цих послуг. Зміцнення попиту на якісне врядування на 
муніципальному рівні є перспективною платформою для підвищення прозорості та реагування 
на потреби споживачів широкого спектру послуг. Банк вивчить базу для поліпшення врядування 
у секторі водопостачання та водовідведення шляхом оцінювання на вході та розроблення 
дорожньої карти для заходів із поліпшення врядування. Банк рекомендуватиме впровадження 
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інформаційної системи забезпечення сектора на основі базових показників діяльності. Окрім 
того, Банк допоможе розбудовувати потенціал новоствореного регулятора комунальних послуг.  

ii. Компонент 2: Підвищення політичної ефективності та економічної 
конкурентоспроможності: підтримка розбудови відносин з бізнесом 

82.  Поліпшення бізнес-клімату є ключем до розблокування економічного потенціалу 
України та досягнення більшої конкурентоспроможності. Цей компонент підтримуватиме 
впровадження рекомендацій аналітичної та діагностичної роботи, здійсненої впродовж періоду  
попередньої СПУ. Очікувані результати буде зосереджено на (1) сприятливості, стабільності та 
прогнозованості середовища для бізнесу як для вітчизняних, так і закордонних інвесторів, (2) 
поліпшенні інфраструктури для зменшення вартості ведення підприємницької діяльності, та (3) 
комплексному реформуванні сільськогосподарського сектора, щоб дати змогу Україні 
скористатися вигодами від високих міжнародних цін на харчові та сільськогосподарські 
продукти. Керівництво України звернулося з проханням про подальшу допомогу в кращому 
використанні інноваційного та виробничого потенціалу України, який втілюється в міцних 
традиціях наукової діяльності та машинобудування та в зростаючому потенціалі аутсорингу ІТ-
послуг. Хоча це й важливі теми, однак допомога Банку за цим компонентом 
зосереджуватиметься передусім на вирішенні нагальних завдань із поліпшення бізнес-клімату, і 
можливості щодо поширення допомоги на інші сфери розглядатиметься на середньостроковому 
етапі.     

Група результатів 4: Поліпшення регуляторного середовища для бізнесу з метою 
формування більш конкурентної та диверсифікованої економіки 

83. Результат 10: Зменшення регуляторного тягаря на підприємства.

 

 Незважаючи на поступ у 
зменшенні тягаря регуляторної бази, перешкоди для входження в бізнес, ведення 
підприємницької діяльності та виходу з бізнесу залишаються високими. Україна посідає 152 
місце серед 183 країн за показником легкості започаткування бізнесу (Обстеження умов ведення 
бізнесу, 2012 р.). МФК підтримуватиме впровадження нещодавно введеного в дію законодавства 
щодо дозволів та ліцензій (підготовленого у рамках попередньої СПУ на основі консультацій з 
ГСБ), прийняття законодавства щодо сертифікації та стандартизації, а також технічну допомогу 
для просування інституційної реформи у сфері технічних норм. Уряд України висловив свою 
зацікавленість участю в роботі консультативної групи ГСБ, яка займатиметься реформою на 
основі показників, щоб зосередити свої зусилля на поліпшенні інвестиційного клімату з 
допомогою використання регулярних обстежень малих і середніх підприємств для оцінки 
ефективності реформ та підвищення підзвітності. Перехід до формування вибірок в поширенні 
статистичних обстежень на всю країну в рамках Додаткового фінансування, передбаченого для 
Проекту розвитку системи державної статистики, знизить витрати компаній на дотримання 
законодавства і поліпшить своєчасність підготовки ключових статистичних даних про 
український бізнес.        

84. Результат 11: Зменшення витрат на дотримання податкового законодавства. 
Вдосконалення системи адміністрування податків надзвичайно важливе, беручи до уваги тягар 
витрат на дотримання законодавства та податкові перевірки. Банк продовжуватиме свою 
діяльність з допомогою нині впроваджуваного Проекту модернізації державної податкової 
служби (ПМДПС). У рамках цього проекту Банк підтримує впровадження програми модернізації 
державної податкової служби, спрямованої на підвищення ефективності адміністрування 
податків та сприяння добровільному дотриманню законодавства. Плановані заходи охоплюють 
поліпшення доступу для платників податків до інформації зі створенням централізованого Колл-
центру Державної податкової служби (ДПС) та розширенням електронного подання, реєстрації і 
зберігання документів. Впровадження систем “Податковий блок” та “Управління 
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документообігом” буде одним із етапів роботи і дасть ДПС змогу діяти на основі сучасних 
інформаційних технологій, централізувати  свої операції і значно зменшити кількість податкових 
перевірок. Банк також продовжить стратегічний діалог щодо поліпшення адміністрування 
відшкодування ПДВ. Запровадження автоматичного відшкодування ПДВ та електронного 
реєстру накладних з ПДВ, який спрощує процес перевірки податкових зобов’язань і вимог до 
сплати податкових кредитів, а також визначення можливих схем ухилення від сплати податків 
стало важливим поліпшенням в адмініструванні податків. Ці заходи, у разі їх належного 
впровадження, можуть зменшити витрати платників податків на дотримання законодавства і 
зменшити податкове навантаження на податкових інспекторів.    

 
85. Результат 12: Розширення доступу до середньо- і довгострокового фінансування експорту.

 

 
Незважаючи на те, що традиційні галузі, що працюють на експорт, мають право доступу в 
розумних межах до середньо- і довгострокового фінансування, доступ все ще обмежений для 
менших експортоорієнтованих підприємств. Кредитна лінія Другого проекту розвитку експорту 
(ПРЕ-2), доповнена в 2012 фінансовому році додатковим фінансуванням, й надалі 
підтримуватиме зростання та диверсифікацію експорту шляхом надання довгострокових 
інвестицій та кредитів на поповнення оборотного капіталу для диверсифікації пулу створених і 
нових експортерів. Кредитна лінія, яка надається через Укрексімбанк прийнятним експортерам 
безпосередньо або через інші банки-учасники, сприятиме забезпеченню приросту обсягів 
експорту, більш стабільного джерела фінансування, нових експортоорієнтованих секторів і 
розширенню географії експорту. Вона також сприятиме вдосконаленню навичок оцінки кредитів 
у банках-учасниках і фінансовій та інституційній міцності Укрексімбанку.   

86. Результат 13: Підвищення стабільності фінансової системи.

 

 У фінансовій системі в Україні 
все ще домінує банківський сектор, який характеризується недостатнім регулюванням і 
наглядом. ГСБ продовжує надавати технічну допомогу і консультаційні послуги (які потенційно 
підтримуються кредитуванням політики у рамках каліброваного підходу СПУ на період 2012-
2015 років). Сфери співпраці охоплять регулювання і нагляд за макро- та мікропруденційною і 
ринковою поведінкою (включаючи консолідований нагляд, “Базель-3”, захист споживачів, 
регуляторну архітектуру), готовність до кризи та реорганізації банків (включаючи розвиток 
ФГВФО як установи з реорганізації банків), визначення ролі держави у фінансовому секторі і 
підтримку виходу держави з рекапіталізованих банків та досягнення більш збалансованого 
змішаного фінансування економіки банківським сектором та ринками капіталу. З огляду на 
зростання міжнародних ринкових ризиків увагу і надалі буде зосереджено на стабільності 
банківського сектора та підвищенні системної готовності до реагування на кризу в разі потреби. 
Впроваджуваний МФК Проект управління кризовими ситуаціями на фінансових ринках 
продовжить роботу над створенням ефективного ринку проблемних активів і вдосконаленням 
управління ризиками у фінансовому секторі. 

Група результатів 5: Поліпшення інфраструктури для підприємницької діяльності 

87. Результат 14: Підвищення енергоефективності у державному і приватному секторах. 
Проект з енергоефективності сприятиме підвищенню енергоефективності з допомогою  
кредитних ліній Укрексімбанку, призначених для поліпшення енергоефективності, якими 
користатимуться промислові підприємства та муніципалітети. Залежно від результатів 
секторних реформ, Світовий банк може розглянути, разом з ЄБРР і ЄІБ, можливість 
фінансування Проекту модернізації та підвищення ефективності газового сектора, який буде 
спрямований на підвищення ефективності газотранспортної мережі, зокрема, шляхом 
модернізації газопроводів і компресорних станцій, або зменшення споживання газу 
домогосподарствами шляхом встановлення будинкових лічильників і підстанцій у поєднанні з 
виставленням рахунків на основі споживання. МФК підтримає цей результат з допомогою 
Консультаційного проекту “Програма чистого виробництва”, Проекту фінансування сталого 
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енергетичного розвитку та Проекту енергоефективності у житлово-комунальному секторі, а 
також прямих інвестицій в реальний сектор і цільових кредитних ліній для підвищення 
енергоефективності через фінансових посередників.  

88. Результат 15: Поліпшення результатів діяльності енергетичного сектора.

 

 Банк вирішував 
проблеми зношення активів, застарілих технологій, ціноутворення на рівні, що не відшкодовує 
витрат, для побутових споживачів та неплатежів з боку сектора централізованого 
теплопостачання шляхом підтримки впровадження державної Програми реформування та 
розвитку енергетичного сектора. Проект реабілітації гідроелектростанцій Світового банку 
допомагає у підвищенні регуляторної спроможності, ефективності та безпеки 
гідроелектростанцій, визначенні довгострокових пріоритетів розвитку в енергетичному секторі 
та в розробленні нової моделі оптового ринку електроенергії. Проект з передачі електроенергії, 
розпочатий у 2009 фінансовому році, має на меті поліпшення надійності та якості постачання 
електроенергії шляхом модернізації передавальних підстанцій та зміцнення мережі 
електропередачі. Проект також поліпшує інституційну спроможність і технічні можливості 
оператора передавальної системи, Укренерго, необхідні для забезпечення безпечної та надійної 
роботи високовольтної мережі і покращення доступу до ринку електроенергії. У продовження 
цього проекту передбачено наступний – Другий проект з передачі електроенергії. 

89. Результат 16: Поліпшення транспортного зв’язку за допомогою автошляхів і підвищення 
безпеки руху

90. 

. Банк надалі підтримуватиме поліпшення транспортного зв’язку з основними 
ринками шляхом інвестицій в модернізацію автомобільних мереж та підвищення безпеки руху. 
Проект покращення автошляхів та безпеки руху фінансує модернізацію відповідно до 
європейських стандартів ділянки довжиною 126 км важливої транспортної артерії – 
автомобільної дороги Київ-Харків. Цей Проект також підтримує ліквідацію “аварійно-
небезпечних ділянок”, що становлять ризик для безпеки руху в автомобільній мережі України, 
та надає технічну допомогу Державному агентству автомобільних доріг для зміцнення його 
спроможності у сфері управління та експлуатації автошляхів. Здійснюється підготовка Другого 
проекту покращення автошляхів та безпеки руху з метою реконструкції наступної ділянки 
автомобільної дороги Київ-Харків (від Лубен до Полтави) та покращення безпеки руху. У разі 
потреби Банк може розглянути можливість підтримки цього важливого сектора через додаткові 
проекти модернізації автомобільних доріг. 

Результат 17: Участь приватних партнерів у транспортному секторі.

 

 Послуги з 
операційного консалтингу ППП (МФК) буде зосереджено на транспортному секторі та 
комунальних послугах з метою забезпечення фінансового закриття принаймні одного пілотного 
проекту ППП у секторі транспорту із застосуванням найкращих міжнародних практик. 

Група результатів 6: Підвищення продуктивності та конкурентоспроможності у сільському 
господарстві  

91. Результат 18: Підвищення ефективності кадастрової реєстрації. Створення правової бази 
гарантій права власності на землю та розвитку ефективної системи реєстрації є важливими 
передумовами забезпечення діяльності вільного і прозорого ринку земель в Україні. Проект 
видачі державних актів на право власності на землю та розвитку системи кадастру підтримує 
Уряд у наданні якісніших послуг землевласникам та забезпеченні створення ефективної системи 
земельного кадастру. За допомогою Банку створено електронний земельний кадастр, і в 2012 
році в обласних і регіональних центрах буде поступово впроваджено комп’ютеризовану систему 
кадастрової інформації. Банк також підтримує кампанію інформування громадськості для 
ознайомлення дрібних землевласників з їхніми правами на індивідуальне право власності, а 
також їхніми правами та обов’язками щодо землекористування. У рамках консультування Уряду 
у сфері поліпшення бази досвіду щодо розвитку якісно керованого та ефективного ринку земель 
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Банк надаватиме Україні допомогу в розробленні Системи оцінки управління земельними 
ресурсами в 2012 році. Також. буде продовжено діяльність Банку в регіоні, спрямовану на 
вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази управління сектором лісового 
господарства.   

92. Результат 19. Зменшення вартості дотримання законодавства для підприємств агробізнесу 
шляхом узгодження нормативних документів в сільськогосподарському секторі з найкращою 
міжнародною практикою

 

.  Проект МФК “Інвестиційний клімат для агробізнесу в Україні” буде 
спрямовано на поліпшення умов для ведення бізнесу в сільськогосподарському секторі шляхом 
розроблення прозорих і послідовних нормативних документів, які мусять забезпечити створення 
більш привабливого інвестиційного клімату. Конкретні фокус-сфери охоплять узгодження 
нормативних вимог щодо i) інвестицій в післязбиральну обробку і зберігання врожаю, ii) 
безпеки харчових продуктів, iii) сільськогосподарських ринків матеріально-технічних ресурсів 
та iv) ресурсоефективності у секторі агробізнесу, причому кожна з цих сфер сприяє зменшенню 
витрат на дотримання законодавства для бізнесу. Частини цієї роботи здійснюватимуться на 
основі тісної співпраці з нині виконуваним Проектом МФК з безпеки харчової продукції в 
Україні, який впроваджує систему управління безпекою харчової продукції (ХАССП) на рівні 
компанії, організовує навчання операторів у приватному і державному секторі у сфері вимог 
ХАССП та підвищує обізнаність ширшого загалу щодо питань безпеки харчової продукції. 
Обидва проекти разом розроблять пропозиції щодо нових правових актів з метою підвищення  
безпеки харчових продуктів; Проект “Інвестиційний клімат для агробізнесу в Україні” 
забезпечить регуляторну якість та сприятливість нових регулятивних норм для бізнесу, а Проект 
з безпеки харчової продукції в Україні забезпечить ефективність нових нормативних актів для 
безпеки продуктів харчування та їх відповідність найкращій міжнародній практиці.  

93. Результат 20: Розвиток агрострахування та доступу до агрофінансування для клієнтів 
МФК.

 

 Проекти МФК з розвитку агрострахування та агрофінансування планують досягти цього 
результату з метою підтримки фермерів у впровадженні агрострахування як інструменту 
управління ризиками, сприяння зростанню цінності агрострахування як засобу доступу до 
фінансування та покращення доступу до фінансування для фермерів через фінансові інституції в 
Україні. Ці проекти мають сприяти зростанню інвестицій у сектор агробізнесу паралельно із 
застосуванням власних прямих інвестицій МФК у цей сектор і цільової кредитної лінії через 
фінансових посередників.  

IV. ВПРОВАДЖЕННЯ СПУ 

A. Пропоновані кредитна програма та програма поширення знань   
 

94. Впровадження поточного портфеля проектів буде визначальним для досягнення 
результатів СПУ. Нинішній кредитний портфель інвестиційних проектів містить одинадцять 
операцій, загальна сума яких складає 1,8 млрд. дол. США, 67 відсотків з яких досі не освоєно. 
Близько  поло вини пр о ектів цьо го  активно го  по р тфеля мають вже більш як 6  ро ків і їх 
впровадження почалося ще в рамках Стратегії допомоги Україні на 2004 – 2007 фінансові роки. 
Показники виконання портфеля проектів поліпшуються, що є наслідком спільних зусиль 
Світового банку та України. На сьогодні жоден проект МБРР не оцінюється як незадовільний, а 
показники освоєння коштів за інвестиційними позиками (хоча й все ще залишаються низькими) 
зросли і досягли в  2011 фінансовому році 15  відсотків – порівняно з 7,4 відсотка в середньому 
для періоду попередньої СПУ. Час, потрібний для набрання новими позиками чинності, 
скоротився з 15 місяців (у середньому) у 2007 фінансовому році до 9 місяців у 2008 
фінансовому році та до 4,5 місяця у 2009 – 2010 фінансових роках.  
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95. Викликом для нової СПУ буде забезпечення кращого впровадження активних і нових 
проектів. Незважаючи на реструктуризацію та інтенсивне управління проектами, починаючи з 
2007 року, портфель проектів все ще страждає від затримок із впровадженням. Ці проблеми 
портфеля, здебільшого пов’язані з хибами у розробленні проектів та в управлінні закупівлями, а 
також з неодноразовими змінами напрямку політики, з багатьма “успадкованими” проектами у 
портфелі, навряд чи будуть швидко розв’язані. До того ж, в попередній СПУ було недооцінено 
наслідки затримок із впровадженням і надто оптимістично оцінено результати. Центральним 
елементом підготовки проектів у рамках нової СПУ на 2012 – 2016 фінансові роки, який 
сприятиме розв’язанню цих проблем, буде прискіплива оцінка готовності проекту до 
впровадження. Окрім того, Банк активніше застосовуватиме реструктуризацію проектів з 
низькими показниками виконання.   

96. Кредитна програма на 2013-2014 фінансові роки передбачає надання підтримки 
базового рівня в сумі близько  500 млн. дол. США на рік у формі інвестиційних позик. 
Додаткове фінансування Другого проекту розвитку експорту (в сумі 150 млн. дол. США), 
затверджене в серпні 2011 року, є єдиним кредитом, який має бути виділено в 2012 фінансовому 
році. Було визначено нові позики на наступні два роки СПУ. У Звіті про хід виконання СПУ 
буде запропоновано кредитування на подальші роки, яке визначатиметься змінами пріоритетів 
України з урахуванням пріоритетів ГСВ, та поступом у впровадженні реформ та вирішенні 
проблем, пов’язаних з урядуванням. Портфель інвестиційних проектів на етапі підготовки на 
2013 – 2014 фінансові роки (Таблиця 3) передбачає збільшення підтримки партнерам із вже 
розвиненим потенціалом і наявними позитивними результатами виконання проектів. 
Запланована програма інвестиційних проектів передбачає наступний проект покращення 
автошляхів та безпеки руху, додаткове фінансування для Проекту розвитку системи державної 
статистики (обидва проекти передбачено на 2013 фінансовий рік) та другий Проект розвитку 
міської інфраструктури (2014 фінансовий рік). Крім того, передбачено нову операцію (2014 
фінансовий рік), для підтримки розширення програм адресної соціальної допомоги. Залежно від 
успіхів у дотриманні програми секторних реформ, узгодженої Урядом України, Європейською 
Комісією та міжнародними фінансовими організаціями, у 2014 фінансовому році може бути 
схвалено Проект підвищення ефективності та модернізації газового сектора. У 2015 – 2016 
фінансових роках, можливо, буде передбачено додаткове інвестиційне фінансування у таких 
сферах: (i) сприяння транспорту та торгівлі, (ii) енергоефективність і енергетична безпека, (iii) 
комунальні послуги та врядування, (iv) послуги та фінансування у секторі охорони здоров’я, (v) 
розвиток приватного сектора та підвищення конкурентоспроможності і полегшення доступу до 
фінансування. МФК може підвищити свої щорічні зобов’язання приблизно до 400 млн. дол. 
США у разі, якщо поліпшаться інвестиційний клімат і законодавче середовище. За відсутності 
таких змін обсяг інвестицій МФК, ймовірно, залишиться на своєму попередньому рівні, тобто 
становитиме 200-300 млн. дол. на рік.  

Таблиця 3: Індикативна кредитна програма МБРР на 2013 – 2014 фінансові роки * 
 Компонент 1: Поліпшення 

державних послуг і державних 
фінансів 

млн. 
дол. 
США 

Компонент 2: Підвищення 
ефективності політики і 
конкурентоспроможності економіки 

млн. 
дол. 
США 

2012 
фін. 
рік 

  Додаткове фінансування Другого 
проекту розвитку експорту (факт.) 

150 

2013 
фін. 
рік 

Додаткове фінансування Проекту 
розвитку системи державної 
статистики  

10  Другий проект покращення автошляхів 
та безпеки руху 

450  

2014 
фін. 

Програма соціальної допомоги   100-
200  

Проект централізованого 
теплопостачання /Проект підвищення 

200-
300 
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рік ефективності і модернізації газового 
сектора 

 Другий проект розвитку міської 
інфраструктури  

200 Другий проект з передачі електроенергії 200 

* Суми фінансування є індикативними і загальна сума кредитів може змінюватися залежно від потреб 
Уряду України та кредитної спроможності Банку.   

 

97. Програма Світового банку ґрунтуватиметься на ретельних діагностичних 
дослідженнях і передачі знань, із приділенням особливої уваги формуванню більш 
партнерського підходу до політики і дій, спрямованих на вирішення основних структурних 
проблем (Таблиця 4). Аналітично-дорадчу допомогу буде зосереджено на консультативній 
підтримці в таких ключових сферах, як фіскальна і податкова системи та управління 
державними фінансами (УДФ); сільське господарство, земельні відносини та регулювання 
бізнесу, управління малими і середніми підприємствами. Низка заходів технічної допомоги, які 
здійснюватимуться в продовження відповідних заходів попередньої СПУ, підтримуватимуть 
діалог на рівні секторів і забезпечать базу для можливих нових кредитів; ця допомога 
охоплюватиме фінансовий сектор, підвищення ефективності та поліпшення врядування в 
енергетичному секторі (централізоване теплопостачання та /або модернізація газового сектора) 
та соціальні реформи (соціальна допомога та охорона здоров’я). Декілька заходів технічної 
допомоги підтримуватимуть діалог на муніципальному рівні – насамперед, з питань управління 
житлово-комунальним господарством і надання комунальних послуг, а також перешкод для 
муніципального фінансування.  

98. Передбачається збільшення внеску траст-фондів у СПУ та посилення їхньої ролі в 
ефективнішому використанні ресурсів Світового банку. Діяльність, спрямована на ширше 
залучення траст-фондів до основної програми Світового банку і на узгодження їхніх дій з 
пріоритетами України, яким надаватиметься підтримка в рамках пропонованої СПУ, триватиме 
й надалі. Діяльність траст-фондів підтримуватиме зусилля із виконання низки пріоритетних 
завдань, визначених двома компонентами СПУ, зокрема, пов’язаних з управлінням державними 
фінансами (як-от з формуванням бюджетів капіталовкладень, схемами державно-приватного 
партнерства (ДПП), квазіфіскальною діяльністю і відповідною звітністю, державними 
закупівлями і наданням послуг), житлово-комунальними послугами, реформами у сфері охорони 
здоров’я, інфраструктурою в енергетичному і транспортному секторах. Відзначаючи, що 
освоєння коштів траст-фондами в Україні відбувається значно швидше, ніж у разі 
інвестиційного фінансування, група фахівців Банку з питань України намагатиметься 
використати будь-які уроки, що їх можна застосувати до інвестиційних кредитів МБРР.  

Таблиця 4. Індикативна допомога МБРР, спрямована на поширення знань, 2012 – 2013 
фінансові роки 

Компонент 1: Поліпшення державних послуг і 
державних фінансів 

Компонент 2: Підвищення ефективності 
політики і рівня конкурентоспроможності 

Структурні реформи та реформа врядування 
(Технічна допомога)  
Оновлений варіант Оцінки державних видатків і  
фінансової звітності (ОДВФЗ - PEFA) 
Оцінка ефективності бюджетних капіталовкладень 
(ТФ Посилення підзвітності та фідуціарного 
середовища (SAFE TF)) 
 
Оцінка якості управління у сфері охорони здоров’я 

Структурні реформи та реформа врядування 
(Технічна допомога)  
 
Мобільність робочої сили (Технічна допомога)   
 
 
Фінансовий сектор (Технічна допомога)  
(Програмна) 
 
Газовий сектор (Технічна допомога) 
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Пілотні проекти з підтримки реформ у сфері 
охорони здоров’я (Грант ФІР) 
Якість охорони здоров’я і її вплив на стан здоров’я 
населення в Україні 
Підвищення якості впровадження з метою 
ефективного реагування на епідемію СНІД в Україні  
Діалог у сфері освіти (Інструментарій BOOST) 
 
Управління житлово-комунальним господарством з 
боку попиту: Підвищення підзвітності у секторі 
водопостачання і водовідведення 
Модернізація систем централізованого 
теплопостачання в Україні 
Підвищення платоспроможності компаній 
централізованого теплопостачання в Україні 
(Консультативний комітет з державно-приватних 
інфраструктурних проектів – PPIAF) 
Підготовка проектів підвищення енергоефективності 
житлово-комунального господарства (Фонд чистих 
технологій) 
Сприяння фінансуванню проектів підвищення 
енергоефективності житлово-комунального 
господарства (Програма допомоги управлінню 
енергетичним сектором – ESMAP) 

 
Управління великими державними 
підприємствами (Технічна допомога) 
 
Траст-фонд ЄК-СБ   – підтримка реструктуризації 
газового сектора 
 Стратегія корпоратизації НАК “Нафтогаз” 
(Консультативний комітет з державно-приватних 
інфраструктурних проектів – PPIAF) 
 
 
Система оцінки ефективності управління 
земельними ресурсами (LGAF) 
 
Управління схемами ДПП і фіскальні ризики (ТФ 
Посилення підзвітності та фідуціарного 
середовища (SAFE TF))  
Аудит інфраструктурних проектів у секторі 
автошляхів (Грант ФІР) 
 
 

 

B. Моніторинг та оцінка 
 

99. У Звіті про хід виконання СПУ матрицю результатів буде розширено. Рамкова таблиця 
результатів відображає поточний портфель проектів і кредитні операції, пропоновані на наступні 
два роки. У Звіті про хід виконання СПУ рамкову таблицю результатів буде розширено з тим, 
щоб охопити діяльність Світового банку на подальші роки цієї СПУ. 

100. Світовий банк посилить свої моніторинг і оцінку на основі результатів, щоб мати 
змогу оцінити внесок Банку в фактично одержані результати. Матриця результатів 
відображає довгострокові цілі Уряду України, спрямовані на розвиток, у сферах, до діяльності в 
яких залучається Банк. Однак, як показано у Звіті про виконання СПУ, встановлення прямої 
залежності між програмою Банку та результатами вищого порядку у попередній СПУ було 
складним. До того ж, не для всіх проектів здійснювався моніторинг показників на основі 
результатів, що, своєю чергою, ускладнювало оцінку та проміжне коригування в процесі 
впровадження проектів. У цій СПУ забезпечуватиметься реалістичність, належна прив’язка і 
простота моніторингу результатів, на які може мати вплив Банк.  

C. Управління впровадженням Програми  

101. У СПУ на 2012 – 2016 фінансові роки запропоновано підхід до управління програмою, 
який сприяє вирішенню проблем впровадження завдяки використанню трьох 
взаємодоповнюючих і взаємопідсилюючих елементів. По-перше, позитивною рисою цієї 
СПУ, в якій враховано уроки, наведені у Звіті про виконання СПУ та в Огляді закупівель для 
регіону ЄЦА, буде приділення більшої уваги якості на вході проекту в портфель та 
застосування більш сфокусованої моделі підтримки впровадження. По-друге, переглянутий і 
підсилений підхід до управління ризиками, які стосуються проблем урядування і боротьби з 
корупцією (УБК), має допомогти в досягненні стабільніших результатів, пов’язаних з 
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розвитком, у сферах, до яких вирішить залучитися Банк. Врешті-решт, Банк продовжуватиме 
діяльність, спрямовану на посилення підтримки реформ завдяки залученню своїх стратегічних 
партнерів. 

i. Готовність до впровадження  

102. Триватиме посилений моніторинг портфеля проектів з використанням регулярних 
Оглядів портфеля проектів Банку в Україні і складання планів заходів для кожного 
окремого проекту. Уряд України і Світовий банк об’єднали свої дії, почавши усувати деякі з 
“вузьких місць” впровадження із застосуванням прагматичної підтримки впровадження, 
жорсткішої дисципліни та активнішої реструктуризації, скасування або призупинення проектів у 
разі низьких показників їх впровадження. Як наслідок, поліпшилися показники освоєння коштів 
і зменшилася кількість проблемних проектів. Ці зусилля підтримуватимуться й надалі.   

103. Для вирішення системних проблем, пов’язаних з показниками виконання портфеля 
проектів, як-от: неякісний дизайн, слабка підготовка та надмірна складність проектів, 
СПУ вводить фільтр “впровадження”.  Цей фільтр  дасть змо гу оцінити го то вність і 
реалістичний підхід до проведення закупівель, фідуціарні процедури та схеми впровадження. 
Його застосування розпочинатиметься на стадії концепції і далі – під час виконання проекту та 
до того моменту, коли новий проект буде подано на розгляд Ради виконавчих директорів Банку. 
Такий фільтр застосовуватиметься також до заходів, фінансованих з коштів траст-фондів, та 
важливих знаннєвих продуктів.  

104. Нова кредитна діяльність будуватиметься на успішних проектах, співпраці з 
установами, які мають відповідний досвід і потенціал для впровадження. Перевага 
надаватиметься операціям, які здійснюватимуться в продовження попередніх, та додатковому 
фінансуванню – триватиме співпраця з установами, які продемонстрували найсильнішу 
підтримку проекту, розбудували необхідний для впровадження потенціал та використовують 
перевірені фідуціарні процедури. Якщо з’являться нові партнери, перевірятиметься їх 
спроможність управляти процесами закупівель і виконувати контракти, а порядок впровадження 
проекту і схеми освоєння коштів буде приведено у відповідність до наявної спроможності. Крім 
того, Банк надаватиме підтримку впроваджувальним установам і кінцевим бенефіціарам, 
організовуючи тренінги, для посилення їх потенціалу у сфері управління проектами та 
моніторингу й оцінки проектів.   

105. Буде започатковано новий інструмент планування та моніторингу закупівель – SEPA 
– для полегшення якіснішого планування та впровадження проектів, фінансованих 
Світовим банком.  Ця система управління закупівлями, яка працюватиме на основі Інтернету, 
забезпечить відкритий доступ до всієї інформації, пов’язаної з контрактами, укладеними в цілях 
проектів, фінансованих Світовим банком, що не лише дасть змогу підвищити ефективність 
виконання програми Банку, а й сприятиме підвищенню прозорості, підзвітності та дотримання 
законодавства в цьому процесі.   

ii. Стратегія урядування та боротьби з корупцією 

106. Світовий банк в досягненні орієнтованих на розвиток результатів в Україні 
дотримуватиметься інтегрованого підходу до ризиків, пов’язаних з урядуванням та 
боротьбою з корупцією (УБК), зокрема: 

• буде зосереджено увагу на “корупційних ланцюгах вартості”, щоб визначити сфери, в яких 
реформи можуть мати найбільший вплив на подолання корупції; 

• у центрі уваги далі перебуватимуть заходи (з боку пропозиції), спрямовані на зменшення 
деформування політики, зміцнення власних систем країни (насамперед, системи управління 
державними фінансами і системи закупівель) та на розбудову необхідного потенціалу; 
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• ширше залучатиметься сторона попиту для досягнення згоди щодо найважливіших реформ; 
при цьому практикуватиметься тісніша співпраця з організаціями громадянського 
суспільства, аналітичними центрами, науково-викладацькими колами; Банк сприятиме 
впровадженню інформаційних систем, що дасть змогу підвищити підзвітність і прозорість 
органів влади;  

• цей підхід буде доповнено ширшим застосуванням попередніх діагностичних досліджень, 
метою яких буде ідентифікація ризиків УБК і можливих “точок входу”, а також досягнення 
кращого розуміння політично-економічного чинника, який впливає на підтримувані Банком 
заходи і діяльність.  
 

107. Що стосується операційної діяльності, то в СПУ запропоновано застосовувати фільтр 
УБК до кожної кредитної операції, використання коштів траст-фондів і надання 
аналітично-дорадчої допомоги для вивчення як ризиків для впровадження, пов’язаних з 
УБК, так і потенціалу позитивних наслідків для країни у сфері УБК.  Фільтр УБК 
застосовуватиметься на трьох етапах: (i) до розроблення концепції проекту, (ii) під час 
розроблення проекту та (iii) під час впровадження проекту. Завданням цього фільтру є 
забезпечення приділення належної уваги питанням УБК, визначенню ризиків і обговоренню 
заходів з пом’якшення цих ризиків на ранньому етапі, а також обговоренню можливостей з 
поліпшення ситуації з державним урядуванням в Україні. Цей фільтр не повинен стати 
додатковою процедурою в процесі внутрішнього розгляду, а радше інструкцією для керівництва 
та груп фахівців у визначенні тих типів питань, на які слід звертати особливу увагу. Отож, 
фільтр УБК можна розглядати як адаптацію Системи оцінки операційних ризиків (ORAF) до 
умов України.  

108. Фільтр УБК: етап до розроблення концепції проекту. На цьому етапі, до прийняття ГСБ 
рішення про виділення ресурсів, слід ідентифікувати і обговорити пов’язані з УБК ризики і 
переваги пропонованих операцій, використавши набір спрямовуючих запитань, підсумованих у 
Таблиці  5. На цьому етапі увагу буде зосереджено на ідентифікації найбільш явних  ризиків і 
можливостей, та на рекомендаціях щодо способу дій; наприклад, можуть надаватися поради про 
застосування додаткового фільтру УБК або політико-економічної діагностики, ініціатив з боку 
попиту або інших особливостей розроблення проектів. В окремих випадках може бути 
рекомендовано не розглядати далі пропонованої діяльності.   

Таблиця 5. Фільтр УБК: етап до розроблення концепції проекту   

A. Питання на 
рівні секторів 

1. Які питання, пов’язані з УБК, є характерними для цього сектора?  

2. Чи відіграють кланові інтереси важливу роль в ухваленні рішень про 
політику в цьому секторі? 

3. Як впливають на пропоновану операцію правові норми, що регулюють 
роботу цього сектора?  

4. Чи є потенціал щодо поліпшення ситуації з УБК у цих секторах, у тому 
числі з боку попиту? 

B. Питання на 
рівні Уряду  

1. Чи має Уряд достатній інституційний потенціал, щоб скористатися 
пропонованою реформою? 

2. Яких результатів досягнув Уряд у впровадженні подібних реформ? 

3. Який досвід мають місцеві органи влади там, де планується 
впроваджувати проект? 

C. Питання на 
рівні організацій 
громадянського 

1. Які організації громадянського суспільства (ОГС) були найактивнішими у 
заходах реформи, яку підтримує пропонована операція? 
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суспільства 2. Як співпраця з ОГС включатиметься до проекту? 

3. Чи  ОГС мають відповідний потенціал, щоб виконувати завдання, 
пов’язані з УБК? 

D. Питання на 
рівні партнерів 

1.  У чому полягає взаємодоповнюваність (якщо вона є) із нинішньою 
діяльністю у сфері УБК партнерів Банку з розвитку? 

2. Чи можна посилити підтримку цієї діяльності? 

 

109. Фільтр УБК: етап розроблення проекту. Проектну документацію (наприклад, Довідку 
про концепцію проекту, Документ з оцінки проекту) слід розглянути з урахуванням 
рекомендацій, узгоджених на першому етапі застосування фільтру УБК. Проектна команда  
звітуватиме перед керівництвом про вирішення визначених проблем, пов’язаних з УБК, під час 
зустрічей з розгляду певних питань проекту (як-от: Огляд концепції, Огляд з підвищення якості, 
Огляд з прийняття рішення або розгляд Регіональним комітетом з операційних питань Світового 
банку).   

110. Фільтр УБК: етап впровадження проекту. Попередню оцінку ризиків УБК та 
інформацію про вирішення відповідних проблем буде включено до документів про виконання 
проектів та середньострокових оглядів проектів.  

iii. Поглиблення співпраці з громадянським суспільством  

111. В Україні є життєздатне громадянське суспільство, спроможне до самоорганізації та 
виявлення своєї незгоди з діями влади, яке, проте, ще не продемонструвало своєї 
спроможності конструктивно співпрацювати з державою. Сильне громадянське суспільство 
– у разі його правильного залучення – може відігравати важливу роль у поліпшенні урядування, 
забезпечуючи розбудову “знизу-вгору” підзвітності органів влади, і може бути цінним 
партнером у здійсненні моніторингу та оцінки проектів Світового банку. Хорошими прикладами 
конструктивних відносин між ОГС та органами влади можуть бути відносини, що 
налагоджуються в низці великих міст України, в яких прямо обрані міські голови мають сильні 
стимули залучати зацікавлені сторони для досягнення кращих результатів інвестицій у житлово-
комунальне господарство.   

112. Центр уваги в роботі в рамках СПУ буде перенесено з інтенсивного, проте 
безсистемного залучення, до офіційно оформленої співпраці з ОГС, краще пов’язаної з 
основними програмами СПУ. Цей новий підхід буде започатковано радше “демонстраційним” 
виконанням кількох успішних заходів – у процесі підготовки проектів, проведення економічно-
секторних досліджень або реалізації проектів з підтримки певної політики чи технічної 
допомоги, ніж шляхом запровадження нового обов’язкового процесу із залучення 
громадянського суспільства до всіх операцій. Через два роки буде розглянуто результати цих 
“демонстраційних” заходів і запропоновано їх коригування та нові заходи. Нині розглядається 
можливість використання у початковій “демонстраційній” діяльності таких наведених нижче 
ініціатив: 

• Управління у житлово-комунальному секторі (економічно-секторні дослідження і 
підготовка проектів). Для розроблення можливої майбутньої кредитної операції на 
належній інформаційній основі необхідно розглянути заходи, спрямовані на посилення 
підзвітності у секторі водопостачання і водовідведення, що дасть змогу ідентифікувати 
доступний в Україні перелік інструментів та механізмів управління, бажаних з боку попиту. 
Вибрані механізми створення попиту на якісне врядування (DGFF) можуть пройти пілотну 
перевірку в містах – учасниках Проекту розвитку міської інфраструктури. До можливих 
інструментів, які планується використати для підвищення якості послуг, належить 
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запровадження систем показників та надання підтримки об’єднанням співвласників 
житлових будинків, а також забезпечення доступу громадськості до інформації про роботу 
ЖКГ. У Другому проекті розвитку міської інфраструктури буде використано поліпшення 
управління, забезпечене стороною попиту, на етапі розроблення проекту, включаючи 
публічні слухання про комунальні послуги у містах – учасниках проекту, застосування 
ширшого залучення громадськості в якості одного з критеріїв відбору міст для участі в 
проекті, та використання механізму зворотного зв’язку на рівні місцевих органів влади / 
місцевих комунальних підприємств. 

• Моніторинг державних закупівель (заходи з підтримки певної політики чи технічної 
допомоги)

• 

: Світовий банк співпрацюватиме з об’єднанням ОГС, нещодавно створеним для 
моніторингу прозорості та ефективності державних закупівель. Банк розроблятиме та 
використовуватиме нову правову базу для моніторингу закупівель, що дасть змогу 
оцінювати ефективність витрат і прозорість закупівель після прийняття дуже важливого 
рамкового закону про державні закупівлі.  

Поліпшення бізнес-середовища (заходи з підтримки певної політики чи технічної 
допомоги)

• 

. Світовий банк вивчить можливості залучення місцевих підприємницьких кіл до 
дерегуляції та поліпшення бізнес-середовища. Канадське агентство з міжнародного 
р о звитку (КАМР) по відо мило  пр о  свою зацікавленість в участі у цій діяльності,  яка 
базуватиметься на багаторічній успішній технічній допомозі МФК.  

Український фонд соціальних інвестицій - 2 (УФСІ-2).

• 

 УФСІ, створений для надання 
підтримки бідним місцевим громадам з допомогою інвестицій у реабілітацію невеликих 
інфраструктурних об’єктів, розглядатиметься як механізм для мобілізації місцевих громад і 
спрямування коштів на підтримку пріоритетних соціальних потреб. УФСІ залучатиметься 
до активнішої роботи з організаціями громадянського суспільства на місцевому рівні, щоб 
сприяти посиленню ролі місцевих органів влади в управлінні місцевими проектами та у 
ширшому застосуванні партнерських методів у їх підготовці, управлінні та збереженні 
результатів. 

Моніторинг портфеля проектів

 

. У рамках СПУ проводитимуться щорічні "соціальні аудити" 
портфеля проектів Світового банку в Україні у рамках його ОППУ, на які 
запрошуватимуться зацікавлені представники громадськості, що забезпечуватиме 
зворотний зв’язок в питаннях про можливі способи підвищення ефективності діяльності та 
її кращої орієнтованості на результати. 

Світовий досвід у встановленні зворотного зв’язку з населенням в питаннях ефективності реформ – 
практичні наслідки для зміцнення відносин між державою і громадянським суспільством 

Громадянське суспільство та підзвітність влади: Як це працює? 
Організації громадянського суспільства (ОГС) можуть відігравати важливу роль в забезпеченні зворотного 
зв’язку в питаннях якості послуг і моніторингу діяльності на місцях, а також для допомоги у визначенні 
місцевих пріоритетів. Окрім того, вони є провідниками колективних дій, організовуючи одержувачів 
послуг до звернень із вимогами поліпшення якості цих послуг, і можуть спонукати громадян залучатися до 
політичних акцій поза місцевим рівнем і до відновлення довіри. Вплив громадянського суспільства на 
підзвітність органів влади максимальна тоді, коли ланцюги підзвітності є короткими, тобто радше на 
місцевому, ніж на центральному рівні, що є простішим, якщо влада децентралізована (незалежна у 
фіскальному плані та обрана на місцях). Для цього потрібне політично активне населення та відверті 
обговорення, після яких вживаються конкретні заходи.   

 Можливості і обмеження 
Україна має непогані умови, сприятливі для стимулювання підзвітності органів влади завдяки залученню 
громадянського суспільства. В Україні є порівняно вільний доступ до інформації, який ще більше посилило 
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ухвалення нового Закону про доступ до інформації, та відносно сильні засоби масової інформації, що 
займаються журналістськими розслідуваннями. Нова Стратегія боротьби з корупцією забезпечує 
можливість перебудувати спільний нагляд. До того ж, Україна має значний досвід підзвітності місцевих 
органів влади, а громадянське суспільство – міцні міжнародні зв’язки та фінансову підтримку. 

Однак є і обмеження. Влада в Україні централізована з обмеженою підзвітністю на місцевому рівні. 
Ключове значення тут, очевидно, матиме реформа судової системи, однак це надзвичайно складне 
завдання, яке потребує твердої підтримки керівництвом країни. Громадянське суспільство в Україні хоча й 
активне, однак досить розпорошене і його фінансування залежить від донорів. Населення  не має офіційно 
оформлених механізмів спонукання влади до поліпшення політики у конструктивний спосіб: наприклад, 
політичні партії не обговорюють політики, а форуми для відкритого діалогу є нечисленними.   
 
Пілотні проекти та їх поширення 
Практика інших країн показує, що, розпочавши з пілотних проектів, можна надати хороший сигнал про 
реформу та продемонструвати швидкі успіхи, отримавши результати до початку системних змін. При 
цьому ключове значення має вибір таких сфер, де уряд потребує зворотного зв’язку для поліпшення своєї 
діяльності, як-от житлово-комунальні послуги, охорона здоров’я, дерегуляція. Важливим завданням є 
інституціоналізація обговорень політики – створення форуму для дискусій з політичними партіями, 
представниками громадянського суспільства та бізнесу. Пілотні проекти можуть охоплювати ініціативи 
громадянського суспільства щодо моніторингу Закону про державні закупівлі; застосування інформаційних 
систем, практику анкетування громадян і підтримку створення об’єднань співвласників житлових будинків 
для отримання житлово-комунальних послуг; підтримку місцевих інвестицій у поліпшення послуг та інше. 

Після цього пілотні проекти можна поширити. Очевидно, для цього потрібно буде, щоб Уряд створив  
платформи для обговорення політики у таких сферах високого ризику, як державні закупівлі, охорона 
здоров’я, освіта, земельні питання, бізнес-клімат, адміністрування податків тощо, використовуючи які 
представники влади та громадянського суспільства домовлятимуться про вивчення проблем, збір 
інформації та визначення провідних ОГС. Слід буде створити Національний координаційний комітет для 
всіх таких платформ, який розглядатиме загальний підхід і спільне вивчення та внесення змін до Стратегії 
боротьби з корупцією як до “живого документа”. 
 

 

iv. Партнерська співпраця та координація дій донорів 

113. У рамках попередньої СПУ було докладено значних зусиль до формування тісних 
партнерських зв’язків. Група Світового банку спільно з МВФ та іншими партнерами надали 
Україні допомогу в стабілізації банківської системи та в розв’язанні проблем, пов’язаних з 
чинниками вразливості в реагуванні на кризу. Співпраця між МФО в енергетичному секторі під 
егідою Брюссельської декларації дала змогу донорам домовитись про визначений МФО-ЄК 
перелік основних структурних реформ, що відкриють шлях для інвестування МФО у газовий 
сектор України. Банк разом з ЄК вживав адвокаційних заходів, які стосувалися державних 
закупівель, з ЄБРР і МВФ – квот на експорт зерна та інтервенцій держави на аграрному ринку, з 
АМР США – прозорості на ринках капіталу та з ООН – проблем сектора охорони здоров’я.  

114. Посилення впливу заходів Банку завдяки стратегічному партнерству й надалі буде 
одним із головних чинників успішного виконання програми Групи Світового банку в 
рамках нової СПУ. Партнерські відносини з МВФ, ЄС, ЄБРР, АМР США та двосторонніми 
донорами в ключових питаннях політики, технічної та консультативної допомоги буде 
продовжено. Це дасть змогу сигналізувати про бажання донорів долучитися до роботи в рамках 
СПУ у разі, якщо Уряд України продемонструє свою тверду підтримку реформ. Зокрема, 
Світовий банк і далі забезпечуватиме тісне координування матриць стратегічних заходів у 
рамках програми МВФ і надаваної ЄС підтримки бюджетного сектора. Нові сфери співпраці 
можуть охоплювати – окрім державних закупівель, заходів у секторі сільського господарства та 
енергетичному секторі – урядування в державному секторі, діяльність у транспортному секторі 
та секторі охорони здоров’я. Ширше залучення до заходів із розбудови попиту на ефективне 
урядування значною мірою залежатиме від партнерської співпраці з іншими донорами, оскільки 
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власні ресурси Банку, які можна було б спрямувати на пряму підтримку громадянського 
суспільства, є обмеженими. Отож, активно вивчатимуться можливості, які дасть новий фонд 
фінансування громадянського суспільства, що нині обговорюється в Банку. Якщо криза 
єврозони поглибиться, співпрацю з Групою Світового банку та з іншими МФО, очевидно, буде 
посилено, щоб максимізувати її наслідки. Нині Група Світового банку бере участь в діалозі з 
ЄБРР, ЄІБ і МВФ щодо спільного і координованого реагування на можливу нову хвилю кризи.   

 

V. РИЗИКИ 
 

115. Основний ризик для підходу, запропонованого в СПУ, пов'язаний з тим, що   
відносини влади з бізнесом і громадянським суспільством не поліпшуються. Хоча 
Президент Віктор Янукович публічно заявляв про необхідність відновлення довіри між 
громадянами і державою, і деякі ініціативи реформ (зокрема, пенсійна реформа) було схвалено 
після тривалого та бурхливого загальнонаціонального обговорення, в Уряді та в органах 
державного урядування є чимало посадовців, які є прихильниками менш “консультативного” 
підходу і вважають, що ефективне державне урядування потребує політичної консолідації та 
стабільності. Якщо погляди цих прихильників “керованої демократії” переможуть, то діяльність 
Банку обмежуватиметься проектами, які стосуватимуться базової фізичної та соціальної 
інфраструктури і не призводитимуть до суперечок; при цьому більший наголос буде покладено 
на адвокаційну роботу в рамках програми аналітично-дорадчої допомоги. Калібрований підхід, 
запропонований у цій СПУ, є інструментом пом’якшення ризиків.    

116. Кланові інтереси та слабкий інституційний потенціал можуть себе взаємно 
посилювати і перешкодити в досягненні цілей СПУ навіть у разі твердої підтримки реформ 
керівництвом України. Посилення секторних діагностичних досліджень, включаючи 
політекономічний аналіз, та використання консультацій із зацікавленими сторонами на етапі 
підготовки проектів дадуть Банку змогу краще оцінити цей ризик. Фільтри готовності 
забезпечать надання фінансування Світового банку лише тим партнерам, які матимуть достатній 
потенціал для впровадження проекту відповідно до фідуціарних вимог Банку. Партнерська 
співпраця з іншими донорами – передусім з європейськими інституціями, 
використовуватиметься для посилення підтримки Банку та слугуватиме надійним якорем, який 
допоможе прихильникам реформ подолати внутрішній опір. 

117. Низькі темпи економічного зростання або рецесія в Європі протягом тривалого часу 
негативно вплинуть на економічні перспективи України. Україна дуже сильно залежить від 
економічного зростання в ЄС як у плані експортних перспектив, так і як джерела інвестицій. 
Сума кредитів Україні в європейських банках є високою, і криза європейської банківської 
системи або зменшення в ній частки кредитних коштів може призвести до фінансової 
нестабільності в Україні. Вплив нової кризи на бідність і соціальні показники в Україні може 
бути дуже значним, і, очевидно, ще більше обмежить фіскальний простір для найважливіших 
інвестицій, і, як наслідок, великої частини очікуваних результатів СПУ не можна буде досягти 
навіть за умови започаткування комплексних заходів реформ. Вказані ризики можуть 
посилитися за вжиття неадекватної політики. Світовий банк має певну свободу в наданні 
додаткового фінансування у разі, якщо Уряд поліпшить свою політику, щоб повернути довіру 
своїх міжнародних партнерів, як це мало місце у 2008 – 2009 роках під час узгодженої відповіді 
на світову кризу. 

 

118. Ключовий макроекономічний ризик пов’язаний з тим, що виконання чинної 
програми кредитування “стенд-бай” МВФ перервано, і що Україна відрізана від 
зовнішнього фінансування. У рамках затвердженої в 2008 році за угодою з МВФ кредитною 
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програмою “стенд-бай” (у сумі 11,0 СДР), основне навантаження якої припадає на початковий 
період, було проведено лише два з восьми планованих її оглядів. У рамках затвердженої в 2010 
році наступної програми “стенд-бай” (10,0 млрд. дол. США) було проведено лише один огляд 
програми через перші 15 місяців 29-місячної програми внаслідок відмови керівництва України 
від своїх зобов’язань реалізувати важливі заходи стратегічної політики та реформ. Другий огляд 
програми було повторно призупинено в 2011 році. Ризики для реструктуризації заборгованості 
посилюються неспроможністю України випустити внутрішні чи зовнішні облігації та значними 
сумами виплат з обслуговування боргу, у тому числі перед МВФ, які припадають на 2012 рік. 
Необхідною умовою стабільного прогресу в критичних сферах, як-от фіскальна консолідація, є 
складні з політичного погляду реформи, такі як підвищення тарифів для домогосподарств і 
комунальних підприємств, а також вирішення структурних проблем у газовому секторі, що буде 
перевіркою серйозності намірів Уряду, особливо напередодні парламентських виборів у 2012 
році. Банк не може ефективно пом’якшити цей ризик, проте, досвід кризи 2008-2009 років 
свідчить також про те, що влада може швидко реагувати в час кризи, щоб відновити доступ до 
офіційного фінансування.    

 
119. Посилення підтримки Світового банку у розв’язанні пов’язаних з політикою 
корупційних ризиків може бути обмеженим у разі відсутності кредитування на підтримку 
політики розвитку. Інструментарій Позик на підтримку політики розвитку використовувався як 
засіб спонукання до реформування політики у таких важливих сферах, як державні закупівлі, 
реформи у банківському та енергетичному секторах. Хоча Банк і надалі надаватиме 
консультативну та технічну допомогу, не супроводжуючи їх фінансовими ресурсами, його 
внесок у діалог з Урядом про політично складні питання може зменшитися. СПУ пом’якшить 
цей ризик завдяки посиленню впливу з допомогою стратегічних партнерів. Банк буде прагнути 
готувати спільні ініціативи, які стосуватимуться відповідної стратегічної політики, щоб 
сигналізувати про готовність донорів посилити свою діяльність у разі, якщо з боку Уряду буде 
підтверджено твердий намір впроваджувати реформи. У цьому зв’язку Світовий банк спільно з 
іншими партнерами визначив перелік важливих і зручних для оцінки контрольних показників, 
виконання яких дасть Україні змогу знову отримати доступ до ППР.  

 

120. Низькі показники виконання портфеля проектів і неефективне управління ризиками 
може призвести до затримок або неспроможності отримати результати, передбачувані в 
рамках цієї СПУ. Світовий банк намагатиметься пом’якшити цей ризик за допомогою таких 
заходів: (i) приділення основної уваги в СПУ виконанню, передовсім, активних проектів, які 
підлягатимуть регулярному огляду, що проводитиметься спільно з Урядом України, і в разі, 
якщо в розумних часових межах до них не буде вжито коригувальних заходів або не буде 
здійснено реструктуризації, операції з низькими показниками буде скасовано та (ii) під час 
розгляду нових проектів Світовий банк приділятиме першочергову увагу позитивному досвіду 
впровадження проектів у відповідному секторі та ще раз підкреслить необхідність 
супроводжувати проекти як розробленими в повному обсязі технічними планами та планами 
закупівель, так і впровадженими запобіжними засобами – проекти мусять бути готовими до 
впровадження негайно після схвалення Радою виконавчих директорів Банку. Посилений підхід 
до управління ризиками, пов’язаними з проблемами урядування та боротьби з корупцією (УБК), 
сприятиме подальшому забезпеченню вибірковості заходів Банку та їх розробленню разом із 
відповідними засобами пом’якшення ризиків і тому, що проекти з низькими показниками 
виконання оперативно вилучатимуться. 
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VI. ДОДАТКИ 
 

Додаток 1. Звіт про виконання Стратегії партнерства з Україною на 2008 – 2011 
фінансові роки 

УКРАЇНА 

Стратегія партнерства Групи Світового банку (ГСБ) з Україною (СПУ) на 2008 – 
2011 фінансові роки 
Звіт про виконання  

Дата СПУ: 8 листопада 2007  року (Звіт № 40716-UA), обговорення Радою виконавчих директорів 
Світового банку – 6 грудня 2007 року 
Дата Звіту про хід виконання СПУ: 19 квітня 2010 року (Звіт № 54089-UA) 
Період, охоплений Звітом про виконання СПУ: грудень 2007 року – грудень 2011 року 
Звіт про виконання СПУ готували: 
Вікторія Сіряченко (МБРР), Оксана Нагаєць (МФК) та Мірна Александер (консультант) під 
керівництвом директора Світового банку, Мартіна Райзера (ECCU2). До групи Звіту про 
виконання СПУ входили Конні Лафф, Грегорі Єнджейчак, Юлія Сніжко, Пабло Сааведра, Руслан 
Піонтківський, Паоло Беллі, Тамара Сулухія, Маріус Вісмантас і група фахівців ГСБ у справах 
України 
 
Резюме і висновки 
 
Група Банку передбачала у рамках СПУ 2008 надання підтримки програмі реформ,   реагування на 
численні виклики, з якими стикалася Україна,  оскільки в переході до сучасної ринкової економіки 
вона відставала від своїх східноєвропейських сусідів. Планувалося, що діяльність СПУ 
зосереджуватиметься навколо двох основних компонентів: поліпшення інвестиційного клімату в 
Україні та зміцнення державної політики, інституцій і надання послуг. Наскрізними питаннями 
програми були врядування та макроекономічне управління. СПУ визнавала наявність високих 
ризиків і складнощів у реалізації програми, зважаючи на проблеми із виконанням інвестиційних 
операцій, нестабільною політичною ситуацією та неефективним урядуванням. Отож, програма 
Банку передбачала застосування більш вибіркового, ніж раніше,  підходу з переорієнтацією 
інвестиційного кредитування на інфраструктурні проекти, подальше використання Позик на 
підтримку політики розвитку (ППР) як засобу підтримки реформ та цільової програми аналітично-
дорадчої допомоги (АДД) для забезпечення інформаційної бази для діалогу про стратегічну 
політику. МФК, у свою чергу, спрямовувала свою діяльність на сприяння розвитку приватного 
сектора, поєднуючи при цьому консультаційні послуги та прямі інвестиції в реальний і фінансовий 
сектори. 

Стратегію Групи Банку було скориговано в середині періоду СПУ з огляду на глобальну 
фінансову кризу, яка завдала Україні удару наприкінці 2008 року. Група Банку разом з МВФ та 
іншими партнерами надала позачергову підтримку для стабілізації банківської системи, усунення 
основних уразливих місць, відбудови довіри та посилення соціального захисту. МФК доповнила ці 
заходи, здійснюючи кризовий менеджмент і надаючи фінансовим установам і корпораціям 
консультаційні послуги з питань неплатоспроможності, допомагаючи стимулювати потоки 
торгівлі та підтримуючи своїх портфельних клієнтів. Ця підтримка була загалом ефективною, і 
допомогла стабілізувати економіку з показниками економічного зростання на рівні близько 4 - 5 
відсотків на рік у 2010 і 2011 роках. Однак патова політична ситуація попередніх років та 
відсутність політичної волі впроваджувати складні стратегічні заходи призвели до затримки із 
впровадженням деяких важливих реформ, а криза мала додатковий негативний вплив на 
виконання програми реформ, що особливо стосувалося фіскальних заходів. Затрималось 
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впровадження пенсійної реформи та скорочення квазіфіскальних субсидій в енергетичному 
секторі; залишилось також невирішеним питання реорганізації проблемних банків. Під тиском 
нагальних потреб, пов’язаних з кризою, не було вирішено багато інших проблем, з якими 
стикається Україна. 

Отож, виконання СПУ на 2008-2011 роки завершується з двома проблемами. По-перше, необхідно 
досягти консенсусу в питаннях політики, зважаючи на погіршення ситуації під час кризи та на 
амбіційну позицію, заявлену новою адміністрацією. По-друге, слід підтримати та екстраполювати 
здобутки у виконанні інвестиційного портфеля, що є результатом серйозної 4-річної праці Банку 
та його українських партнерів. Загалом виконання програми було помірно незадовільним, з 
недостатнім поступом у кількох важливих питаннях розвитку. У свою чергу, діяльність Групи 
Банку було оцінено як помірно задовільну, зважаючи на те, що неоднозначні результати у сфері 
політики компенсувалися постійним наданням висoкоякісної аналітично-дорадчої допомоги, 
швидким реагуванням і продемонстрованим поліпшенням чинної програми інвестиційних 
операцій, та партнерськими відносинами, які  особливо зміцнилися під час кризи. 
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Ключові події протягом періоду СПУ 

Віддавна вважається, що показники України не відповідають її потенціалу; вона відстає від своїх 
сусідів у Центральній Європі і стикається з серйозними вадами у сфері врядування та 
інституційного розвитку.  Період СПУ розпочався з дуже обнадійливих змін: після «Помаранчевої 
революції» відбулися політичні перетворення, було опрацьовано чітку стратегію зближення з 
Європою, а економіка почала відвойовувати втрачені колись позиції. Завдяки потужному попитові 
на традиційну українську продукцію темпи економічного зростання у період з 2000 по 2007 рік 
становили в середньому близько 7,5 відсотка на рік; дефіцит бюджету не перевищував 2 відсотків 
від ВВП; у країну тік іноземний капітал, а державний борг становив лише 14,8 – 12,3 відсотка ВВП 
у 2006 і 2007 роках відповідно. Високий рівень соціальних виплат та економічне зростання 
дозволили різко зменшити бідність: із 46 відсотків домогосподарств у 2002 році до приблизно 12 
відсотків у 2007 році. Україна, зокрема, відкривала свою економіку та працювала над членством у 
СОТ. Програма Позик на підтримку політики розвитку (ППР) сприяла ухваленню пакета змін до 
законодавства, який допоміг Україні вступити до СОТ у 2008 році9

Вплив глобальної кризи. Україна зіткнулася із серйозною потрійною кризою наприкінці 2008 
року

. Тим часом у рамках Політики 
сусідства Європейського Союзу налагоджувалися тісні зв’язки з Європою й розпочалися 
переговори з укладення Угоди про асоціацію та глибокої і всеохопної Угоди про зону вільної 
торгівлі. У жовтні 2008 року Верховна Рада України ухвалила окремий пакет антикризового 
законодавства, який містив украй важливі елементи програми реагування Уряду на фінансову 
кризу, підтримані також коригуванням як валютного курсу (що означало відхід від режиму де-
факто штучної підтримки гривні), так і монетарної політики. Окрім того, в кінці жовтня 2008 року 
керівництво України звернулося з проханням про реалізацію програми, підтриманої МВФ, і у 
листопаді 2008 року Рада директорів МВФ схвалила кредит “стенд-бай” у розмірі 11 млрд. СДР 
(16,6 млрд. дол. США) на два роки. Однак, внаслідок відсутності в політичного керівництва країни 
необхідного бачення та політичного вміння створити коаліцію для впровадження реформ, 
необхідний реформаторський імпульс було втрачено і виконання широкої програми реформ 
загальмовано. До того ж, кланові групи скористалися політичною нестабільністю, і важливі 
реформи зіткнулися зі значним опором, що ще далі погіршило проблеми із врядуванням. 

10

                                                      
9 Звіт про виконання для Другої і Третьої ППР (DPL) від  30 червня  2011 року. 

, оскільки уразливі місця формувалися протягом кількох років за різними напрямками і 
спостерігалося накопичення дисбалансів у макроекономічній сфері.  Ринки відреагували на це 
дуже швидко:  вже наприкінці 2008 року Україну виштовхнули з міжнародних ринків капіталу; у 
країні скорочувалися обсяги резервів та банківських вкладів, а надходження державного бюджету 
й обсяги експорту (зокрема, сталі як основного експортного продукту) різко зменшилися. На 
початку 2009 року через затримки в підписанні нової довгострокової угоди про імпорт і транзит 
газу було тимчасово припинене постачання газу з Росії в Україну.   Дно  кризи було  досягнуте в 
середині 2009 року, коли ВВП скоротився на 14,8 відсотка порівняно з аналогічним періодом 
попереднього року. Такий спад виявився чи не найбільшим серед країн, що розвиваються.  На 
щастя, вплив кризи виявився нетривалим, у 2010 році відновилося зростання економіки, а 
негативний вплив кризи на зайнятість і доходи було обмежено.  

10 Звіт МВФ про Україну № 11/325. Україна: оцінка пост-фактум виняткового доступу до кредитних коштів 
у рамках Угоди «стенд-бай» 2008 року. Листопад 2011 року. / IMF Country Report No.11/325. Ukraine: Ex Post 
Evaluation of Exceptional Access under the 2008 Stand-By Arrangement. November 2011./ 
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Політичний розвиток. Складна політична ситуація в Україні заважала розробленню державної 
політики та здійсненню зусиль, спрямованих на перетворення загального консенсусу з питань 
реформ у конкретні дії. Зміни до Конституції, які набрали чинності у 2006 році, внесли додаткову 
невизначеність щодо відповідних обов’язків виконавчої гілки влади, голови держави та 
парламенту. Через це 2007 — 2009 роки пройшли під знаком боротьби між різними політичними 
колами, яка призвела до розпаду тодішньої правлячої коаліції, численних патових ситуацій, 
блокад, скасувань та частих змін в органах влади. Протягом 2009 року між Президентом, Прем’єр-
міністром і Парламентом виникали розбіжності в підходах до бюджетної ситуації та необхідних 
заходів щодо регулювання валютних курсів, податкової політики, цін на енергоносії, пенсій та 
зарплат; усі ці питання були предметом початкової програми стабілізації, яку підтримували Банк, 
МВФ та інші донори. На цьому тлі так і не було розв’язано проблеми слабкості врядування та 
«приватизації держави», що також вплинуло на темпи реформування. Розв’язання таких 
критичних проблем, як земельна реформа, було відкладене на пізніший час.  

Виклики для державної політики.  Внаслідок виборів 2010 року до влади прийшла єдина політична 
сила. Новий уряд, який прийшов до влади в березні 2010 року, оголосив свої пріоритети на 2010 – 
2014 роки, які стали основою для подальшого діалогу Банку з Урядом та відправним пунктом у 
розробці наступної стратегії. Попри те, що заявлена політика відповідає порадам міжнародних 
фінансових установ, її реалізація змушує робити складний вибір на користь політичного опору 
привабливішим, але менш стійким альтернативним рішенням, котрі поставлять під загрозу 
конкуренцію та подальше зростання. Влада досі намагається впровадити такі непопулярні 
реформи, як збільшення цін на енергоносії, підвищення пенсійного віку та розв’язання ситуації, в 
якій опинилися проблемні банки, пропонуючи, водночас, середньостроковий план реформ, 
реалізація якого позитивно вплине на рівень життя населення. Викликає стурбованість погіршення 
інвестиційного клімату, необдумані втручання держави (наприклад, на ринку зерна) та звучать 
невпинні скарги з приводу корупції та слабкості верховенства права.    

Стратегічні цілі СПУ 

Актуальність.  Цілі СПУ були дуже актуальними з огляду на виклики, що стояли перед Україною 
у 2007 році, та ще актуальнішими протягом кризи, яка розпочалася наприкінці 2008 року. 
Стратегія Групи Світового Банку передбачала подальше відстоювання структурних реформ, 
зокрема, спрямованих на зміцнення інституційного потенціалу державного сектора, поліпшення 
інвестиційного клімату та забезпечення поліпшення ситуації у сфері державних фінансів і надання 
державних послуг. З огляду на це, СПУ на 2008 – 2012 роки спиралася на дві підвалини – 
зміцнення конкурентоспроможності й поліпшення інвестиційного клімату, та реформування 
державного сектора.  Крім того, два питання (макроекономічна стабільність та народне 
самоврядування) мали наскрізний характер. Як зазначено у СПУ, рівень ризику залишався 
високим, зважаючи на політичні процеси, що тривали в Україні, недостатню диверсифікацію 
експорту, високий рівень залежності від енергетичних ресурсів, а також нереалізовану програму 
інституційних реформ і реформ у сфері врядування та державної політики, спрямованих на 
створення у країні сучасної економіки на засадах ринку. 

Вибірковість. Банк планував реалізувати в Україні програму кредитування в розмірі від 2 до 
6 млрд. доларів США із урахуванням ситуації в країні, показників портфелю та зусиль у сфері 
реформування. Для покращення вибірковості в СПУ було враховано досвід попередньої СПУ. 
Обсяг програми, розробленої Банком, було значно зменшено в порівнянні з СПУ-2003. Основний 
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наголос у сфері інвестиційного кредитування було зроблено на масштабних інфраструктурних 
проектах, зокрема, у сфері транспорту та енергетики, тоді як аналітично-дорадча допомога, що 
надавалася Банком, була орієнтована на розв’язання пріоритетних для уряду питань 
конкурентоспроможності й енергетики й важливих для Банку питань охорони здоров’я, 
демографії, соціальної політики та охорони довкілля. Програма передбачала подальше 
застосування кредитів політики розвитку як основного інструменту кредитної політики, як це 
робилося за попередніми СПУ, оскільки його застосування виявилося суттєво успішнішим із 
погляду досягнення цілей розвитку, ніж інвестиційна діяльність, а також забезпечувало 
наступність за ключовими аспектами програми реформ.    

Проміжний поступ. Звіт 2010 року про хід виконання СПУ було складено в розпал кризи. У звіті 
було переглянуто перший компонент стратегії для боротьби з макроекономічними наслідками 
кризи та визначено обсяги необхідної додаткової підтримки. Крім того, у звіті було підтверджено 
прагнення Банку розглядати врядування як наскрізну тему. Нові кредити, надані у 2010 та 2011 
фінансових роках, мали довести сукупний обсяг кредитування за період СПУ до 4 млрд. доларів 
США залежно від темпів реформування та показників портфеля. У відповідь на кризу розмір уже 
запланованої позики на підтримку політики розвитку (ППР – DPL) III було збільшено до 
500 млн. доларів США, а саму позику було опрацьовано у прискореному порядку та затверджено у 
грудні 2008 року. Було заплановано два нові заходи у фінансовому секторі з сукупним обсягом 
фінансування у 750 млн. доларів США; перший захід із них було затверджено у вересні 2009 року. 
Крім того, було передбачене додаткове фінансування в розмірі 60 млн. доларів США на проект 
реабілітації гідроелектростанцій для усунення проблем, що виникли із залученням фінансування 
від контрагентів. Що стосується МФК, то криза вплинула на її стратегію та діяльність, оскільки 
портфельні клієнти потребували більшої підтримки, нові проекти було призупинено, а потреби у 
фінансуванні зазнали змін. Таким чином, криза зменшила обсяги інвестицій МФК, але змусила її 
зосередитися на конкретних стратегічних питаннях та нагальних потребах приватного сектора на 
кшталт відновлення торговельних потоків за допомогою ліній торговельного фінансування, 
наданих банкам, консультацій з питань роботи з проблемними позиками, що надавалися спільно з 
МБРР, а також надання підтримки наявним клієнтам.  Структура інвестицій МФК зсунулася в бік 
короткострокового фінансування та гарантій, а дорадчі програми МФК було переорієнтовано. 
Відповідним чином для врахування наслідків кризи та для одержання реально можливих 
результатів за умов, що змінилися, було переглянуто цільові показники, зазначені в матриці 
результатів СПУ11

Реалізація Програми  

.  

Станом на грудень 2011 року обсяг кредитів, наданих Банком Україні за СПУ на 2008 – 2011 
фінансові роки, склав 2,3 млрд. доларів США, що відповідає нижній межі первісно передбаченого 
СПУ обсягу. (Докладніші відомості щодо запланованих та фактичних обсягів реалізації програм 
кредитування й аналітично-дорадчої допомоги наведено відповідно в Додатках 1.А і 1.В). У 
рамках переглянутого першого компонента СПУ («Відновлення економічного зростання та 
підвищення конкурентоспроможності») – отримано загалом 2 110 млн. доларів США12

                                                      
11  Низку заходів та цільових завдань, встановлених у цій СПУ, неможливо було виконати у часових межах 
СПУ, тобто протягом 2008-2011 фінансових років, і їх буде перенесено на нову СПУ. Таким чином, матриця 
результатів виходить за межі періоду поточної СПУ, котрий завершується у червні 2011 року. 

 нових 

12   Первісна СПУ передбачала надання позик політики розвитку на підтримку Компонента 2, тоді як 
відповідно до Звіту про хід виконання СПУ їх було спрямовано на підтримку Компонента 1. Отже, 
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кредитів МБРР. Більшу частку цього обсягу було спрямовано на підтримку масштабних 
інфраструктурних проектів у сфері транспорту й енергетики, оздоровлення фінансового сектора та 
відновлення економічної стабільності у відповідь на кризу (див. Вставку 1). За другим 
компонентом («Реабілітація державних фінансів, реформування державного сектора та 
поліпшення надання державних послуг») МБРР надав підтримку в розмірі 190 млн. доларів США 
на підтримку міської інфраструктури та управління державними фінансами, які мають ключову 
вагу для розв’язання проблем урядування. Сукупний портфель МБРР складається з одинадцяти 
поточних інвестиційних операцій; при цьому сума залишку неосвоєних кредитних коштів станом 
на грудень 2011 року становила 1 172,4 млн. доларів США. Що стосується операцій МФК, то 
Україна нині посідає 13 місце у світі за їх обсягом (і третє місце в регіоні Європи та Центральної 
Азії після Росії та Туреччини), а затверджений портфель проектів станом на кінець квітня 2011 
року становив 848 млн. доларів США. Це на 50 відсотків більше, ніж у 2007 фінансовому році. 
МФК вклала 910 млн. доларів США у 30 проектів за власний рахунок і залучила синдиковані 
позики в розмірі ще 339 млн. доларів США за період реалізації СПУ. Близько 40 відсотків нових 
інвестицій було спрямовано у фінансовий сектор, а решту – у промисловість, агробізнес та сферу 
послуг. Крім того, МФК надавала консультаційні послуги з питань формування середовища, 
сприятливого для бізнесу, розвитку ланцюгів постачання, реагування на кризу, забезпечення 
енергетичної ефективності та корпоративного управління у рамках 25 консультаційних проектів, 
виконання 11 з яких іще триває. 

Показники виконання Програми 

Нижче розглядаються внески, зроблені Групою Світового Банку, в досягнення стратегічних цілей, 
передбачених оновленим варіантом СПУ. У Додатку 1С подано детальну оцінку результатів 
програми та стану її виконання. 

Компонент 1:  Відновлення економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності 

Наскрізною метою цього компоненту було забезпечення прискореного економічного зростання та 
збільшення інвестицій у приватний сектор на основі поліпшення інвестиційного клімату, 
зменшення витрат на ведення бізнесу та вжиття заходів, спрямованих на відновлення довіри.    

Стратегічна ціль 1: Поліпшення бізнес-клімату, активізація приватних інвестицій і торгівлі

Основною сферою кредитування для Групи Світового Банку став агробізнес, що забезпечило 
підтримку однієї з конкурентних переваг України. У країні спостерігається певне підвищення 
врожаїв сільськогосподарських культур та збільшення обсягів експорту сільськогосподарської 
продукції, зокрема, худоби, в умовах обмеження урядом експорту зерна. Присутній незначний 
поступ у формуванні ринків землі на законодавчому фронті

.  

13

                                                                                                                                                                           
віднесення позик політики розвитку до першого компонента не є жорстко фіксованим, і на практиці такі 
позики підтримували діяльність у рамках обох компонентів.  

, і це було відображено в програмі 
аграрної політики в 2011 році. Підтриманий Банком проект «Видача державних актів на право 
власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру» забезпечує формування 
системи земельного кадастру, необхідної для проведення реформи. Зважаючи на послаблення 
кризових явищ, МФК відновила підтримку агробізнесу як ключового сектора, в якому Україна має 
значні порівняльні переваги. За час реалізації Стратегії МФК виділила більше 300 млн. доларів 

13 20 червня 2011 року Кабінет Міністрів України затвердив Проект Закону України “Про ринок земель”, а 7 
липня 2011 року було схвалено Закон України “Про державний земельний кадастр”. 
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США на реалізацію дев’яти проектів у різних ланках ланцюга постачання агробізнесу – від 
виробників сільськогосподарської продукції до підприємств з роздрібного продажу продовольчих 
товарів. Хоча обсяги інвестування залишалися помірними, МФК розробила новаторські механізми 
фінансування цього сектора: одним із прикладів є механізм розподілу ризику вартістю 
70 млн. доларів, розроблений для ключового постачальника засобів захисту рослин; ще одним 
прикладом є надання МФК першої часткової гарантії кредиту в розмірі 11,25 млн. доларів США на 
надання сільськогосподарської техніки в лізинг найбільшим виробником м’яса птиці в країні. 
Консультаційні проекти мали на меті розвиток агрострахування та агрофінансування, підвищення 
стандартів безпеки харчової продукції, розвиток передзбирального фінансування і зміцнення 
ланцюгів постачання у сфері виробництва молокопродуктів, фруктів та овочів.   

Загалом, поступ у реалізації структурних заходів, спрямованих на усунення обмежень, що стоять 
перед приватним сектором, був значним, хоч і далеким від достатнього. Реформи, профінансовані 
з боку Банку низкою позик на підтримку політики розвитку (ППР), допомогли зменшити кількість 
перевірок та податкових аудитів підприємств, а також час, що витрачається на отримання ліцензій.  
За даними профінансованого Банком Проекту модернізації державної податкової служби, витрати 
на дотримання вимог податкового законодавства знизилися, хоча інші дослідження (зокрема, 
BEEPS – «Обстеження середовища для ведення бізнесу і діяльності підприємств») досі вказують 
на адміністрування податків як значну статтю витрат у сфері підприємництва. Ключовими вадами, 
що негативно впливають на роботу підприємств, є затримки у відшкодуванні ПДВ та великих 
витрат на дотримання податкового законодавства. Робота МФК дала змогу заощадити приблизно 
325 млн. дол. США в приватному секторі завдяки змінам, рекомендованим дорадчими службами 
МФК з питань інвестиційного клімату. Протягом періоду реалізації СПУ було впроваджено 
загалом 33 законодавчі та нормативні акти, рекомендовані МФК, головним чином, із питань 
дозвільної та ліцензійної роботи, технічних регламентів, перевірок, а також закон про початок 
підприємницької діяльності. Хоча Україна все ще залишається найменш сприятливою для ведення 
бізнесу країною регіону ЄЦА, завдяки спільним зусиллям МФК і Банку її рейтинг за пунктом 
легкості започаткування бізнесу поліпшився з 136 місця у 2009 році до 112 місця у 2011 році14. 
Консультаційна діяльність МФК у сфері забезпечення доступу до фінансування та раціонального 
ведення бізнесу забезпечила за період реалізації СПУ отримання інвестицій в обсязі, що 
перевищує 1,4 млрд. доларів США. Двадцять компаній, які отримували консультаційні послуги 
МФК, підвищили свої показники продуктивності й ефективності діяльності, добилися поліпшення 
умов кредитування та підвищення своєї оціночної вартості. Власні прямі інвестиції МФК 
забезпечили МСП доступ до фінансування, підтримавши модернізацію та виробництво продукції з 
підвищеною доданою вартістю.  

Стратегічна ціль 2: Реабілітація банківського сектора та зміцнення фінансових ринків.

Значного поступу було досягнуто у захисті фінансового сектора. Ситуація у грудні 2011 року 
стабілізувалася порівняно з піком кризи, що мав місце у 2009 році; масове вилучення банківських 
вкладів припинилося, і банки було рекапіталізовано. Потроху відновлюється кредитування.  Проте 
фондовий ринок залишається нестабільним, а ринок облігацій – послабленим. До близько 30 
банків було вжито відповідних заходів. Це дозволило дещо зменшити рівень проблемних кредитів 
порівняно з піковим значенням у 41 відсоток; водночас, їх частка залишається вищою, ніж це 

   

                                                      
14 МФК. Ведення бізнесу 2012: Ведення бізнесу у прозорішому світі. (IFC. Doing Business 2012: Doing 
Business in a More Transparent World.) 
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передбачалося СПУ. Програма кризового управління фінансовими ринками, розроблена МФК, 
забезпечила надання прагматичних консультацій і сприяла запровадженню Національним банком 
нових вимог щодо проблемних кредитів. Певний поступ спостерігався й у розширенні відомостей 
про склад акціонерів, що підлягають розкриттю, та у впровадженні консолідованого нагляду – 
відповідні закони було ухвалено в 2010 – 2011 роках15. Проте, все ще залишається низка викликів 
на середньострокову перспективу, зокрема, пов’язаних з вирішенням питань проблемних активів, 
із заходами з реорганізації проблемних банків; виходом держави з банків, до яких було вжито 
заходів впливу, та із прийняттям узгодженої стратегії розвитку фінансового сектора та ролі 
держави в цьому секторі. Частка банків, основним акціонером яких є держава, не скоротилася, що 
є наслідком кроків, здійснених урядом для обмеження наслідків кризи шляхом рекапіталізації 
проблемних банків за рахунок державних коштів.   

Стратегічна ціль 3: Забезпечення енергетичної безпеки та підвищення енергетичної 
ефективності.

У сфері енергетичної безпеки та ефективності спостерігався як поступ, так і певний регрес.  
Найбільш невдалим кроком стало рішення уряду не підвищувати тарифи на газ у період з 2006 до 
2010 року, не враховуючи одноразового номінального підвищення на 50 відсотків у 2010 році.  
Внаслідок цього протягом періоду цієї СПУ так і не було впроваджено збалансовані тарифи, що 
забезпечують покриття собівартості постачання газу побутовим споживачам, оскільки Урядові 
треба більше часу для пом’якшення наслідків зростання цих тарифів для населення. Значним 
успіхом було зменшення квазіфіскального дефіциту наприкінці 2009 року. Однак з підвищенням 
ціни на імпортний газ у 2009 і 2010 роках квазіфіскальний дефіцит збільшився до 2,7 відсотка 
ВВП станом на кінець 2010 року

  

16

                                                      
15  Досягнуті успіхи забезпечило ухвалення таких законів: “Про внесення змін до деяких законів України 
щодо регулювання діяльності банків” (№ 3024-VІ, набрав чинності 16.05.2011) та “ Про внесення змін до 
деяких законів України щодо нагляду на консолідованій основі” (№ 3394-VI, ухвалений 19.05 2011). 

. Так і не було посилено конкуренцію у сфері 
електроенергетики, а деякі очікувані операційні вдосконалення було відкладено, зокрема, через 
повільне освоєння інвестицій, профінансованих Банком. Те саме можна сказати й про підвищення 
енергетичної ефективності, хоча енергоспоживання скоротилося, енергоінтенсивність залишилася 
стабільною через стрімкий спад економіки в 2008 році. Для зменшення енергоємності знадобиться 
більше часу, оскільки новий кредит МБРР на підвищення енергетичної ефективності було 
затверджено лише недавно. МФК затвердила та надала в повному обсязі свій перший кредит на 
підвищення енергетичної ефективності ще до кризи, а у 2010 році розпочала реалізацію трьох 
нових консультаційних програм, спрямованих на заохочення фінансування сталого розвитку 
енергетики, підвищення енергетичної ефективності в житлово-комунальному секторі та 
забезпечення екологічної чистоти виробництва. Водночас, протягом строку реалізації СПУ 
Україна взяла на себе зобов’язання щодо гарантування своєї енергетичної безпеки, долучившись 
до Європейського Енергетичного Співтовариства, розпочавши реформування свого законодавства 
з його наближенням до європейських стандартів, переходячи на тарифну формулу, засновану на 
ціні довгострокових договорів про імпорт газу з Росії, та розвиваючи плани реформування 
газового сектора, котрі можуть розблокувати фінансування проектів з модернізації з боку 
міжнародних фінансових організацій (МФО) та комерційних контрагентів.  

16 Ця оцінка базується на середньозваженій ціні дешевого (значно дешевшого від ціни імпортного газу) газу 
місцевого видобутку та газу, імпортованого з Росії. У ній також не враховано всіх потенціальних 
економічних витрат. 
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Останньою сферою діяльності за першим компонентом є зменшення витрат у торгівлі та 
заохочення відновлення економіки завдяки експорту. Основною віхою, досягнутою протягом 
періоду реалізації СПУ, стало здобуття Україною членства у СОТ у травні 2008 року, із введенням 
в чинність важливих законодавчих актів, необхідних для вступу у СОТ, яким надала підтримку 
Друга Позика політики розвитку (ППР 2). Крім того, відповідно до цієї СПУ було вжито 
конкретних додаткових заходів, причому існують підтвердження того, що економіка 
відновлюється передусім за рахунок експорту.  Підтримка з боку МФК допомогла відновити 
торгівельні потоки, причому в рамках Програми фінансування глобальної торгівлі вітчизняним 
банкам було надано 150 млн. доларів США. Надані МФК кредити у секторі агробізнесу також 
допомогли розширити діяльність експортно-орієнтованих компаній, хоча заборона торгівлі 
зерновими культурами призвела до серйозних труднощів у 2010 – 2011 роках. Незважаючи на 
затвердження нового базового закону «Про державно-приватне партнерство», створена ним 
правова база залишається невипробуваною, а перешкоди у сфері закупівель, брак прийнятних 
клієнтів, які відповідали б критеріям МФК, та регуляторні ризики не дозволили МФК активніше 
працювати у сфері розвитку інфраструктури та в субнанаціональних секторах. Було досягнуто 
певного поступу в забезпеченні взаємного з’єднання мереж завдяки проекту у транспортному 
секторі, підтриманому Банком, хоча він є повільнішим, ніж очікувалося, але від робіт з 
модернізації залізничної системи України довелося відмовитися через брак згоди щодо реформ 
управління. 

Стратегічна ціль 4: Зменшення витрат у торгівлі для підтримки відновлення економіки завдяки 
експорту 

2.  Компонент 2:  Реформування державних фінансів і державного сектора й поліпшення 
надання послуг 

Для цього компонента, метою якого було упорядкування державних фінансів, мав місце значний 
регрес, обумовлений істотним скороченням надходжень, зростанням витрат через знецінення 
національної валюти, а також відмовою від проведення низки очікуваних реформ. Структурні 
реформи, пов’язані із забезпеченням стабільності державних фінансів залишаються 
незавершеними. Хоча було досягнуто певного прогресу в зниженні дефіциту, необхідними 
залишаються глибші фіскальні реформи. 

Криза загострила й без того складну ситуацію щодо пенсійних виплат, оскільки пенсійні виплати у 
2010 році підстрибнули до 18 відсотків від ВВП. Такою самою була ситуація й у тому, що 
стосується підвищення частки покриття собівартості газопостачання та опалення. Хоча Уряд вжив 
заходів для підвищення тарифів з проміжними коригуваннями, це було знівельовано впливом 
кризи на доходи громадян і потребою зменшення тарифного тягаря для побутових споживачів. 
Дещо поліпшилася податкова політика: акцизні податки зросли, але при цьому податкові пільги не 
зменшилися. 

Стратегічна ціль 5: Бюджетна реформа для забезпечення стабільності й можливості стійкого 
відновлення економіки. 

Було впроваджено нові моделі діяльності місцевих органів соціального забезпечення, підтримані 
Банком, причому тривалість розгляду заяв про надання соціальної допомоги скоротилася 
відповідно до очікувань, зазначених у СПУ.  Проте питання забезпечення адресності соціальної 
допомоги, перевірок наявності засобів для існування та раціоналізації багатьох програм соціальної 
підтримки доведеться розв’язувати протягом періоду наступної СПУ. Очікування у сфері 
поліпшення адміністрування соціального страхування не справдилися, і відповідний 

Стратегічна ціль 6: Підвищення ефективності надання послуг 
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інвестиційний проект було скасовано. Більшості визначених раніше стратегічних цілей, що 
передбачають підвищення якості освіти та поліпшення доступу до неї, а також до послуг охорони 
здоров’я, так і не було досягнуто, оскільки інвестиційні операції в цих секторах так і не принесли 
бажаних результатів. Брак поступу на інвестиційному фронті було частково компенсовано 
заходами, передбаченими іншими кредитами політики розвитку, що були спрямовані на 
підвищення ефективності розподілу бюджету та поліпшення співвідношення між вчителями й 
учнями, а також аналітично-дорадчою допомогою, спрямованою на розширення обізнаності 
громадськості з питань державних витрат та якості обслуговування. У рамках проекту «Розвиток 
міської інфраструктури» було покладено початок підвищенню якості комунальних послуг, хоч і в 
обмеженому масштабі, але конкретні результати, передбачені СПУ у сфері підвищення якості 
комунальних послуг, за своїм обсягом та строками досягнення не відповідали наданій підтримці, 
оскільки було зарано очікувати конкретних результатів. 

Важливе місце в СПУ посідали питання підвищення якості управління та підзвітності у сфері 
надання послуг та державних фінансів. Поступ оцінювався, головним чином, за рейтингом 
України в Оцінці державних видатків і фінансової звітності (ОДВФЗ – PEFA), причому конкретні 
цілі передбачали узгодження бюджетних призначень із національними пріоритетами, забезпечення 
прозорості, підзвітності, проведення аудиту та адміністрування податків. Попередні висновки 
повторної оцінки PEFA в 2011 році свідчать про наявність загального поступу порівняно з 2006 
роком, хоча ці поліпшення менші, ніж очікувалося в рамках СПУ. Новий закон про державні 
закупівлі було прийнято в липні 2010 року. У липні 2011 року було ухвалено зміни (Закон № 
3861), які далі поліпшили систему закупівель, запроваджуючи рамкові угоди, підвищуючи 
підзвітність за використання неконкурентних процедур і ще раз вводячи вимогу про прийняття 
паралельного законодавства щодо закупівель комунальних підприємств і комунальними 
підприємствами. Однак, водночас, попри поліпшення законодавчої бази проблемним залишається 
її впровадження. У сфері освіти поступ був обмеженим – було запроваджено зовнішнє 
оцінювання, а в рамках пілотних проектів було поліпшено співвідношення між учнями та 
вчителями у сільській місцевості. У сфері охорони здоров’я помірковані цілі, передбачені СПУ 
(зростання обізнаності про основні ризики для здоров’я та здатність керувати ризиками, 
пов’язаними з екологією, на муніципальному рівні), ймовірно, були досягнуті завдяки, відповідно, 
аналітично-дорадчій допомозі та гранту Фонду інституційного розвитку (ФІР).   

Стратегічна ціль 7: Поліпшення врядування та підзвітності 

3.  Комплексна тема:  урядування та боротьба з корупцією 

За результатами діагностики, проведеної для СПУ, у рамках Стратегії було викладено 
багатогранну програму розв’язання питань урядування, що мали наскрізний характер17

                                                      
17  Україна належала до першої групи з 27 країн, яким мала надаватися підтримка в питання поліпшення 
урядування та боротьби з корупцією (УБК - GAC) на національному рівні, для поглиблення розуміння 
Банком шляхів зміцнення GAC у СПУ та визначення точок входу.  Діагностичні роботи, проведені для 
розробки СПУ-2007, передбачали вивчення орієнтованого на попит пілотного проекту «Голос народу» та 
оновлення Звіту з оцінки закупівель в Україні (ЗОЗУ).  Було опрацьовано посібник із підвищення попиту на 
належне врядування, а у 2008 фінансовому році було реалізовано програму робіт із інвентаризації. 
Подальша підтримка Україні за механізмом глобального партнерства не надавалася.  

. СПУ, у 
якій визнавалися політичні проблеми та проблеми «приватизації держави» в Україні, підходила до 
питань урядування через певні точки входу з використанням багатьох інструментів. Ключовими 
точками входу були управління державними фінансами та надання комунальних послуг. Що ж 
стосується інструментів, то застосовувалися як інвестиційні операції, так і позики на підтримку 
політики розвитку (ППР): так, ППР допомогли зменшити кількість перевірок та аудитів 
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підприємств і реформувати дозвільно-ліцензійну систему, що дозволило обмежити сферу корупції, 
а зусилля, спрямовані на забезпечення більшої прозорості бюджетів та субсидій, були підтримані 
проектами «Управління державними фінансами» та «Модернізація державної податкової служби». 
Крім того, механізми з боку пропозиції, що використовуються в проектах, які фінансуються 
Банком, для забезпечення належного фідуціарного контролю, виявили свою результативність, а 
діяльність, що ведеться, схоже, не призвела до виникнення нових або збільшення існуючих 
ризиків. Водночас, ці результати не забезпечили розв’язання проблеми слабкості врядування в 
Україні. Крім того, більшість заходів Банку здійснювалися за ініціативою сторони пропозиції:  
можливе тиражування пілотного проекту «Голос народу» так і не відбулося та запланований 
проект «Реформування судової системи» було скасовано.   

Оскільки у СПУ не було визначено якоїсь єдиної мети у сфері врядування, для визначення 
загального рівня в Україні було використано непрямі показники. Обстеження середовища для 
ведення бізнесу і діяльності підприємств  (Business Environment and Enterprise Performance Survey - 
BEEPS) 18, проведене ЄБРР та Світовим Банком у 2008 році, показало, що за більшістю вимірів 
показники сприйняття погіршилися порівняно з 2005 роком. Така сама тенденція простежується й 
в Індексі сприйняття корупції організації «Тренсперенсі Інтернешнел»: у 2007 році Україна 
посідала 118-те місце серед 179 країн, у 2010 році – 134-те серед 178 країн; а у 2011 – 152-ге серед 
182 країн19

Діяльність Групи Світового Банку 

. Так само, за глобальними показниками врядування Світового Банку Україна також 
перебуває в нижній частині таблиці серед країн з порівнянними показниками.  Результати за 2010 
рік порівняно з результатами 2008 та 2005 років указують на погіршення ключових показників 
врядування. Якщо розглядати ці дані разом, картина поступу у сфері врядування виявиться 
невтішною. 

Розроблення Стратегії 

СПУ на 2008 – 2011 роки стала віддзеркаленням складного процесу роздумів про досягнення та 
невдачі попередньої СПУ на період 2003 – 2007 років. Передбачені СПУ-2008 цілі були 
доречними з погляду викликів, що стояли перед Україною, та, загалом, відповідали основним 
пріоритетам Уряду України, незважаючи на часті зміни у складі керівництва.  Ця СПУ була більш 
вибірковою, ніж попередні СПУ, стриманішою з точки зору очікувань та вужчою за охопленням 
сфер діяльності, концентруючись на п’яти напрямках (енергетика, торгівля, податки, управління 
державними фінансами і транспорт), які були спільним знаменником усіх програм, що 
опрацьовувалися урядами, склад котрих постійно змінювався. Проблеми в сферах, з приводу 
шляхів реформування яких консенсусу ще не було досягнуто, передбачалося розв’язувати у більш 
гнучкий спосіб на основі пропагандистської роботи та, зокрема, аналітично-дорадчої допомоги та 
інших інструментів некредитного характеру. Ця СПУ також була більш поміркованою за 
попередню, визнаючи несприятливість політичних умов для розв’язання Урядом питань 
ключового характеру. Ця реалістична позиція зберігалася і під час кризи, коли зусилля були 
спрямовані на стабілізацію ситуації, а не на намагання скористатися з кризи як із шансу для 
проведення далекосяжних реформ. Вада цієї стратегії полягає в тому, що тепер, коли триває 
відновлення економіки, реалізація передбачених нею заходів уже не вважається нагальним 
                                                      
18 Обстеження середовища для ведення бізнесу і діяльності підприємств (BEEPS At-A-Glance) 2008, Україна. 
Січень 2010 року 
19 Індекс сприйняття корупції (Corruption Perception Index 2011). 
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питанням, і це призводить до ризику самозаспокоєння щодо розв’язання глибших структурних 
проблем України.   

У передкризовий період МФК активно працювала над розширенням своєї програми, приділяючи 
основну увагу тим секторам, де Україна має порівняльні переваги (на зразок агробізнесу та 
промисловості з високою доданою вартістю), а також надавала цілеспрямовану підтримку через 
фінансових посередників. Криза призвела до скорочення інвестицій МФК та переорієнтації на 
портфельних клієнтів, короткострокове фінансування та консультаційну роботу, пов’язаною з 
кризою. Останнім часом, у міру стабілізації економіки, центр уваги знову зсунувся в бік 
стратегічних цілей на довшу перспективу. 

Відповідна матриця результатів чітко відповідала стратегічним цілям, передбаченим СПУ, та 
містила, головним чином, результати, що піддаються спостереженню, забезпечуючи, таким чином, 
можливість моніторингу Стратегії під час її реалізації. Водночас, у матриці є дві вади. Першою з 
них є брак безпосереднього зв’язку між певними заходами та їхнім впливом на цілі вищого 
порядку. Цей аспект був найбільш проблематичним під час роботи над розвитком приватного 
сектора, де діяльність Групи Світового Банку може зводитися до демонстрації зразків передової 
практики та формування моделей бажаної поведінки. Такою самою була ситуація із забезпеченням 
суттєвого поліпшення ситуації у сфері охорони здоров’я, освіти та комунальних послуг, де 
підтримка з боку Банку була недостатньою для того, аби справити суттєвий вплив, чи просто не 
привела до бажаних результатів, як, зокрема, у разі проектів «Рівний доступ до якісної освіти» та 
«Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІД». Ще однією вадою стали нереалістичні очікування з 
приводу досягнення результатів у досить стислі строки, особливо в умовах України, де затримки в 
реалізації інвестиційних заходів мають хронічний характер. Саме такою є ситуація уразі діяльності 
з модернізації податкової системи, оформлення актів на право власності на землю й розвитку 
кадастру, у сфері енергетики та міської інфраструктури. Крім того, надмірно оптимістичною 
виявилася оцінка того, наскільки сильно криза змушуватиме владу вживати рішучих заходів щодо 
роботи з проблемними кредитами, ухвалення рішень про подальшу долю проблемних банків та 
упорядкування стану бюджету. Усі ці процеси тривають довше, ніж очікувалося.        

Ризики (як пов’язані з реалізацією Стратегії, так і з макроекономічною політикою) було визначено 
у СПУ належним чином, але, якщо повернутися думками в минуле, потенційні наслідки цих 
ризиків недооцінювалися, а здатність тогочасного уряду реагувати на них часто переоцінювалося, 
що й було визнано у Звіті про хід виконання СПУ. Аналіз ризиків реалізації Стратегії виявився 
недостатньо глибоким: велику увагу було приділено забезпеченню вибірковості, але не було 
враховано проблем розроблення та готовності, що їх було виявлено пізніше. У випадку 
макроекономічних ризиків у Звіті про хід виконання СПУ було належним чином окреслено ризик 
політичної ситуації та волі до проведення реформ.   

Реалізація Програми 

Група Світового Банку непогано впоралася з управлінням складною програмою у складний період.  
Група враховувала думки своїх партнерів, тісно співпрацюючи з МВФ та ЄС, насамперед, у 
питаннях реагування на кризу та в енергетичному секторі, й налагодила стосунки із широким 
колом партнерів в Україні.   Важливим є те, що Група Банку спокійно ставилася до частих змін 
керівництва в Україні, відповідно коригуючи власну діяльність. Підтримка Банком позик політики 
розвитку (ППР) загалом забезпечила успішне досягнення бажаних результатів, зокрема, у випадку 
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реагування Групи Світового Банку на кризу в рамках пакета міжнародної підтримки (див. Вставку 
1).      

Вставка 1: Реагування Групи Світового Банку на кризу 
 
Перша оцінка діяльності Групи Світового Банку в Україні з боку Незалежної групи з оцінювання 
(IEG) була позитивною (див. Phase I: The World Bank Group’s Response to the Global Economic 
Crisis («Фаза І: Реагування Групи Світового Банку на глобальну економічну кризу»), IEG, 2010).  За 
оцінками IEG, програма діяльності містила потужну реформістську складову, проекти були добре 
опрацьовані, а результати піддавалися вимірюванню. Крім того, зосередженість на поліпшенні 
адресності витрат на соціальний захист вважалася цілком доцільною з огляду на досить значні 
поточні обсяги соціальних  видатків в Україні. Дуже важливою є правильність в умовах  України 
твердження IEG про те, що якісна аналітична робота є передумовою належної реакції.  
Макроекономічні питання, які мали у СПУ-2008 наскрізний характер, вийшли на перший план 
разом зі зростанням невизначеності та початком глобальної фінансової кризи. Цей аспект було 
враховано кількома способами: по-перше, було проведене діагностичне дослідження («дью 
ділідженс») фінансового сектора з оновленням результатів Програми оцінки фінансового сектора 
за 2007 – 2008 роки; по-друге, у 2008 році було здійснено роботу над Меморандумом про 
економічний розвиток України (МЕР); по-третє, МВФ на прохання Банку здійснив конкретну 
макроекономічну оцінку в очікуванні можливих макроекономічних труднощів. Протягом усього 
строку реалізації СПУ Банк продовжував вести аналіз та надавати консультації з питань політики 
в таких сферах, як фінансовий сектор, пенсійна реформа, енергетика та соціальні програми, котрі 
мають критично важливі макровиміри. Окрім МЕР та Програми оцінки фінансового сектора 
значний внесок у досягнення цієї мети зробили проекти аналітично-дорадчої допомоги (АДД):  
«Підвищення рівня адресності програм соціальної допомоги» (квітень 2010 року); «Україна: 
оцінка сприяння торгівлі та транзиту» (травень 2010 року); «Вдосконалення міжбюджетних 
відносин  і стратегія видатків у сферах охорони здоров’я та освіти» (лютий 2008 року) та 
«Населення України старіє – для подолання наслідків таких демографічних змін необхідні 
реформи» (червень 2007 року).   
 
Стратегія реагування МФК на кризу доповнювала програму МБРР. У фінансовому секторі МФК 
працювала у контексті Спільної ініціативи міжнародних фінансових установ для 
східноєвропейських банків.  На Програму фінансування глобальної торгівлі (GTFP) припадало 40 
відсотків усіх інвестицій МФК у фінансовий сектор України за період чинності СПУ, що 
допомогло збільшити ліквідність та заохочувало товаропотоки. Протягом дванадцяти місяців від 
початку кризи в Україні МФК надала фінансовому секторові 110 млн. доларів США, 90 млн. із 
яких було надано в рамках програми GTFP.  Програма антикризових заходів на фінансових ринках 
мала на меті розширення обізнаності з передовою практикою роботи з проблемними активами, 
допомагала фінансовим установам оцінювати ризики і вдосконалювати роботу з проблемними 
кредитами на основі поглибленої діагностики, а також підтримувала розвиток ринку проблемних 
активів, сприяючи формуванню відповідної регуляторної бази. Останнім часом розпочалася 
співпраця з одним із місцевих фондових ринків із метою створення вторинного ринку проблемних 
активів. У реальному секторі МФК реалізовувала свою Програму консультацій із антикризових 
заходів у корпоративному секторі, надаючи підтримку існуючим клієнтам та вибірково 
здійснюючи інвестиції в компанії з життєздатними бізнес-моделями. За дванадцять місяців після 
початку кризи були надані нові інвестиції в обсязі близько 100 млн. долар ів США.  Пр о ект з 
поліпшення інвестиційного клімату мав на меті вдосконалення процедур відновлення 
платоспроможності та банкрутства. 
 
У здійсненні інвестицій МБРР спостерігалися помітні зміни на краще, що стало віддзеркаленням 
узгоджених зусиль як Банку, так і його українських партнерів у тому, що стосується спільного 
здійснення заходів та щоквартального моніторингу поступу. Нині жоден із проектів МБРР в 
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Україні не оцінено як «незадовільний», а рівні освоєння коштів інвестиційних позик зросли до 15 
відсотків станом на липень 2011 року із 7,4 відсотка у середньому протягом періоду чинності 
попередньої СПУ. Період, потрібний для набрання новими позиками чинності, скоротився з у 
середньому 32 місяців у 2000 фінансовому році до 15 місяців у 2007 фінансовому році, 9 місяців у 
2008 фінансовому році та 4,5 місяця у 2009 – 2010 фінансових роках. 

 
З другого боку, не надто вдалою була реалізація проектів МБРР, успадкованих від попередніх 
СПУ. На початку реалізації СПУ на 2008 – 2011 фінансові роки під загрозою перебували 4 проекти 
з 11, і на ці 4 проекти припадало майже 50 відсотків зобов’язань із кредитування.  Крім того, 
незважаючи на реструктуризацію та значну увагу, що приділялася управлінню портфелем із 2007 
року, п’ять із шести інвестиційних проектів, реалізованих за період СПУ, було оцінено як 
незадовільні з погляду досягнення цілей у сфері розвитку. Деякі з них виявилися особливо 
невдалими – це, зокрема, проекти «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІД» та «Розширення 
доступу до ринків фінансових послуг». Для цих проектів характерними були як невдале 
розроблення (наприклад, поєднання двох первісних проектів у один, невдалий вибір виконавця або 
наявність надто великого числа компонентів), так і брак відповідального ставлення (наприклад, 
відсутність консенсусу з приводу оптимальних підходів до лікування туберкульозу). Крім того, на 
шкоду цим проектам пішли часті зміни у напрямках політики та у складі керівництва: зокрема, 
проектові «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІД» довелося попрацювати з сімома міністрами 
охорони здоров’я, 11-ма заступниками міністра та п’ятьма директорами проекту за десять років 
реалізації. Успішнішою виявилася реалізація недавніх проектів МБРР і тих проектів, яким до 
завершення їхнього строку залишається більше часу. Причиною цього стало пильніше ставлення 
до управління портфелем з боку КМУ та ретельне дослідження, проведене Групою забезпечення 
якості Світового банку (QAG) на прохання керівництва Банку по регіону Європи та Центральної 
Азії. Виконане у квітні 2010 року дослідження QAG пролило світло на питання готовності:  майже 
в усіх випадках спостерігалася недостатня підготовка технічних умов і пакетів закупівель, що 
призводило до затримок на три – чотири роки з будь-яким значнішим освоєнням кредитних 
коштів. Останнім часом мали місце суттєві зрушення на краще за проектами «Розвиток міської 
інфраструктури» та «Проект з передачі електроенергії». Ситуація з проектами «Управління 
державними фінансами» та «Модернізація державної податкової служби» залишається складною, 
зокрема, через часті зміни у складі партнерів і, частково, через нерішуче ставлення влади до цілей 
цих проектів у сфері розвитку. Показники одного з проектів («Розширення доступу до ринків 
фінансових послуг») знизилися через негативний вплив кризи на попит на кредитні ресурси, 
внаслідок чого цей проект було закрито, а залишок коштів перерозподілено на користь успішного 
Другого проекту розвитку експорту. МФК також успішно здійснювала управління всім своїм 
портфелем, незважаючи на негативний вплив кризи. У пік кризи довелося здійснити 
реструктуризацію позик, наданих одному клієнтові (на який припадало близько 20 відсотків 
портфеля), оскільки на цьому клієнтові сильно позначилося зниження цін на товарну продукцію та 
падіння попиту на глобальному та вітчизняному ринках. МФК ініціативно вжила заходів до 
розв’язання проблеми погіршення якості свого портфеля, і ситуація відтоді стабілізувалася. 
Портфель траст-фондів складається загалом з 33 грантів; управління ним здійснюють Банк та 
МФК. Рівень освоєння коштів для портфеля траст-фондів Банку, до якого входить 14 грантів, 
досягнув до кінця 2011 року 49%. Такий порівняно високий рівень освоєння коштів зумовлений 
кількома чинниками: i) до траст-фондів застосовувалися також фільтри готовності; ii) до траст-
фондів застосовувалися спрощені місцеві процедури набрання чинності та виплати коштів, 
оскільки вони не є зовнішніми запозиченнями; iii) на відміну від інвестиційних проектів, траст-
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фонди, як правило не використовують складних закупівель, а це є основною причиною затримок із 
впровадженням інвестиційних операцій. 

Накопичений досвід і пропозиції для нової СПУ 

За результатами цієї самооцінки діяльності Групи Світового Банку у 2008 – 2011 роках було 
винесено такі уроки, котрі можуть виявитися доречними для розроблення наступної СПУ: 

• Синергетичний ефект: Через 17 років після приєднання до Світового Банку Україна досі 
здійснює перехід до сучасної ринкової економіки, причому багато необхідних політичних 
документів наразі не опрацьовано й не запроваджено у практику. Хоча основний тягар 
реформування у сфері державної політики лягає на позики на підтримку політики розвитку 
(ППР – DPL), тоді як інвестиційні проекти мають на меті реалізацію цієї політики та (або) 
усунення вузьких місць, усі проекти необхідно точно допасовувати до зміни тенденцій, 
характерних для порядку денного та політичної системи України. Це питання є 
найкритичнішим для трансформаційних проектів і проектів з розбудови інституційного 
потенціалу у сферах державного управління, соціального захисту, комунальних послуг і 
земельної реформи. Зважаючи на те, що цикл формулювання політики є коротшим за цикл 
реалізації проекту, свого розв’язання потребує проблема наведення мостів між тим часом, 
коли було розроблено проект, та тими роками, протягом яких триває його реалізація, щоб 
усунути ризик невідповідності проектів швидкозмінній державній політиці.   

• Досвід і знання. Необхідно забезпечити постійну взаємодію та обмін знаннями між 
розробниками політики та персоналом Банку з питань ключових стратегічних цілей, а також 
розширення обізнаності громадськості.  Оскільки реформи в Україні тривають досі, а підхід до 
їхнього здійснення не є системним, Україна має сильне прагнення  навчатися, і українська 
влада сприймає Банк як лідера у цьому процесі. Є відчуття, що за час кризи це сприйняття 
було втрачене, але тепер, коли найгірше вже позаду, Банк може повернутися до «навчального» 
режиму роботи, ознайомлюючи партнерів із досвідом інших країн, діючи як платформа для 
обговорення можливих шляхів застосування цих підходів та зміщуючи фокус консультацій у 
сфері державної політики з питань загального характеру на конкретні питання, які стоять 
перед Україною. Такий підхід передбачає подальше докладання зусиль Інститутом Світового 
Банку та подальше надання аналітично-дорадчої допомоги, як це відбувалося у рамках цієї 
СПУ, для розширення обізнаності й розуміння, а також використання знаннєвих інструментів з 
метою впровадження реформ і кращого ознайомлення з відповідними інституціями, й 
налагодження стосунків до започаткування нових кредитних проектів задля уникнення 
виділення великих коштів на реалізацію проектів, які скасовуються (на зразок Проекту 
модернізації залізниць) або які зрештою виявляються невдалими через брак спільного 
розуміння напрямків його реалізації (наприклад, проект із туберкульозу та ВІЛ/СНІД). Значна 
робота, проведена Банком для визначення напрямків реформування енергетичного сектора, є 
взірцем того рівня знань, який є потрібним для апріорного розуміння проблем, опрацювання 
відповідних інвестиційних проектів чи кредитів політики розвитку, та використання цих знань 
у роботі з партнерами для здійснення впливу на ситуацію в секторі в ширшому розумінні. 
Головне – підтримати ці зусилля.  

• Урядування.  Досягнення у сфері поліпшення врядування за певними напрямками реалізації 
програми Банку підривалися загальним погіршенням показників корупції протягом періоду 
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реалізації СПУ. Таке погіршення ситуації вказує на необхідність перегляду Групою Світового 
Банку свого підходу до розв’язання проблем урядування. Новий підхід повинен активізувати 
зусилля у тих сферах, де був досягнутий поступ та оновити основні діагностичні дослідження і 
поглибити їх для конкретних секторів, а також провести політ економічний аналіз. Крім того, 
залежно від результатів оцінки можливих варіантів, доцільно розглянути можливість 
застосування у новій СПУ заходів, прямо орієнтованих на сторону попиту, із можливим 
застосуванням знаннєвих та аналітичних продуктів у тих секторах, де не планується надання 
кредитів, та /або включення відповідних заходів до інвестиційних проектів на муніципальному 
рівні.     

• Готовність та реалізм.  Як було зазначено в огляді QAG, протягом багатьох років  
здійсненню інвестиційних проектів заважали проблеми з готовністю. У деяких випадках 
первісні плани реалізації були або нереальними (як, наприклад, у разі Проекту видачі 
земельних актів у сільській місцевості та розвитку системи кадастру), або неповними 
(наприклад, у разі Проекту розвитку міської інфраструктури). Навіть попри суттєвий поступ, 
який було досягнуто в урізанні бюрократичних процесів (наприклад, у скороченні часу до 
набрання чинності документами), на підготовку проектів досі йде дуже багато часу;  з огляду 
на це часовий горизонт для формування черги проектів має бути довшим за два р о ки й має 
передбачати підтримку діяльності з підготовки проектів шляхом надання коштів через фонди 
на підготовку проектів, гранти, довірчі фонди або з допомогою включення до бюджетів 
проектів коштів на підготовку нових проектів.  Це є особливо необхідним для таких проектів, 
як масштабні інфраструктурні заходи та проекти зі складною ІТ-складовою, котрі вимагають 
попереднього технічного опрацювання та розроблення специфікацій. Це означає також 
необхідність детального ознайомлення з адміністративними системами України, бюджетами, 
завданнями та функціями, зокрема, в умовах децентралізації та у тих, хто бере позику вперше. 
Такого докладного розуміння місцевих процедур бракувало на етапах розроблення кількох 
проектів (як-от: «Контроль за туберкульозом та ВІЛ / СНІД», «Розширення доступу до ринку 
фінансових послуг», «Рівний доступ до якісної освіти» та «Розвиток міської інфраструктури»), 
тому його довелося накопичувати під час реалізації цих проектів, що робилося із затримками й 
не завжди успішно.   

• Закупівлі та управління виконанням договорів. Мають місце випадки, до яких у 
дослідженні QAG привернуто особливу увагу, котрі вказують на те, що саме здійснення 
закупівель та управління виконанням договорів є вузьким місцем. Проблема необізнаності 
української влади з правилами Банку загострюється браком докладних технічних специфікацій 
(наприклад, за Проектом реабілітації гідроелектростанцій); сегментацією проектів, через яку 
на проведення робіт, менш придатних для проведення міжнародних конкурентних торгів 
(наприклад, фінансування дрібних, розпорошених робіт за Проектом покращення 
автомобільних доріг та безпеки руху), проводяться міжнародні, а не національні конкурентні 
торги; необхідністю укладання масштабних договорів на постачання ІТ, складних за своєю 
природою (наприклад, за проектами «Реабілітація гідроелектростанцій», «Модернізація 
державної податкової служби», «Видача державних актів на право власності на землю в 
сільській місцевості та розвиток системи кадастру», «Розвиток системи державної статистики» 
та «Управління державними фінансами»). Розроблення комплексних інформаційних систем 
вимагає не лише почуття відповідальності з боку замовників, але й належного управління 
процесами закупівель із повним використанням усього простору для маневру, який 
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дозволяється посібником Банку з питань ІТ, та приділенням належної уваги питанням 
розроблення проектів та укладання договорів як Банком, так і владою. Для здійснення 
закупівель потрібне реалістичне перспективне планування та ретельне управління виконанням 
договорів. Таким чином, для планування закупівель необхідно забезпечити початкове 
«сортування», за якого договори, які перебувають на критичному для реалізації проекту шляху 
та вимагають значної уваги керівництва з обох боків, підлягатимуть ретельному моніторингу. 
Крім того, є сенс у коригуванні граничних значень вартості, щоб мати змогу через процедуру 
національних конкурентних торгів укладати прості договори з низьким рівнем ризику без 
попереднього їх огляду Банком.  

• Розроблення проектів. Більшість інвестиційних проектів МБРР в Україні здійснювалися «з 
нуля», тобто виконавці брали кредити вперше з усіма ризиками, обумовленими необізнаністю 
з процедурами Банку та необхідністю ретельного та уважного моніторингу й контролю. Старі 
помилки у розробленні структури проектів роблять засвоєння цієї інформації ще складнішим, 
тому їх слід уникати, а дотримання передової практики слід заохочувати. При цьому необхідно 
вживати заходів для:   

√ забезпечення належних позицій виконавця у загальній бюрократичній структурі з 
метою гарантування легітимності на етапі реалізації та наявності необхідних 
політичних та (або) операційних повноважень. Приклади: проекти «Розширення 
доступу до фінансових послуг» та «Рівний доступ до якісної освіти» (негативний 
досвід) та проект «Розвиток експорту ІІ» (позитивний досвід). 

√ Утворення групи впровадження проекту, яка доповнюватиме функції інших 
підрозділів виконавця. Приклади: проекти «Рівний доступ до якісної освіти» та 
«Модернізація державної податкової служби» (негативний досвід) і «Розвиток 
експорту ІІ» та «Удосконалення системи соціальної допомоги» (позитивний 
досвід). 

√  Обмеження підтримки тими заходами, які мають критичне значення для 
досягнення цілей, орієнтованих на розвиток, без здійснення непотрібної (хоч і 
корисної) діяльності, яка загострює проблеми з координацією дій. Приклади: 
проекти «Видача державних актів на право власності на землю в сільській 
місцевості та розвиток системи кадастру» (негативний досвід) та «Удосконалення 
системи соціальної допомоги» (позитивний досвід). 

√ Роботи в одному секторі та (або) з одним державним органом в умовах обмеженого 
потенціалу реалізації проекту. Приклади: проекти «Розвиток міської 
інфраструктури» та «Розширення доступу до фінансових послуг» (негативний 
досвід) і «Реабілітація гідроелектростанцій», «Передача електроенергії», 
«Покращення автомобільних доріг та безпеки руху» та «Удосконалення системи 
соціальної допомоги» (позитивний досвід).  

√ Усвідомлення того, що справи можуть піти погано навіть за належного 
розроблення проекту. Важливу роль відіграють наступність та якість управління 
проектами та залучення працівників Банку в країні та штаб-квартирі. Невпинний 
нагляд на місцях у поєднанні зі вчасною передачею фахового досвіду завжди мав 
критичне значення; на практиці, це давало змогу виконавцеві проекту працювати в 
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умовах постійних змін політичної ситуації та компромісів. Приклади: проекти 
«Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІД» (негативний досвід) і «Розвиток 
експорту ІІ» та «Удосконалення системи соціальної допомоги» (позитивний 
досвід). 
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ДОДАТОК 1.A ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ СПУ:  ПЛАНОВАНА КРЕДИТНА ПРОГРАМА ТА ЇЇ ФАКТИЧНЕ ВИКОНАННЯ 
(СПУ на період 2008 – 2011 фінансових років) 

 

 Плани СПУ станом на 8 листопада 2007 року  

Фінанс. рік Проект  Дол. США (млн.) Статус Дол. США (млн.) 

2008 

Проект з передачі електроенергії  
Проект розвитку міської інфраструктури  
Проект модернізації державних фінансів  
ППР 2  
Підтримка реформування судової системи 
Проект управління соціальним страхуванням 

 

200 Фактично впроваджується 200 
140 Фактично впроваджується 140 
50 Фактично впроваджується 50 
300 Завершено 300 
40 Скасовано  
110 Скасовано  

Усього 840  690 

2009 

Проект розвитку міської інфраструктури 
Проект з передачі електроенергії 2 
ППР 3 

   Проект покращення автошляхів та безпеки руху    

300 Скасовано 
 

250 Скасовано  

400 
400 Фактично впроваджується 500 

400 
Усього 1 350 900 

Усього,  2008-2009  фінансові роки 2 190 1 590 

Звіт про виконання СПУ станом на 14 грудня 2011 року  

2010 

Додаткове фінансування на проект реабілітації 
гідроелектростанцій 60 Фактично впроваджується 60 
Програмна позика на реабілітацію фінансового сектора 1 400 Завершено 400 

Усього 460 460 

2011 

ППР 4 500 Скасовано  
Проект з енергоефективності  250 Фактично впроваджується 250 
Програмна позика на реабілітацію фінансового сектора 2 350 Перенесено на 2012 фін. рік  
Проект модернізації залізниці 500 Скасовано  
Додаткове фінансування на Другий проект розвитку 
експорту 

120 Перенесено на 2012 фін. рік  

Усього  1 720 250 

Усього,  2010-2011 фінансові роки 2 180 710 

ЗАГАЛЬНА СУМА КРЕДИТІВ , 2008-2011 ФІНАНСОВІ РОКИ 4 370 2 300 
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ДОДАТОК 1.B ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ СПУ:  ПЛАНОВАНІ  ЗНАННЄВІ ТА АНАЛІТИЧНІ ПРОДУКТИ І ЇХ ФАКТИЧНЕ НАДАННЯ 
(СПУ на період 2008 – 2011 фінансових років) 

 

 

Фінанс. рік Плани СПУ станом на 8 листопада 2007 року СТАТУС 

2008 

Огляд державних фінансів 2 Завершено у 2008 фінанс. році 
Проект «Голос громадськості», технічна допомога Завершено у 2008 фінанс. році 
Відповідність попиту на робочу силу та наявних знань і навичок Завершено у 2009 фінанс. році 
Сектор людського розвитку, технічна допомога Завершено у 2008 фінанс. році 
Діалог щодо фінансового сектора Завершено у 2008 фінанс. році 
Розвиток ринків капіталу, Програма технічної допомоги та партнерства  Завершено у 2008 фінанс. році 
Розвиток приватного сектора, технічна допомога / діалог Завершено у 2009 фінанс. році 
Розвиток фінансового сектора, технічна допомога / діалог  Завершено у 2008 фінанс. році 
«Економіка на основі знань» – діалог про конкурентоспроможність Завершено у 2008 фінанс. році 
Охорона навколишнього середовища (Екологічне партнерство в м. Запоріжжя, технічна допомога) Завершено у 2008 фінанс. році 
Інституції IET і Схема зелених інвестицій, технічна допомога Завершено у 2008 фінанс. році 
Вплив укладення Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС на аграрний сектор Завершено у 2008 фінанс. році 
Програма допомоги у сфері управління енергетичним сектором (ESMAP): реабілітація теплових електростанцій Завершено у 2009 фінанс. році 
Програма допомоги у сфері управління енергетичним сектором (ESMAP): доступне централізоване теплопостачання на основі газу у 
Східній Європі Завершено у 2010 фінанс. році 

Оновлений варіант Програми оцінки фінансового сектора Завершено у 2009 фінанс. році 
Звіт про стан дотримання стандартів і кодексів (ROSC) у сфері бухгалтерського обліку та аудиту   Завершено у 2008 фінанс. році 
Зміцнення попиту на ефективне врядування, додаткова технічна допомога Завершено у 2008 фінанс. році 

2009 

Меморандум про економічний розвиток України (МЕР) Завершено у 2010 фінанс. році 
Політика людського розвитку в Україні, аналітично-дорадча допомога (АДД) Завершено у 2010 фінанс. році 
Реформування газового сектора в Україні Завершено у 2009 фінанс. році 
Фінансова звітність корпоративного сектора Завершено у 2009 фінанс. році 

Звіт про виконання СПУ станом на 14 грудня 2011 року 

2010 

Інвестиційний план Фонду чистих технологій  Завершено у 2010 фінанс. році 
Фінансовий нагляд у секторі державних підприємств Завершено у 2010 фінанс. році 
Охорона здоров’я і демографія Завершено у 2010 фінанс. році 
Охорона навколишнього середовища, технічна допомога Завершено у 2010 фінанс. році 
Реструктуризація корпоративного сектора  Завершено у 2011 фінанс. році 
Звіт про стан дотримання стандартів і кодексів (ROSC), подальша  технічна допомога Завершено у 2010 фінанс. році 
Реформування ринків капіталу, технічна допомога Скасовано 
Управління державними фінансами, технічна допомога Завершено у 2012 фінанс. році 
Україна – Вплив укладення Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС на аграрний сектор Завершено у 2012 фінанс. році 

2011 

Підвищення ефективності і підзвітності у секторах, пов’язаних з людським розвитком Перенесено на 2012 фінанс. рік 
Реформування газового сектора і сектора централізованого теплопостачання  Завершено у 2012 фінанс. році 
Довідка про інвестиції в аграрний сектор Завершено у 2011 фінанс. році 
Глибока та всеохопна угода про зону вільної торгівлі Завершено у 2011 фінанс. році 
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ДОДАТОК 1C ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ СПУ: ОГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ САМООЦІНКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ СПУ 
НА 2008-2011 ФІНАНСОВІ РОКИ 

 

Результати, на які Банк збирається 
вплинути протягом періоду СПУ 

Стан справ та стисла оцінка Кредитна діяльність та 
знаннєві продукти, що 

сприяли внеску у результати 

Накопичений досвід і пропозиції для нової СПУ 

Компонент 1: Відновлення економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності 

Стратегічна ціль 1: Поліпшення бізнес-клімату, активізація приватних інвестицій і торгівлі 

1.1 Підвищення 
конкурентоспроможності 
сільського господарства 

 
 
1.1.a Підвищення продуктивності у 
відібраних агропідприємствах (обсяг 
продажів на працівника, експортні 
показники) 

 

 

 

 

 

 

1.1.b Підвищення продуктивності на 
рівні господарств у окремих 
ланцюгах постачання: (і) 
врожайність, (іі) якість продукції та 
(ііі) ціни виробників 

 

 

 

 

 

 

1.1 Результату було частково досягнуто. 
Показники продуктивності сільського 
господарства, незважаючи на кризу, 
поліпшилися, хоча ці досягнення частково 
були применшені втручанням держави в 
діяльність експортних ринків зерна. 

 
1.1.a Обсяги продажу продуктивної 
худоби зросли на 4% у січні 2011 року в 
порівнянні з аналогічним періодом 
попереднього року, але обсяги продажу 
сільськогосподарських культур 
зменшилися; за 2010 рік зросли показники 
експорту худоби (32%), тваринного та 
рослинного жиру (41%), проте обсяги 
експорту сільськогосподарських культур 
скоротилися на 25%, відповідно до 
обмеження експорту зерна. 

1.1.b (і) Середня врожайність 
сільськогосподарських культур 
зменшилася приблизно на 3% по зернових, 
9% по овочах і майже не змінилася по 
олійних культурах; урожайність плодових 
культур зросла на 8%; продуктивність 
тваринництва зростала та була у січні 2011 
року на 10% вищою в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року; (іі) 
спостерігається тенденція до 
запровадження стандартів якості ЄС в 
агрохолдингах та окремих 
харчопереробних компаніях; (ііі) ціни 
виробників сільськогосподарської 
продукції зросли у січні 2011 року на 15% 
у порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року — зокрема, на 33% на 
продукцію рослинництва й на 4% на 
продукцію тваринництва. 

 

Позики Банку: 

Позики на підтримку політики 
розвитку (ППР) ППР II,  ППР 
III 

 

Проект «Модернізація 
державної податкової служби» 
(МДПС) 

 

Проект «Видача державних 
актів на право власності на 
землю в сільській місцевості та 
розвиток системи кадастру» 

 

Кредити МФК:   

 

Фінансовий та реальний 
сектори 

 

Підтримка лізингу 
сільськогосподарської техніки 
(гарантія на часткове покриття 
кредитного ризику) 

 

Лінія розподілу ризику для 
постачальника засобів захисту 

Незважаючи на вплив кризи на економіку України, у 
сільському господарстві мають місце помітні ознаки поступу; 
було створено інфраструктуру земельного кадастру, 
необхідну для розвитку ринків землі у сільській місцевості, 
та спрощено взаємодію між державою та приватним 
сектором.  Водночас, цей процес триває значно довше, ніж 
очікувалося; і, зважаючи на початкові показники України, він 
триватиме ще довго, причому основні рішення з питань 
державної політики наразі не ухвалені (зокрема, не дозволено 
продаж земель сільськогосподарського призначення).  

 

Загалом, позики на підтримку політики розвитку (ППР) 
виявилися ефективними інструментами заохочення реформ у 
сфері державної політики, які стосуються, зокрема, ділового 
клімату. Вони спиралися на інтенсивний діалог та фактичні 
дані, котрі дали змогу сільському господарству (та іншим 
секторам) підвищити свою конкурентоспроможність. Тим 
часом, під час надання інвестиційної підтримки, 
передбаченої цим компонентом, МБРР зіткнувся з 
затримками та бюрократичною тяганиною (це вплинуло й на 
проекти за іншими компонентами). У випадку проекту 
«Видача державних актів на право власності на землю в 
сільській місцевості та розвиток системи кадастру» 
інституційні проблеми та проблеми з координацією можна 
було передбачити та пом’якшити шляхом спрощення 
структури проекту, адекватного визначення його обсягу (та 
/або строків) і врахування готовності  до реалізації.  Замість 
цього, управління цими ризиками здійснювалося шляхом 
утворення численних Рад, Наглядових та Координаційних 
комітетів, що виявилося неефективним. Ці ризики було 
ідентифіковано на початку періоду СПУ, і проект було 
докорінно реструктуризовано в 2009 році з метою спрощення 
дизайну проекту, зменшення масштабності цілей проекту, 
орієнтованих на розвиток, скорочення обсягу проекту та 
вирішення проблем впровадження. Проект «Модернізація 
державної податкової служби» також зіткнувся з проблемами 
у здійсненні масштабних закупівель ІТ та в налагодженні 
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держава, у сукупних активах та у 
капіталі банківської системи 
(базовий рівень (2009 рік) — 17% та 
25%; цільовий рівень (2012 рік) — 
10% та 15%). 

 

2.1.d Регулярне оприлюднення 
інформації про реальних 
контролерів та власників істотної 
участі (5% або більше) всіх банків. 

 

2.1.e Формування всіма суб’єктами 
регульованого фінансового ринку 
фінансової звітності за 
Міжнародними  стандартами 
(МСФЗ) та розкриття цієї звітності. 

 

 

 

2.2 Зміцнення та поглиблення 
фінансових ринків 

 

2.2.a Капіталізація та обсяг торгів 
на всіх фондових ринках України 
становить 40% ВВП у 2012 році. 
Базовий рівень (2009 рік) становить 
23%. 

 

 

 

 

2.2.b Обсяг випуску нових акцій та 
облігацій досягає 15% ВВП до 2012 
року. Базовий рівень (2009 рік) 
становить 2%. 

 

Станом на 1 жовтня 2010 року частка 
банків, у яких основним акціонером є 
держава, у сукупних активах та капіталі 
банківської системи залишилася 
практично незмінною та становила 
відповідно 17% та 28%. Попри брак 
поступу у зменшенні частки держави у 
банківській системі, проведена урядом 
рекапіталізація стала основним чинником 
відновлення стабільності фінансового 
сектора під час кризи. 

2.1.d Цього результату було частково 
досягнуто, спостерігається значний 
поступ. Відповідний закон було ухвалено і 
він набрав чинності. Після впровадження 
цього закону в повному обсязі буде 
встановлено суворіші вимоги до розкриття 
відомостей про реальних власників та про 
діяльність банківських груп. 

2.1.e Результату було частково досягнуто, 
спостерігається значний поступ. Було 
запроваджено зміни до законодавства, 
згідно з якими стандарти МСФЗ має бути 
запроваджено для всіх фінансових установ 
(включаючи банки) з 2012 року. 

2.2. Цього результату було досягнуто на 
фондовому ринку, але не на ринку 
облігацій. 

 

2.2.a Цього результату було досягнуто.  У 
2010 році фондові ринки відродилися. 
Ключовий індекс ринку зріс приблизно на 
70%.  Капіталізація фондового ринку 
становила близько 37% від ВВП (2009 р.) 
станом на кінець 2010 року. .  
Капіталізація зазначених компаній 
фондового ринку України зросла на 
48,75% – до 171,76 млрд. грн. у 2010 році. 
Обсяг торгів протягом 2010 року становив 
близько 17% від ВВП. 

2.2 b. Цього результату не було досягнуто. 

 Обсяг випуску нових акцій та облігацій 
вийшов на рівень у 3,4% від ВВП за січень 
— вересень 2010 року (у порівнянні з 9,3% 
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Стратегічна ціль 6: Підвищення ефективності надання послуг 

6.1  Підвищення адміністративної 
ефективності системи соціальної 
допомоги 
 
 

 
6.1.a Скорочення тривалості 
опрацювання заяв на соціальні 
виплати з 4,1 години у 2007 році до 
1,5 години у 2010 році. 

 

6.1.b Збільшення числа виплат, що 
обробляються за місяць у розрахунку 
на одного працівника органу 
соціального забезпечення, з 290 у 
2007 році до 530 у 2010 році. 

 

6.1 Результат був досягнутий.  Було 
розроблено типову модель для місцевих 
органів соціального забезпечення. Було 
здійснено її пілотне впровадження та 
оцінку з подальшим офіційним 
затвердженням. Станом на квітень 2011 
року 750 з 757 органів соціального 
забезпечення по всій країні запровадили 
нову модель обслуговування за 
принципом «єдиного вікна». 

6.1.a У 2010 році середня тривалість 
опрацювання заяв у місцевих органах 
соціального забезпечення становила 1,4 
години. 

6.1.b У 2010 році середня кількість виплат, 
що оброблялися за місяць у розрахунку на 
одного працівника органу соціального 
забезпечення, становила 370. 

 
 

Позики МБРР: 

Удосконалення системи 
соціальної допомоги 

 

Проект рівного доступу до 
якісної освіти  

 

Позики на підтримку політики 
розвитку ППР II, ППР III 

 

АДД (аналітично-дорадча 
допомога): 

Огляд державних фінансів 
(ОДФ) ІІ 

Технічна допомога з пенсійної 
реформи та розвитку ринків 
капіталу 

Технічна допомога з питань 
політики людського розвитку 

 

Досвід Проекту удосконалення системи соціальної допомоги 
(ПУССД) показує, що успіху можна добитися шляхом: (а) 
вчасного коригування, спрямованого на краще 
пристосування до можливостей щодо впровадження, після 
ретельної оцінки цих можливостей; (b) вдосконалення 
підготовки і проведення закупівель; (с) усунення недоліків у 
нагляді, пов’язаних зі зміною працівників (з обох боків) та (d) 
точної звітності і повідомлення керівництву про проблеми; 
систематичного оновлення і моніторингу планів 
впровадження обома сторонами.       

 

• У майбутньому Банк та Уряд України мають спиратися 
на досягнуті успіхи, працюючи з органами, які вже 
мають досвід та відповідний потенціал, а потім 
масштабувати свої досягнення. 

 

 

 

6.2 Підвищення адресності 
соціальних виплат 
 
 

 
6.2 a Зменшення частки заможних 
родин серед отримувачів соціальних 
виплат із 55% у 2006 році до 45% до 
2010 року. 

 

6.2.b Удосконалення критеріїв участі 
у програмах за результатами 
перевірки всіх засобів до існування 
шляхом використання умовних 
доходів для врахування доходів, що 
складно піддаються перевірці. 

 

6.2 c Поліпшення адресності видатків 

6.2 Цього результату не було досягнуто. 
Адресності виплат досі не забезпечено 
попри всі поліпшення в адмініструванні 
соціальних програм. Водночас, влада 
прагне консолідувати програми, усунувши 
дублювання та посиливши адресність. Ця 
робота може бути перенесена на майбутнє 
в рамках наступної СПУ.  

6.2 a Результату не було досягнуто. 

6.2.b Результату було частково досягнуто.  
Умовні доходи використовуються. 
Ведеться модернізація та інтеграція 
систем ІТ у місцевих органах соціального 
забезпечення. У більшості органів ця 
робота добігає кінця. 

6.2.c Результату не було досягнуто.  Це 
питання досі обговорюється. Існує 
й о ір іс   і о і  за о і  

Позики МБРР: 

Позика політики розвитку ППР 
III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неперервність і надійність в управлінні проектами та 
адекватне призначення працівників у представництвах і 
штаб-квартирі Банку є важливим уроком. Здатність 
поєднувати постійні контакти керівника групи проекту з 
представництвом Банку в Україні та візити спеціалістів зі 
штаб-квартири було найважливішим елементом прогресу у 
виконанні проекту ПУССД. 

 

 

 

 



 75 

 

(Фонд інституційного розвитку 
– ФІР) 
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Додаток 2. Рамкова таблиця результатів Стратегії партнерства Світового банку з Україною на 2012 – 2016 фінансові роки 

Цілі розвитку країни 
(Програма економічних 
реформ на 2010-2014 рр., 

яку презентував 
Президент України) 

Проблеми і перешкоди Результати СПУ Орієнтири СПУ Програма ГСБ (і 
Партнерів) 

Компонент 1. Поліпшення державних послуг та державних фінансів: підтримка  розбудови відносин з  громадянами 

Група результатів 1. Поліпшення управління державними фінансами 

Оптимізувати управління 
державними фінансами 
шляхом підвищення 
ефективності 
капіталовкладень, 
підвищення прозорості 
державних фінансів, 
впровадження 
середньострокового 
планування та поліпшення 
управління фінансовими 
засобами державних 
підприємств. 

 

 

 

 

 

 

Проблеми управління державним 
бюджетом сфокусовано на 
державних закупівлях (ДЗ) і 
капітальних вкладеннях. Новий 
закон про ДЗ становить 
величезний крок уперед, проте 
його ефективне впровадження ще 
не завершено. 

 

Планування капітальних 
вкладень, ідентифіковане в 
результатах оцінки державних 
видатків та фінансової звітності в 
Україні (ОДВФЗ), є однією із 
слабких сфер УДФ в Україні. 
Вона потерпає від низки 
недоліків, які призводять до 
високих рівнів недовиконання 
планів державних інвестицій. 

Багаторівнева система 
ціноутворення у газовому секторі 
створює значні квазіфіскальні 
дефіцити. Фінансові потоки 
газового сектора не повністю 

Зміцнено операційну 
ефективність і прозорість УДФ 

 

• Скорочення щонайменше на 20% 
часу на отримання інформації, 
необхідної для прийняття 
управлінських рішень, порівняно 
з 2011 роком. 
 

Підвищилась прозорість у секторі 
державних закупівель 
  
• Громадянське суспільство має 

легкий і необмежений доступ до 
інформації про державні 
закупівлі та системи їх 
виконання на регулярній основі.    

 
Підвищилась ефективність 
капітальних витрат 

 

• Показник здійснення 
капітальних витрат поліпшився 
внаслідок кращого планування 

• Створена і функціонує система 
управління державними фінансами.   

• До Бюджетного кодексу внесено 
зміни для впровадження 
середньострокової бази видатків 
(ССБВ). 
 
 

• Інструмент моніторингу державних 
закупівель функціонує 
(розроблений, наповнений 
поточними даними і дає змогу 
здійснювати моніторинг системи 
закупівель у спосіб, який забезпечує 
конкуренцію, прозорий відбір 
учасників, вирішення спорів і  
доступний для громадськості). 

 
 
 
• Розроблено базу для оцінки 

ефективності практик планування 
капітальних вкладень.   

• Введено в дію Закон про створення 
бази відбору проектів для всіх 
капітальних вкладень. 
 
 

Поточне кредитування: 

 

УДФ 

 

Індикативне 
кредитування: 

 

Проект модернізації та 
підвищення ефективності 
газового сектора  

 

Аналітично-дорадча 
допомога (АДД): 

 

Внесення змін до редакції 
ОДВФЗ 
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Цілі розвитку країни 
(Програма економічних 
реформ на 2010-2014 рр., 

яку презентував 
Президент України) 

Проблеми і перешкоди Результати СПУ Орієнтири СПУ 
Програма ГСБ (і 

Партнерів) 

 

 

 

 

Покращити прозорість та 
управління у сфері 
використання державних 
ресурсів поза бюджетом.  

 

 

 

 

 

 

Стабілізувати та поліпшити 
адміністрування пенсійної 
системи. 

 

прозорі внаслідок неналежної 
звітності та обліку газу. 

Пенсійні витрати і ставки внесків 
є чи не найвищими в світі, при 
цьому, пенсійний фонд має великі 
дефіцити і розміри пенсій 
більшості пенсіонерів є низькими. 
Погіршення демографічного 
профілю загрожує стабільності 
системи 

.  

проектів і впровадження від 70% 
у 2010 р. до більш ніж 80% до 
кінця періоду СПУ 

 
Поліпшилось державне 
врядування в енергетичному 
секторі 
 
• Філії НАК “Нафтогаз” 

публікують окремі фінансові 
звіти відповідно до міжнародних 
стандартів 

 
Впроваджено законодавство про 
пенсійну реформу, і стабільність 
Пенсійного фонду підвищилася 
 
• Видатки на пенсії знизилися як 

частка ВВП (від 18% у 2010 
році) 

 

•  Прийнято і здійснюється 
впровадження стратегії фінансової 
реструктуризації і корпоратизації 
для НАК “Нафтогаз”.  

 
 
 
 
 
• СБ надає консультації з 

впровадження пенсійного закону і 
додаткових заходів для забезпечення 
довгострокової стабільності 
пенсійної системи  

 

Оцінка ефективності 
бюджету капіталовкладень  

 

Державне управління та 
УДФ: підвищення 
ефективності та 
підзвітності у сфері 
управління державними  
інвестиціями, ДЗ і 
послугами з охорони 
здоров’я   

 

Технічна допомога для 
фіскальних, структурних 
та управлінських реформ 

 

Партнерства 

 

ЄС, МВФ  
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Цілі розвитку країни 
(Програма економічних 
реформ на 2010-2014 рр., 

яку презентував 
Президент України) 

Проблеми і перешкоди Результати СПУ Орієнтири СПУ 
Програма ГСБ (і 

Партнерів) 

 

АДД: 

 

Технічна допомога для 
газового сектора  

 

 Партнерства 

 

ЄС, ЄБРР,ЄІБ, МВФ 

Група результатів 2. Підвищення ефективності соціальних витрат  
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Цілі розвитку країни 
(Програма економічних 
реформ на 2010-2014 рр., 

яку презентував 
Президент України) 

Проблеми і перешкоди Результати СПУ Орієнтири СПУ 
Програма ГСБ (і 

Партнерів) 

Поліпшити здоров’я 
населення, забезпечити 
рівний і справедливий 
доступ всіх членів 
суспільства до медичних 
послуг належної якості та 
підвищити ефективність 
державних витрат. 

 

 

Охопити соціальною 
підтримкою незаможні 
верстви населення при 
ефективному використанні 
бюджетних витрат, 
посилити адресний характер 
надання соціальної 
підтримки, підвищити 
ефективність управлінських 
рішень у системі соціальної 
допомоги 

 

 

Підвищити 
конкурентоспроможність 
української освіти шляхом 

Україна має найбільший 
від’ємний приріст населення в 
Європі. Неінфекційні і хронічні 
захворювання спричиняють 
високу смертність. Поширеність 
ВІЛ/СНІД – одна з найвищих в 
регіоні ЄЦА. Витрати на охорону 
здоров’я неефективні. Жорстке 
планування бюджету грошових 
ресурсів перешкоджає здатності 
місцевих органів влади 
прив’язувати витрати до своїх 
місцевих потреб.   
 
Адресна точність соціальної 
допомоги – низька. Витрати на 
недостатньо адресні пільги 
складають левову частку 
загальних витрат на соціальну 
допомогу.  
 
Погана якість освіти, незважаючи 
на високі витрати. Один з 
найнижчих коефіцієнтів 
відношення кількості студентів до 
викладачів у світі, надзвичайно 
малі розміри класів і величезна 
мережа закладів. 

Підвищилася ефективність 
витрат у секторах охорони 
здоров’я та освіти 
 

• Середня тривалість перебування в 
лікарні зменшилась в пілотних 
областях на 20 відсотків в 
порівнянні з рівнем 2011 року;  

• Відвідування медичних центрів в 
пілотних областях збільшилось на 
10 відсотків відносно рівня 2011 
року. 

•  Поліпшилася спроможність 
Уряду аналізувати ефективність 
державних видатків у сфері освіти  
завдяки тому, що курс 
практичного навчання пройшли  
до 25 ключових спеціалістів 
Міносвіти, Мінфіну та 
Казначейства з використанням 
інструменту BOOST для аналізу 
державних видатків (розроблено й 
передано посібник і відео 
матеріали, які пояснюють, як 
користуватися BOOST)  

 

Підвищилась ефективність і 
справедливість систем 
соціального захисту населення 

   

• Адресна точність системи 

• Фінансово стабільні і технічно 
обґрунтовані плани реформування 
охорони здоров’я, розроблені на 
пілотній основі в трьох областях.  

• Розроблено новий проект системи 
моніторингу для Міністерства охорони 
здоров’я 

 
 
• Ініціатива BOOST створена і 

використовується у секторі освіти для 
аналізу витрат на освіту 
субнаціональних об’єктів в порівнянні 
з результатами тестових оцінок. 

 
 
• Зменшення часу на опрацювання 

виплат соціальної допомоги становить 
менше ніж 1,5 години в CПУ  

• Кількість заявок про надання 
соціальної допомоги, опрацьованих за 
місяць одним працівником служби 
соціального захисту, зросла з 370 в 
2007 р. до 530 в 2013 р. 

• Збитки від шахрайства та помилок в 
програмах надання допомоги завдяки 
застосуванню перевірок засобів до 
проживання зменшились на 30%  

 

Поточне кредитування: 

 

Проект удосконалення 
системи соціальної 
допомоги в Україні   

 

Індикативне 
кредитування: 

 

Другий проект соціальної 
допомоги  

 

АДД: 

 

Оцінка управління в 
системі охорони здоров’я   

 

Діалог у секторі охорони 
здоров’я  
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Цілі розвитку країни 
(Програма економічних 
реформ на 2010-2014 рр., 

яку презентував 
Президент України) 

Проблеми і перешкоди Результати СПУ Орієнтири СПУ 
Програма ГСБ (і 

Партнерів) 

поліпшення якості і 
доступності освіти та 
підвищення ефективності 
фінансування освіти  

 

соціального захисту населення в 
Україні загалом зросла з 37,4% в 
2011 р. до 50% в 2016 р.  

• До 2016 р. витрати на 
категоріальні види допомоги 
зменшились на 30% від їх рівня в 
державному бюджеті на 2011 рік.  

Грант ФІР для підтримки 
пілотних проектів 
реформування системи 
охорони здоров’я  

 

Діалог у секторі освіти 

Група результатів 3. Підвищення ефективності, якості і поліпшення управління послугами комунальної інфраструктури  

Поліпшити якість житлово-
комунальних послуг 
шляхом забезпечення 
рентабельності підприємств 
ЖКГ,  зменшення 
заборгованості сектора, 
створення конкурентного 
середовища на ринку 
послуг ЖКГ та 

Погана якість комунальних 
послуг внаслідок старіння і 
фізичного зносу активів та 
відсутності технічного 
обслуговування об’єктів 
інфраструктури у секторі 
водопостачання та 
водовідведення. 
 
 

Поліпшилась 
енергоефективність окремих 
комунальних підприємств 
водопостачання та 
водовідведення 

  

• Зросла енергоефективність у 
щонайменше 12 комунальних 

• Здійснено інвестиції в 
енергоефективність комунальних 
підприємств (згідно з базовими і 
плановими показниками ПРМІ) 

 

 

 

Поточне кредитування: 

 

Проект розвитку міської 
інфраструктури  (ПРМІ) 

 

Індикативне 
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Цілі розвитку країни 
(Програма економічних 
реформ на 2010-2014 рр., 

яку презентував 
Президент України) 

Проблеми і перешкоди Результати СПУ Орієнтири СПУ 
Програма ГСБ (і 

Партнерів) 

стимулювання технічної 
модернізації й підвищення 
ресурсоефективності 
сектора. 

 
 
 
Неефективна експлуатація систем 
водопостачання та 
водовідведення (включаючи 
високе енергоспоживання та 
надто ускладнені системи) і 
значні втрати призводять до 
високої вартості надання послуг 
та відсутності фінансових 
ресурсів, необхідних для 
інвестицій 
 
 

підприємствах-учасниках, що 
надають послуги водопостачання 
та водовідведення (загалом 
кВт/м3 зменшено на 15% на 
кожному підприємстві станом на 
2011 рік) 

Поліпшилась прозорість та 
підзвітність надання 
комунальних послуг 

 

• У 2014 році  встановлено 
контрольні показники для 
комунальних підприємств, що 
надають послуги водопостачання 
та водовідведення. 

• Інформація про показники 
діяльності окремих комунальних 
підприємств, що надають послуги 
водопостачання та 
водовідведення, подається до 
центрального уряду через нову 
інформаційну систему сектора. 

• Дослідження у сфері управління з 
боку муніципалітету сприяло 
зміцненню бази знань уряду про 
поліпшення прозорості та 
підзвітності надання комунальних 
послуг 

• До 2013 року буде запроваджено 
інформаційну систему сектора.  

 

 

 

 

кредитування: 

 

Другий проект роз 

витку міської 
інфраструктури  (ПРМІ-
2) 

 

AДД: 

 

Поліпшення 
кредитоспроможності 
українських підприємств 
централізованого 
теплопостачання 

 

Підтримка м. Києва в 
питаннях розробки 
концепції і стратегії 
розвитку міста 

 

Модернізація систем 
централізованого 
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Цілі розвитку країни 
(Програма економічних 
реформ на 2010-2014 рр., 

яку презентував 
Президент України) 

Проблеми і перешкоди Результати СПУ Орієнтири СПУ 
Програма ГСБ (і 

Партнерів) 

теплопостачання (ЦТ): 
АДД у сфері управління 
обліком теплової енергії з 
боку попиту 

 

Грант Фонду чистих 
технологій (CTF) для 
підвищення ефективності 
енергії, що відпускається 
на комунально-побутові 
потреби населення 

Компонент  2. Підвищення політичної ефективності та економічної конкурентоспроможності: підтримка розбудови партнерських відносин з бізнесом 

Група результатів 4. Поліпшення регуляторного середовища для бізнесу з метою формування більш конкурентної та диверсифікованої економіки 

Поліпшити бізнес-клімат й 
створити сприятливі умови 
для надходження інвестицій 
і забезпечення 
прискореного економічного 
зростання шляхом 
зменшення вартості 
входження в бізнес, ведення 
діяльності та виходу з 
бізнесу   

 

Незважаючи на певний прогрес, 
регуляторні перешкоди для 
входження у бізнес і виходу з 
нього та витрати на ведення  
діяльності залишаються 
високими. Регуляторні 
перешкоди впливають головним 
чином на вихід на ринок малих і 
середніх підприємств та 
закордонних суб’єктів. Вони 
перешкоджають змагальності та 
конкуренції на ринку, створюють 
умови для корупції і призводять 

Зменшився регуляторний тягар 
на підприємства 
 

• Зобов’язання перед СОТ, 
які стосуються 
сертифікації і 
стандартизації, 
виконуються відповідно 
до Закону про вступ до 
СОТ. 

• Підписано АСАА (Угоду 
про оцінку відповідності 
та прийнятність 
промислової продукції) 
згідно з вимогами ЄС. 

• Тягар на підприємства 

• Прийняте законодавство у сфері 
сертифікації і стандартизації: (i) 
скасування обов’язкової сертифікації 
товарів низького ризику; та (ii) 
запровадження добровільного статусу 
стандартів  

• Впроваджено нову модель системи 
технічних норм, що стимулює 
розмежування функцій випуску 
стандартів, оцінки відповідності, 
метрології та нагляду за ринком, 
гармонізований з системою ЄС. 

• Розроблена та готова до 
впровадження в усій країні 
Інтегрована система опрацювання 
статистичних даних 

МФК: 

 

Консультаційний проект 
“Інвестиційний клімат в 
Україні”  
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Цілі розвитку країни 
(Програма економічних 
реформ на 2010-2014 рр., 

яку презентував 
Президент України) 

Проблеми і перешкоди Результати СПУ Орієнтири СПУ 
Програма ГСБ (і 

Партнерів) 

 до економічних збитків.    

 

 

зменшено завдяки 
переходу до підходу збору 
даних на основі 
вибіркових обстежень 
(збільшення кількості  
обстежень з 10 у 2010 році 
до 15 до кінця періоду 
СПУ). 

 

 

 

 

 

 

 

Поточне кредитування:  
 

Проект розвитку системи 
державної статистики для 
моніторингу соціально-
економічних перетворень 
(ПСДС) 

Зменшити частки податків у 
підприємницьких витратах 
та зменшити час платників 
податків на калькулювання 
і сплату податків 

 

Підвищити ефективність 

Затримки і слабке управління 
поверненням заборгованості з 
ПДВ визначаються суб’єктами 
підприємницької діяльності як 
основна проблема інвестиційного 
клімату та державного 
врядування.  
 
Високі ставки податків і витрати 
на дотримання законодавства 
привели до ухилення від сплати 
податків та недоінвестування 

Зменшено витрати на дотримання 
податкового законодавства 
 
• Частку юридичних осіб, які 

піддаються виїзним перевіркам, 
зменшено з 16,3% у 2010 році до 
менш ніж 12% протягом СПУ 

• Частка відшкодування ПДВ у 
рамках системи 
автоматизованого 
відшкодування зросла з 48% в 

• Впроваджено системи “Податковий 
блок” та “Управління 
документообігом”. 

• Введено в дію зміни до Податкового 
кодексу з метою поліпшення 
критеріїв для автоматизованого 
відшкодування ПДВ та підстав для 
спеціальних перевірок.   

 

Поточне кредитування: 

 

Проект модернізації 
державної податкової 
служби  

 

Другий проект розвитку 
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Цілі розвитку країни 
(Програма економічних 
реформ на 2010-2014 рр., 

яку презентував 
Президент України) 

Проблеми і перешкоди Результати СПУ Орієнтири СПУ 
Програма ГСБ (і 

Партнерів) 

адміністрування податків 

  

Сприяти експорту шляхом 
кращого доступу до 
фінансування для 
експортерів 

 

Зміцнити регулювання, 
нагляд і прозорість 
банківської системи, щоб 
зробити її менш вразливою 
до шоків 

офіційної економіки. 
 
 
 
Серйозні недоліки в банківському 
секторі (капіталізація, 
корпоративне управління, 
інсайдерське кредитування, 
недостатній нагляд) загрожують 
стабільності та унеможливлюють 
ефективне посередництво. Слабкі 
стандарти розкриття інформації 
збільшують ризики для інвесторів 
і вкладників та зменшують 
прозорість ринку. 
 

липні 2011 року до більш ніж 
70%. 

 

Розширився доступ до середньо- і 
довгострокового фінансування 
експорту  

 

• Усі позичальники у рамках 
ПРЕ-2 збільшили свої 
обсяги експорту  (згідно з 
плановими показниками 
ПРЕ-2) 

 

Зросла стабільність фінансової 
системи   

 

• зміцнено потенціал ФГВФО як 
агентства з реорганізації банків, 
що підтверджується експертною 
оцінкою Банку;  

• запроваджено консолідований 
нагляд фінансових установ; 

• держава вийшла з трьох 
рекапіталізованих у 2009 році 
банків з найменшими витратами;  

• створений і активно працює 
ринок проблемних активів; 

• поліпшилося управління 
ризиками в 28 фінансових 

 

 

 

 

В рамках ПРЕ-2 затверджено 30 
субкредитів  

 

 

 

 

 

 

 

Поліпшилась нормативно-правова база 
шляхом:  

(i) прийняття нового Закону “Про Фонд 
гарантування вкладів фізичних осіб” 
згідно з рекомендаціями СБ; 

(ii) повного впровадження нового 
законодавства щодо кінцевих 
власників банків та консолідованого 

експорту (ПРЕ-2) 

 

АДД: 

  

Фіскальна, структурна 
технічна допомога і  
технічна допомога у 
сфері державного 
управління 

 

ТД для фінансового 
сектора  

 

МФК: 

 

Проект управління 
кризовими ситуаціями на 
фінансових ринках 

 

Прямі інвестиції у 
фінансовий сектор 
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Цілі розвитку країни 
(Програма економічних 
реформ на 2010-2014 рр., 

яку презентував 
Президент України) 

Проблеми і перешкоди Результати СПУ Орієнтири СПУ 
Програма ГСБ (і 

Партнерів) 

установах (які є клієнтами 
МФК). 

 

 

нагляду за діяльністю фінансових 
установ; 

(iii)завершення реструктуризації 
рекапіталізованих банків; 

(iv) введення в дію вдосконаленого 
законодавства у сфері продажу і 
фінансової реструктуризації 
проблемних активів; 

(v) впровадження міжнародно визнаної 
сертифікації ризиків впроваджено на 
загальнодержавному рівні, і 
оновлення  з допомогою МФК 
системи управління ризиками в трьох 
демонстраційних банках. 

 

Партнерства 

 

МВФ, ЄС, АМР США 

Група результатів 5. Поліпшення інфраструктури для підприємницької діяльності 

Підвищити ефективність 
енергетичного сектора для 
підтримки 
конкурентоспроможності 
реального сектора 

 

 

Відсутність інвестицій в 
енергоефективне обладнання 
сприяла збереженню дуже 
високого рівня енергоємності 
економіки України  (приблизно 
втричі вищого порівняно з ЄС).   
 
Модель пулу для енергетичного 
сектора і ціноутворення за 
принципом “витрати плюс 
націнка” не створює достатньої 
конкуренції серед генеруючих 
компаній, що зменшує стимули 
до зниження цін.  
 
Динамічна стабільність 
української системи є 
незадовільною і не відповідає 
стандартам ЄС. 
 

Зросла енергоефективність у 
державному і приватному 
секторах 

 

• Енергоємність вибраних 
промислових підприємств 
зменшилась на 15% до 2014 року 
порівняно з 2011 роком. 

• Позики, надані через кредитні 
лінії на інвестиції в 
енергоефективність, забезпечили 
заощадження енергії в обсязі 750 
000 т умовного палива  

 

 

 

• Збільшення наявного інвестиційного 
фінансування комерційними банками  
проектів з енергоефективності, із 
наданням щонайменше 5 позик для 
проектів з енергоефективності 
промислового виробництва та одної 
пілотної позики для проектів з 
енергоефективності житлово-
комунального сектора 

 

 

 

 

Поточне кредитування: 

 

Проект реабілітації 
гідроелектростанцій 

 

Проект з передачі 
електроенергії 

 

Проект з 
енергоефективності  
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Цілі розвитку країни 
(Програма економічних 
реформ на 2010-2014 рр., 

яку презентував 
Президент України) 

Проблеми і перешкоди Результати СПУ Орієнтири СПУ 
Програма ГСБ (і 

Партнерів) 

 
 

Поліпшились результати 
діяльності енергетичного сектора 

 

• 20% трансакцій на ринку 
електроенергії укладаються на 
основі двосторонніх контрактів 
відповідно до закону про ОРЕ  

 

• Підвищення надійності 
енергетичної системи 

• Зростання потужностей 
гідроелектростанцій на 80 MВт і 
виробництва енергії 
гідроелектростанціями на 160 
ГВт/год протягом 2011-2014 рр.  

• Обсяг невідпущеної енергії 
зменшився, принаймні, на 35 
ГВт/год/рік і зменшились втрати 
електроенергії при її передачі – 
до менше ніж 2,5%. 

• Краще освоєння інвестицій в 
ефективність використання 
ресурсів у секторі агробізнесу 

• Заощаджено кошти у сумі 30 
млн. дол. США на рік завдяки 
впровадженню за підтримки 
МФК ініціатив ефективного 
використання ресурсів  

• Ці інвестиції дали змогу 
уникнути 230 000 т викидів СО2 
на рік    

• Проект  енергоефективності в 

 

 

 

Поліпшились операційні результати 
діяльності енергетичного сектора  

 

• Ухвалено закон про Оптовий ринок 
електроенергії (ОРЕ) для посилення 
стимулів до зниження цін за 
генерацію завдяки заміні 
регульованого ринку конкуренцією 
серед генеруючих компаній  

 

Більша надійність енергетичної 
системи 

 

• Завершено модернізацію 
передбачених планом 
гідроелектростанцій на Дніпрі і  
вдосконалення систем захисту 
гребель  

• Завершено модернізацію 
високовольтних підстанцій і нової 
лінії електропередачі у рамках 
Проекту з передачі електроенергії 

 

 

АДД:  

 

Технічна допомога 
газовому сектору  

 

МФК: 

 

Консультаційний проект 
“Програма чистого 
виробництва” 

 

Проект фінансування 
сталого енергетичного 
розвитку 

 

Проект 
енергоефективності у 
житлово-комунальному 
секторі 
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Цілі розвитку країни 
(Програма економічних 
реформ на 2010-2014 рр., 

яку презентував 
Президент України) 

Проблеми і перешкоди Результати СПУ Орієнтири СПУ 
Програма ГСБ (і 

Партнерів) 

житлово-комунальному секторі, 
підтримуваний  МФК, сприяв 
одержанню 50 млн. дол. США 
фінансування, що забезпечило 
скорочення викидів СО2  на  48 
000 т на рік. 

 

 

 

 

 

Краще освоєння інвестицій у 
ефективність використання ресурсів у 
секторі агробізнесу 

 

• Визначено можливості інвестицій у 
ефективність використання ресурсів у 
сумі 30-50 млн. дол. США 

• Вдосконалено регуляторні процедури 
щодо використання "зеленого 
тарифу" для проектів у секторі 
агробізнесу з допомогою Проекту 
“Чистого виробництва” МФК 

 

 

Доступ до фінансування для 
підвищення енергоефективності в 
житлово-комунальному секторі 
поліпшується за підтримки МФК 

 

• Згідно з рекомендаціями МФК, 
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Цілі розвитку країни 
(Програма економічних 
реформ на 2010-2014 рр., 

яку презентував 
Президент України) 

Проблеми і перешкоди Результати СПУ Орієнтири СПУ 
Програма ГСБ (і 

Партнерів) 

внесено зміни до регулювання НБУ 
про послаблення вимог щодо норм 
резервів для позичальників з сектора 
багатоквартирних житлових 
будинків. 

• Згідно з рекомендаціями МФК, 
ухвалено закон про об’єднання 
власників житла, закон про 
власників приміщень та закон про 
комунальні послуги. 

 

Сприяння розвитку 
експорту шляхом 
поліпшення й підтримки 
транспортної та логістичної 
інфраструктури. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Погана транспортна 
інфраструктура збільшує 
експортні і транзитні витрати. 
Компоненти наявної 
інфраструктури старі, потребують 
відновлення та модернізації і не 
можуть підтримати зростання 
приватного сектора.  

 

Україна має дуже високі 
показники ДТП зі смертельним 
наслідком і травматизмом.  
Дорожньо-транспортні пригоди є 
однією з основних причин 
передчасних смертей.      

 

 
  
 
 

Покращився транспортний 
зв’язок за допомогою автошляхів 
і підвищилась безпека руху:  

 

• Покращились експлуатаційні 
якості доріг на відремонтованих 
ділянках автомобільної дороги 
M03: міжнародний індекс 
рівності зменшився з більше ніж 
5 в 2011 р. до менше ніж 2 м/км в 
2015 р. і пізніше 

• Пропускна спроможність доріг 
зросла на 2-смугових ділянках 
автомобільної дороги M03 
Лубни-Полтава (за рахунок 
розширення дороги до чотирьох 
смуг)  

• Безпека дорожнього руху на 
відремонтованих ділянках 
автомобільної дороги М03 і в  
коридорах високого ризику 

210  км основної мережі доріг 
відремонтовано і модернізовано до кінця  
2015 р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточне кредитування: 

 

Проект покращення 
автошляхів та безпеки 
руху (ППАБР) 

 

Індикативне 
кредитування: 

 

ППАБР-2   

 

АДД: 



 90 

Цілі розвитку країни 
(Програма економічних 
реформ на 2010-2014 рр., 

яку презентував 
Президент України) 

Проблеми і перешкоди Результати СПУ Орієнтири СПУ 
Програма ГСБ (і 

Партнерів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

вважається такою, що 
покращилась, про що свідчить 
такий факт, як зменшення 
принаймні на 40% ДТП зі 
смертельним наслідком і 
травматизмом, в порівнянні з 
2011 роком, на відремонтованих 
ділянках автомобільної дороги 
M03 та на аварійно-небезпечних 
ділянках і в коридорах. 

 

Участь приватних партнерів у  
транспортному секторі 

  

• Принаймні один проект ППП у 
секторі транспорту виконано на 
рівні фінансового закриття при 
застосуванні найкращих 
міжнародних практик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийнято вдосконалену законодавчу, 
регуляторну базу і базу управління 
фіскальними ризиками для ППП.  

 

 

 

 

 Технічна допомога на 
адміністрування 
механізмів публічно-
приватного партнерства 
(ППП) та фіскальних 
ризиків (траст фонд 
SAFE)  

 

Грант ФІР для аудиту 
проектів дорожньої 
інфраструктури 

 

МФК: 

 

Послуги з операційного 
консалтингу ППП 

  

Прямі інвестиції в 
інфраструктуру та 
підприємства-експортери 
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Цілі розвитку країни 
(Програма економічних 
реформ на 2010-2014 рр., 

яку презентував 
Президент України) 

Проблеми і перешкоди Результати СПУ Орієнтири СПУ 
Програма ГСБ (і 

Партнерів) 

Сприяння торгівлі через 
Глобальний механізм 
фінансування торгівлі 
(Глобальна програма 
фінансування торгівлі - 
ГПФТ) 

 

Партнерства  

  

ЄС, ЄБРР, ЄІБ 

Група результатів 6. Підвищення продуктивності та конкурентоспроможності в сільському господарстві  

Забезпечити ефективну 
роботу ринку земель 

 

Підвищити 
конкурентоспроможність 
сільськогосподарського 
сектора та забезпечити 
ефективний контроль 
безпечності продуктів 
шляхом приведення 
технічних регламентів і 
стандартів у відповідність 
до вимог ЄС і СОТ 

Розвиток сільськогосподарського 
ресурсного потенціалу України 
стримує відсутність прозорого 
ринку землі. Деякий поступ 
зроблено у сфері впровадження 
законодавчої бази, яка створює 
сприятливі умови для розвитку 
земельного кадастру.    
 
Технічні стандарти і санітарні та 
фітосанітарні заходи (СФЗ) і 
норми щодо безпечності харчових 
продуктів є старими й 
неузгодженими з ЄС, що 
перешкоджає доступу до ринків.    
 
 

Підвищено ефективність 
кадастрової реєстрації 

 

• Строки здійснення кадастрової 
реєстрації зменшились з 3-24 
місяців у 2011 році до 14 днів до 
2014 року  

 
 
Зменшення вартості дотримання 
законодавства для підприємств 
агробізнесу 
 
• Систему контролю за безпекою 

харчових продуктів приведено у 

• Впроваджена і функціонує  система 
електронного земельного кадастру   

• Видано державні акти на право 
власності на землю, дія яких 
поширюється на усі землі 
сільськогосподарського призначення 
в Україні. 

• Прийнято прозорий і проринковий 
Закон “Про ринок земель” 

 

 

• Ухвалено відповідні зміни до закону 
про безпеку харчових продуктів та 
інших відповідних законів. Як 
наслідок, оператори харчового 

Поточне кредитування: 

 

Проект видачі державних 
актів на право власності 
на землю в сільській 
місцевості та розвитку 
системи кадастру 

 

АДД: 
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Цілі розвитку країни 
(Програма економічних 
реформ на 2010-2014 рр., 

яку презентував 
Президент України) 

Проблеми і перешкоди Результати СПУ Орієнтири СПУ 
Програма ГСБ (і 

Партнерів) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

відповідність з практикою ЄС, як 
це підтверджують експерти 
МФК, у співпраці з ЄС. 

• Обсяг продажів компаній–
клієнтів Проекту підвищення 
безпеки харчових продуктів 
МФК зріс на 60 млн. дол. США.    

 
Розвиток агрострахування та 
доступу до агрофінансування для 
клієнтів МФК: 
 
• Фермери впроваджують 

агрострахування як інструмент 
управління ризиками: вартість 
зібраних страхових внесків 
зростає до 3 млн. дол. США, 
вартість договорів страхування – 
до 40 млн. дол. США, згідно з 
опитуваннями у рамках проектів. 

• Для фермерів полегшився доступ 
до фінансування через  фінансові 
установи: вартість наданих 
кредитів зросла до 40 млн. дол. 
США; вартість проблемних 
кредитів є нижчою від 3% згідно 
з угодами на послуги, 
укладеними  з банками-
клієнтами МФК у рамках 
проекту. 

бізнесу несуть повну відповідальність 
за безпечність харчових продуктів, і 
усунуто дублювання діяльності 
різних органів 

• Консультаційні послуги з питань 
безпеки харчових продуктів надано 
50 компаніям, включаючи 
поглиблену взаємодію з 10 пілотними 
компаніями 

• 12 страхових компаній продають нові 
стандартизовані продукти для 
агрострахування і 12 банків 
приймають застрахований врожай в 
забезпечення кредиту 

• Розроблено і використано банками-
клієнтами МФК інструментарій з 
оцінки ризиків агробізнесу, і 
організовано навчання для 
працівників банків, які надають 
кредити агрофінансування 

Фіскальна, структурна 
технічна допомога і 
технічна допомога у 
сфері державного 
управління 

 

Система оцінки 
управління земельними 
ресурсами (СОУЗР) 

 

   

МФК: 

 

Консультаційний проект  
“Інвестиційний клімат в 
Україні”  

 

Проект з безпечності 
харчової продукції в 
Україні 
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Цілі розвитку країни 
(Програма економічних 
реформ на 2010-2014 рр., 

яку презентував 
Президент України) 

Проблеми і перешкоди Результати СПУ Орієнтири СПУ 
Програма ГСБ (і 

Партнерів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

Проект агрофінансування 

 

Проект розвитку 
агрострахування 

 

Прямі інвестиції у сектор 
агробізнесу 
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Цілі розвитку країни 
(Програма економічних 
реформ на 2010-2014 рр., 

яку презентував 
Президент України) 

Проблеми і перешкоди Результати СПУ Орієнтири СПУ 
Програма ГСБ (і 

Партнерів) 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

 

 



 96 

 



 97 

Додаток 3.  Скориговані національні заощадження, пов’язані з вичерпанням ресурсів 

Велика частка енерго- та ресурсоінтенсивного ВВП, а також переважання викопних палив виправдовують “зелену оцінку” економіки України.  

У Таблиці 1 наведено розрахунки скоригованих національних заощаджень (СНЗ) і їх компоненти на період 1994 – 2009 рр. (у відсотках від Валового 
внутрішнього доходу). Характерно, що Україна пройшла через цикл з трьома чітко розмежованими стадіями: від 1995 до 2001 рр. – дуже низькі або від’ємні 
СНЗ; 2002 – 2007 рр. – значне поліпшення СНЗ, та 2008 – 2009 рр. – зміна тенденції та погіршення СНЗ.  

Така динаміка СНЗ відрізняється від тих, які спостерігаються в інших порівняльних країнах із середнім рівнем доходів, де зміни були менш драматичними і 
відбувалися, як правило, в одному напрямку (Таблиця 2). 

 

Таблиця 2: Порівняння скоригованих чистих заощаджень в Україні та в інших країнах з середнім рівнем доходів, 2000-2009 рр. (% ВВД) 
Країна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Україна (1.8) 1.7  7.0  8.2  13.0  10.1  11.6  12.3  9.7  5.6  

Польща 8.1  6.5  5.6  6.1  5.9  8.6  9.1  10.7  9.8  9.7  

Румунія 2.9  4.8  7.2  4.8  4.4  4.7  6.6  10.3  11.5  18.8  

           

Аргентина 0.8  1.2  5.1  4.0  3.8  5.5  9.1  10.7  7.8  10.6  

Мексика 11.4  9.4  10.1  13.6  14.3  9.4  11.2  10.5  9.9  9.1  

 

Циклічна поведінка СНЗ в Україні – на відміну від інших порівняльних країн – зумовлена як поведінкою нескоригованих заощаджень (які є традиційним 
мірилом економічних інвестицій збільшених на суму видатків на освіту, які розглядаються як видатки в людський капітал) та коригувальними чинниками 
(вичерпанням енергоносіїв та погіршенням екологічної ситуації20

                                                      
20 Базові дані про викиди надані Інформаційно-аналітичним центром, який займається питаннями двоокису вуглецю (CDIAC, 1993), і охоплюють згорання викопного палива та 
виробництво цементу. Покладається, що світова гранична соціальна вартість метричної тонни вуглецю становила 20 дол. США в 1990 р., за даними праці Fankhauser (1994). 
Якщо цю суму перерахувати в долари 2005 року на 1 т викидів CO2, це становитиме приблизно 6,69 дол. США на 1 т додаткових викидів CO2. Оцінки, наведені в літературі, 
лежать в діапазоні від 4 до 70 дол. США. Шкода від викидів твердих частинок визначається як готовність платити, щоб уникнути смертності і захворюваності, яка 
приписується викидам частинок. Вона обчислюється у роках життя, скоригованих з урахуванням непрацездатності (DALY), втрачених внаслідок викидів твердих частинок, і 
помножених на готовність платити. 

).  СНЗ мали від’ємне значення у 1996-2000 рр., головним чином внаслідок зменшення 
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валових заощаджень та постійного з року в рік рівня споживання – і після врахування вичерпання природних ресурсів (зокрема, енергоносіїв) та погіршення 
стану довкілля. Упродовж 2002 – 2007 рр. в Україні спостерігався етап дуже високих темпів економічного зростання, що привело як до збільшення валових 
національних заощаджень, так і певного сповільнення погіршення екологічної ситуації (у відсотках від ВПЛ, але не в абсолютних одиницях). Ці дані 
підтверджують нестійкість економіки України, яка залежить від зовнішніх чинників, з дуже незначними структурними змінами у використанні виробничих 
факторів та кінцевих результатах. 

Таблиця 1: Скориговані чисті заощадження для України, 1993-2009 рр. 
Відсоток ВНД 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Валові заощадження 32.8  23.3  20.2  19.0  18.8  23.1  25.1  25.9  28.0  28.1  31.8  25.9  23.6  22.5  20.2  15.9  
    - Споживання 
основного капіталу 19.1  18.6  18.3  18.8  19.2  18.3  18.3  17.1  16.2  14.7  13.7  11.6  10.9  10.3  9.3  9.9  
= чисті національні 
заощадження 13.7  4.8  2.0  0.2  (0.4) 4.8  6.8  8.8  11.8  13.3  18.1  14.3  12.8  12.2  10.9  6.0  
    + видатки на освіту 5.9  6.4  6.4  6.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  5.9  5.9  5.9  5.9  
    - вичерпання 
енергоносіїв 2.3  2.9  3.4  2.8  2.5  3.0  6.2  5.7  3.8  4.7  5.7  5.7  4.8  4.0  5.5  3.8  
    - вичерпання 
копалин 1 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -     -    -    
    - чисте скорочення 
лісів1 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -     -    -    
    - шкода, завдана 
двоокисом вуглецю 4.4  4.9  5.0  3.7  4.4  6.0  6.0  5.0  4.5  4.3  3.3  2.6  2.1  1.6  1.4  2.4  
    - шкода, завдана 
викидами частинок 1.5  1.7  1.1  1.1  1.0  0.8  0.8  0.8  0.9  0.6  0.5  0.3  0.2  0.2  0.1  0.1  
= скориговані чисті 
заощадження 11.3  1.6  (1.1) (1.1) (3.9) (0.6) (1.8) 1.7  7.0  8.2  13.0  10.1  11.6  12.3  9.7  5.6  

Джерело: Світовий банк, 2011 р. 
1 – Оцінки відсутні 
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Додаток 4. Оцінка прогресу в зменшенні рівня “приватизації” держави та в подоланні корупції 
 

Через високі рівні “приватизації” держави бізнесменами, які мають зв’язки у владі, рівень довіри 
українського суспільства до влади був зовсім низьким і далі погіршується. Навіть ініціативи реформ 
та проектів, які принесуть користь суспільству, часто зустрічаються з недовірою населення. Згідно з 
результатами недавно проведеного національного опитування21

Правова та інституційна база для боротьби з корупцією. Недавно здійснена Радою Європи 
оцінка

 92,2 відсотка українців вважають, що 
корупція серед державних чиновників є ключовою проблемою у країні, проте не більш ніж 17 
відсотків населення вірить заявам уряду про намір подолати корупцію. Існує загальноприйнята 
думка, що замість запровадження істотних змін, українська влада, схоже, ухвалює і заявляє про 
малозмістовні антикорупційні заходи, які мають незначні наслідки, тоді як фактичний рівень корупції 
зростає. Окрім того, громадяни вважають, що більшість нинішніх антикорупційних заходів 
зосереджується на державних службовцях середнього і нижчого рівнів, а урядовці, які займають 
високі державні посади і є великими корупціонерами, залишаються недоторканими. В Уряді є дедалі 
сильніше розуміння того, що низька довіра до держави має серйозні негативні наслідки для 
ефективності діяльності уряду. Для вирішення цієї проблеми уряд вживав заходів в трьох 
взаємопов’язаних сферах стратегічної політики: (1) зміцнення правової та інституційної бази для 
боротьби з корупцією і приведення її у відповідність до європейських стандартів; (2) впровадження 
закону про доступ до публічної інформації, який підвищує прозорість органів влади і забезпечує 
населення антикорупційним засобом, який сприятиме підвищенню підзвітності чиновників; та (3) 
створення умов для участі громадянського суспільства в обговоренні та впровадженні стратегічної 
політики. 

22 встановила, що станом на травень 2011 року повною мірою було впроваджено лише 12 з  25 
рекомендацій GRECO23. Нове антикорупційне законодавство набрало чинності 1 липня 2011 року24. 
Цей закон має чимало недоліків25, у тому числі деякі випадки очевидного нехтування 
рекомендаціями GRECO. Наприклад, цей закон не містить положення про створення незалежного 
органу для боротьби з корупцією, який міг би координувати антикорупційну політику та здійснювати 
моніторинг її впровадження, як це було рекомендовано GRECO26

                                                      
21. 

. Сам собою цей закон не матиме 

http://uniter.org.ua/data/block/corruption_in_ukraine_2007-2009_2011_engl.pdf  Це обстеження було проведене в 
березні-травні 2011 року, і до репрезентаційної вибірки, яка охоплювала всю країну, входило понад 10 000 
респондентів. 
22 http://www.minjust.gov.ua/files/GRECO_report_20110714.zip. Третій раунд оцінки GRECO було оприлюднено в 
кінці жовтня 2011 року; на ньому йшлося переважно про рекомендації щодо криміналізації корупційних дій і 
політичної корупції. 
23 Деякі з інших рекомендацій, із виконанням яких було виявлено незначний прогрес (або не виявлено 
жодного), стосуються ключових питань, таких як проведення чіткого розмежування між кримінальними та 
адміністративними процедурами і забезпечення того, щоб усі корупційні злочини розглядалися, як правило, як 
кримінальні злочини; посилення незалежності прокуратури; вдосконалення правової бази для накладення 
арешту на майно та конфіскації майна; запровадження кримінальної відповідальності для юридичних осіб за 
корупційні порушення; приведення правової бази з державних закупівель у відповідність до європейських 
стандартів та ін. 
24 7 квітня 2011 року Верховна Рада України ухвалила Закон про засади запобігання і протидії корупції, який 
набрав чинності 1 липня 2011 року, за винятком окремих положень про декларацію активів і видатків, які 
наберуть чинності 1 січня 2012 року. 
25 Можна перелічити, зокрема, такі недоліки:  (1) відсутність відповідальності для юридичних осіб  
(корпорацій); (2) відсутність штрафів за подання неправильних фінансових декларацій; (3) відсутність правової 
структури для накладення арешту і конфіскації всіх доходів, в яких можна відстежити корупцію. 
26 Нині в політичних колах України обговорюється питання про те, чи новий антикорупційний орган 
займатиметься дотриманням антикорупційного законодавства (відповідно до рекомендацій ОЕСР) та /або 
антикорупційною політикою (відповідно до рекомендацій GRECO). Президент видав указ, який поклав на 
Міністерство юстиції тимчасове виконання функції з координації та моніторингу політики на час підготовки 

http://uniter.org.ua/data/block/corruption_in_ukraine_2007-2009_2011_engl.pdf�
http://www.minjust.gov.ua/files/GRECO_report_20110714.zip�
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істотних наслідків, якщо його не буде впроваджено належним чином,  і якщо  він не 
супроводжуватиметься іншими антикорупційними законами (як-от: про конфлікт інтересів, етику, 
фінансовий контроль) та реформуванням кримінального судочинства. 21 жовтня 2011 року 
Президент України підписав Указ “Про національну антикорупційну стратегію на 2012 – 2015 роки” 
(згідно з рекомендацією GRECO), що забезпечило умови для розроблення Плану дій для боротьби з 
корупцією. Однак, незважаючи на те, що цю стратегію готували більш ніж один рік, вона не стала 
предметом загальнонаціонального обговорення, і є надто загальним документом, без чіткого 
встановлення пріоритетних завдань і черговості їх виконання. Окрім того, до розроблення цієї 
стратегії майже не залучалося громадянське суспільство.  

До наступних рекомендованих заходів, які сприятимуть зміцненню правової та інституційної бази 
для боротьби з корупцією, належать: 

• ухвалення законів про конфлікт інтересів, етику і фінансовий контроль; 
• створення антикорупційного органу, відповідального за моніторинг і координацію 

антикорупційної політики27

• забезпечення підготовки Плану дій для антикорупційної стратегії у партнерстві з усіма 
зацікавленими сторонами, включно з НУО, створення платформи для широких консультацій і 
зворотного зв’язку, що створить можливість загальнонаціонального обговорення 
впровадження антикорупційної стратегії. 

;  

 
Впровадження закону про доступ до публічної інформації. Прийняття цього закону розглядається 
як приклад успішної співпраці між владою, НУО, засобами масової інформації та донорами. Закон, 
під час підготовки якого використовувалася найкраща міжнародна практика28, набрав чинності 9 
травня 2011 року, і його впровадження досі було порівняно успішним. Незалежний моніторинг, 
здійснений НУО29, підтверджує, що більшість органів місцевої влади створили спеціальні підрозділи, 
які відповідають за надання інформації громадськості. Уряд призначив працівників, які працюють з 
документами і розпочав розміщення запитів громадян в Інтернеті30

                                                                                                                                                                                
проекту закону про незалежний антикорупційний орган. Однак обговорення цього питання з урядовцями 
показало, що найбільш імовірним наслідком буде безстрокове виконання Міністерством юстиції цієї функції, 
що суперечитиме вимозі GRECO про незалежність такого органу від виконавчої гілки влади. 

. Було організовано базове 
навчання державних службовців і плануються подальші тренінги. Міністерство юстиції не 
повідомляло про значні проблеми з тлумаченням цього закону урядовими структурами, які 
розробляють підзаконні акти. Однак є декілька питань, які викликають занепокоєння: a/ уряд ще не 
затвердив порядку створення реєстру державних документів, який би дав змогу зменшити кількість 
не за адресою спрямованих або неправильно сформульованих запитів; b/ не було схвалено інструкцій 
про оприлюднення урядової інформації в Інтернеті, що нині створює високе робоче навантаження 
для працівників, що відповідають на запити; c/ громадяни не повністю обізнані із цим законом та з 
тим, як його використовувати; і, врешті, d/ нині у Верховній Раді України обговорюється проект 
закону про інформацію з обмеженим доступом, і це викликає побоювання, що деякі здобутки 
чинного закону про інформацію можуть бути знищені. 

27 Антикорупційний орган може бути підзвітним або перед Верховною Радою (як Рахункова палата) або перед 
Президентом (як антимонопольний комітет), проте має бути незалежним від виконавчої гілки влади, яка 
розробляє і впроваджує антикорупційну політику. 
28 Україна посідає 9 місце у світовому рейтингу, в якому країни порівнюються за національними законами  про 
доступ до інформації, складеному канадською групою Centre for Law and Diplomacy. Рейтинг охоплював 
загальносвітову вибірку з 89 країн:  http://www.rti-rating.org/results.html  
29 Український незалежний центр стратегічних досліджень: http://www.ucipr.kiev.ua/index.php?newlang=eng  
30 Відповідальна державна установа, Державний комітет телебачення і радіомовлення, повідомляє, що органи 
центральної влади відповідають на 73 відсотки запитів, отриманих у 3-му кварталі 2011 року (із  загальної 
кількості 6302 поданих запитів; ще 12,7 відсотка запитів було спрямовано до відповідних органів. Незрозуміло, 
що сталося з рештою 14,3 відсотка запитів.) 

http://www.rti-rating.org/results.html�
http://www.ucipr.kiev.ua/index.php?newlang=eng�
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Наступними рекомендованими заходами, які забезпечуватимуть доступ до публічної інформації, 
будуть, зокрема, такі: 

• зміцнення положень про пасивний доступ до інформації: схвалення та впровадження 
нормативних актів про реєстри державних документів і опублікування в Інтернеті урядової 
інформації; 

• розроблення, разом з організаціями громадянського суспільства, інформаційної кампанії та 
просвітницьких заходів для населення загалом про доступ до інформації; 

• забезпечення того, щоб обговорюваний проект закону про інформацію з обмеженим доступом 
не призвів до знищення досягнень чинного закону про інформацію.   

Середовище для діяльності громадянського суспільства. Формальне регуляторне середовище для 
діяльності громадянського суспільства залишається незмінним з 1992 року. Новий проект закону про 
громадські організації, який пройшов перше читання у Верховній Раді і – на щастя – не містить 
спірної пропозиції про заборону іноземного фінансування НУО, хоча це й може бути переглянуто під 
час наступних читань. Адміністрація Президента посіла позицію лідера у заохоченні до співпраці 
влади та НУО і розробила проект Стратегії державної політики розвитку громадянського суспільства 
в Україні. Цей проект було підготовлено спільно з провідними українськими НУО. У разі ухвалення 
та впровадження в її теперішній формі ця Стратегія може сприяти розбудові конструктивніших і 
продуктивніших відносин між українською державою та громадянським суспільством. Нині не всі 
міністерства та обласні адміністрації відкриті до співпраці з НУО у сфері розроблення, впровадження 
та моніторингу політики, деякі з них, як повідомлялося, уникають будь-якого залучення 
громадянського суспільства до ухвалення рішень. Окрім того, є численні повідомлення про те, що 
уряд часто залучає НУО до процесу розроблення політики лише для форми, імітуючи справді 
партнерський процес, або замінює незалежні НУО на структури, фінансовані урядом. Врешті-решт, 
деякі представники громадянського суспільства повідомляють про те, що попри позитивні зміни де-
юре в їхньому регулятивному середовищі, де-факто ситуація минулого року погіршилася: вони 
повідомляють про посилення контролю з боку різноманітних державних структур, іноді у формі 
збору інформації (наприклад, податковою адміністрацією, службами безпеки тощо)31

 
.   

До наступних рекомендованих кроків, які мають сприяти ухваленню Стратегії політики розвитку 
громадянського суспільства і розроблення детального Плану дій, належать такі: 

• забезпечення включення до Плану дій конкретних заходів (із повним зазначенням їх вартості) 
із залучення громадянського суспільства до формування політики, її впровадження та 
моніторингу (як це передбачено проектом стратегії), і підготовки цього плану у співпраці з 
представниками громадськості; 

• забезпечення включення до Координаційної ради з політики громадянського суспільства 32

 

 
широкого спектру аналітичних і адвокаційних НУО, відібраних з допомогою консультацій з 
міжнародними організаціями, які займаються навчанням і розвитком громадянського 
суспільства в Україні. 

 

    

                                                      
31 Усі питання, порушені в цьому параграфі, обговорювалися на круглому столі Світового банку, присвяченому 
регуляторному середовищу для громадянського суспільства в Україні і організованому в представництві 
Світового банку в Україні (в місті Києві) 20 жовтня 2011 року, а також на зустрічах фахівців Банку з окремими 
НУО. 
32 Дорадчий орган при Президентові, передбачений у проекті Стратегії для включення урядовців на рівні 
міністрів і представників громадянського суспільства. 



103 
 

 

Додаток 5. Оцінка наслідків сильних і слабких сторін системи управління державними 
фінансами в Україні 

Вдосконалення систем управління державними фінансами (УДФ) в Україні, здійснені протягом 
останнього десятиріччя, дали змогу поліпшити загалом управління економікою на 
агрегованому рівні та підтримувати належний ступінь бюджетної дисципліни попри різкий 
економічний спад і політичну нестабільність у 2008 – 2009 роках. Добре усталений і прозорий 
бюджетний процес, високоцентралізована система Державного казначейства та підвищення рівня 
збору податків заклали фундамент для таких позитивних показників діяльності. 

Згідно зі звітом Оцінки державних видатків і фінансової звітності (ОДВФЗ - PEFA) за 2011 рік, 
окремі слабкі зв’язки в системі УДФ перешкоджали вдосконалювати інші її сегменти, окрім 
пов’язаних із наданням державних послуг, і призвели до погіршення показників сприйняття 
корупції в державному секторі. Незважаючи на той факт, що система УДФ в Україні працює досить 
добре порівняно з країнами з подібними до неї характеристиками, вона має низку недоліків, які далі 
негативно впливають на ефективність державних видатків і на їх погане сприйняття (прозорість і 
врядування). До цих недоліків належать, зокрема, такі:  

 слабкі зв’язки між цілями політики та бюджетними асигнуваннями та неефективною 
практикою складання бюджетів капіталовкладень, що свідчить про неоптимальне 
використання обмежених державних ресурсів; 

 орієнтований на цільові показники підхід до збору бюджетних надходжень, який забезпечує 
високі рівні збору коштів, однак пов’язаний, водночас, зі значними витратами для бізнесу та 
призводить до негативного зовнішнього сприйняття України як несприятливого місця для 
ведення бізнесу; 

 відсутність централізованого контролю за державними підприємствами, які становлять 
велику частину економіки та, періодично, накладають важкі тягарі на бюджет у формі 
списуваних податків та рекапіталізації;  

 хиби в системі державних закупівель, які обмежували чесну та відкриту конкуренцію і тим 
самим призводили до заниження грошової вартості; 

 вузька спрямованість Державної фінансової інспекції на опрацювання і виконання трансакцій 
і відсутність сучасної функції внутрішнього аудиту, спрямованої на вдосконалення систем; та 

 звуження сфери діяльності Рахункової палати України та відсутність спеціального 
аудиторського комітету в законодавчій системі, що обмежує підзвітність в питаннях 
витрачання державних коштів і знижує стимули для міністрів і чиновників до приділення 
уваги показникам діяльності та ефективності.   

Україна зробила певний крок назад з часу попередньої оцінки УДФ, обмеживши сфери діяльності 
Рахункової палати та вивівши з-під законодавчого нагляду бюджети чотирьох фондів соціального 
страхування. 

Сприйняття корупції в окремих частинах системи УДФ належить до причин, які зумовили 
негативне сприйняття України як місця для ведення бізнесу. Останнє Обстеження умов ведення 
бізнесу та ефективності роботи підприємств (BEEPS), що їх регулярно проводить Світовий банк, та 
Індекс глобальної доброчесності свідчать про те, що особливу проблему для України становлять 
неналежні практики у сферах збору податків та державних закупівель, оцінки яких є значно нижчими 
від середніх по регіону ЄЦА. Одержаний на широкій базі Індекс сприйняття корупції організації 
Transparency International також вказує на те, що Україна за цим показником відрізняється в гірший 
бік від інших країн Східної Європи та колишнього Радянського Союзу (див. Рисунок 1 нижче).    

Рисунок 1: Індекс сприйняття корупції: Україна та інші країни регіону 
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Джерело:  Індекс сприйняття корупції організації Transparency International у 2006-2010 роках 

/Підписи на рисунку:  колишній СРСР /країни з нижньої категорії країн з середнім рівнем доходу; країни, що 
недавно стали членами ЄС; Україна 

Внесені недавно зміни до Бюджетного кодексу, Податкового кодексу та Закону про державні 
закупівлі створюють добрі передумови для майбутніх поліпшень, однак це залежить від їх 
фактичного виконання і здійснюваного над ними нагляду.    

Вже використовуються і розвиваються елементи системи середньострокового планування 
бюджету, однак все ще бракує зв’язку між завданнями політики і бюджетом. Хоча впродовж 
останніх років вже працюють окремі елементи системи середньострокового планування бюджету, 
включаючи середньострокову фіскальну базу, бюджетні обмеження (“стелі”) для галузевих 
міністерств і, врешті-решт, нова версія Бюджетного кодексу впровадила багаторічні асигнування на 
бюджетні програми інвестиційної природи, проте все ще бракує кількох важливих елементів, 
введення яких потребує ухвалення відповідних рішень. Передовсім, підготовку середньострокових 
прогнозів слід пов’язати із визначеними стратегіями і політиками та відповідними цільовими 
завданнями. Що стосується ухвалення рішень, то, згідно зі статтею 21 нового кодексу, бюджетні 
заявки галузевих міністерств повинні охоплювати не лише рік, для якого готується бюджет, а й 
наступні два роки, і Кабінет Міністрів мусить прийняти рішення про прогнози середньострокових 
бюджетних надходжень і видатків не пізніше, ніж через один місяць після ухвалення Верховною 
Радою закону про Державний бюджет. У майбутньому важливо дотримуватись бюджетних 
обмежень, і будь-які зміни, які вноситимуться наступними роками, мають належно обґрунтовуватися 
і базуватися на чітких правилах. 

Схвалена законодавча база державних закупівель здебільшого відповідає міжнародній 
практиці, однак проблемним залишається її впровадження. Ключовими елементами, яких все ще 
бракує для забезпечення прозорого і ефективного процесу державних закупівель в Україні, який 
повинен здійснюватися на конкурентних засадах, є такі: (1) схвалення підзаконних актів та норм (у 
тому числі для комунальних підприємств і природних монополій), які забезпечать ефективне 
використання цієї системи закупівель; (2) створення і введення в дію системи моніторингу, яка дасть 
змогу оцінювати показники роботи системи державних закупівель, включаючи загальнодоступні та 
зручні для вимірювання результати (такі як відношення закупівель з одного джерела до загального 
обсягу державних закупівель) і здійснювати моніторинг процесів громадянським суспільством; (3) 
подальше зближення законодавчої бази державних закупівель з Директивами ЄС та інвестування в 
розбудову потенціалу установ-бенефіціарів, необхідного для впровадження нового законодавства. 

Система контролю за державними підприємствами є слабкою і фрагментованою, і потребує 
істотного впорядкування і посилення. Відсутність загального реєстру всіх державних підприємств, 
що працюють в Україні, створює труднощі в отриманні даних і, отже, в прийнятті рішень щодо 
діяльності державних підприємств. Поліпшення прозорості та підзвітності державних підприємств 
можна досягти, вимагаючи оприлюднення операційних цілей, у тому числі некомерційних, і 
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запровадження законодавчої бази для щорічного оцінювання (за незалежною методикою) і перегляду 
показників діяльності державних підприємств, в якій буде використано стандартні методи і 
методології оцінки діяльності державних підприємств.  

Внутрішні і зовнішні функції аудиту тільки формуються, і необхідно розвинути функцію аудиту 
показників діяльності на додаток до традиційної системи контролю, орієнтованої на 
відповідність законодавству. Що стосується внутрішнього аудиту, то має бути чітке бачення 
розвитку функцій внутрішнього контролю та управління фінансовою діяльністю, і це визначає зміну 
ролей і функцій Державної фінансової інспекції та внутрішніх інспекторів і аудиторів, які працюють 
в міністерствах. Необхідно зміцнити незалежність Рахункової палати (зокрема, завдяки деполітизації 
призначень на високі посади, затвердженню бюджету не в Міністерстві фінансів, а безпосередньо у 
Верховній Раді), а сферу дії зовнішнього аудиту в явній формі поширити на місцеві бюджети і 
доходи. Методологію проведення аудиторських перевірок, яку використовує Рахункова палата, слід 
посилити шляхом приведення її у повну відповідність до міжнародних стандартів.  

Слід внести зміни до системи УДФ, спрямувавши її на підвищення якості послуг для громадян 
України. Ключовими кроками на шляху до підвищення ефективності управління державними 
коштами та якості послуг, і, водночас, до поліпшення сприйняття державного урядування є 
переорієнтація системи УДФ від традиційної, орієнтованої на матеріально-технічні показники, до 
системи, орієнтованої на результати, активніше залучення до управління державними фінансами 
громадянського суспільства та запровадження точнішого оцінювання і механізмів зворотного зв'язку 
у формі сучасного внутрішнього і зовнішнього аудиту та підзвітності за одержані результати. 

Огляд (місцевих) систем УДФ України 

Надійність, повнота і прозорість Державного бюджету 

Бюджетна система України є загалом впорядкованою і достатньо всеохоплюючою, і відповідає 
законодавчій базі, яка стосується бюджету.  Бюджетна класифікація відповідає класифікації 
Статистики державних фінансів МВФ (IMF GFS) 1986 року (яка передбачає адміністративну, 
економічну та функціональну класифікацію), і нині триває робота над впровадженням IMF GFS 2001. 
Інформація, яка включається до бюджетної документації, є достатньо повною, хоча у звітності 
бажано використовувати деталізовану класифікацію. Проекти представлено за кодами економічної 
класифікації.  

Україна має усталений бюджетний процес, який передбачає проведення регулярних 
консультацій з галузевими міністерствами та із законодавчими органами. Бюджетний кодекс, 
схвалений у 2010 році, який набрав чинності в поточному фінансовому році, передбачає подальше 
зміцнення зв’язків між завданнями політики та бюджетом. Раніше Уряд підготував середньострокові 
фіскальні прогнози, проте їх не було втілено в середньострокових асигнуваннях на програми чи 
міністерства, і тому це практично не мало впливу на річні бюджети. У Бюджетному кодексі 2010 
року є важливі вдосконалення, зокрема, встановлено максимальні значення (стелі) видатків для 
секторів і впроваджено середньострокову перспективу для довгострокових державних інвестиційних 
програм.  

Найсерйознішою проблемою бюджетного процесу залишається практика складання бюджетів 
капіталовкладень; оцінка проектів не є ні системною, ні об’єктивною, і наслідки поточних видатків 
не завжди факторизуються в бюджеті.   

Наявність чотирьох важливих фондів соціального страхування, звітність яких ведеться окремо 
від основного бюджету, негативно впливає на прозорість бюджету загалом. Негативним 
нововведенням Бюджетного кодексу 2011 року є те, що фонди соціального страхування, 
позабюджетні кошти, включаючи кошти цільового призначення (як-от на ЄВРО 2012), вже не 
зобов’язані звітувати про свої бюджети перед законодавчими органами.   

Міжбюджетні фіскальні відносини регулюються чіткою формулою, яка визначає трансферти 
центрального уряду місцевим органам влади, на основі принципу, що всі місцеві органи влади 
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мусять виконувати свої статутні зобов’язання щодо надання державних послуг. Понад 90% 
трансфертів передбачено законодавством, а решта призначається на фінансування інвестиційних 
проектів або компенсацію втрачених доходів. Схоже, що ця система не стимулює місцеві органи 
влади до підвищення ефективності чи заощаджень. Використання місцевими органами влади 
централізованої казначейської системи допомагає і полегшує оперативне і регулярне подання звітів 
про бюджетні видатки. 

Головним джерелом фіскальних ризиків, пов’язаних з бюджетними установами поза системою 
центрального уряду, є діяльність державних підприємств, на які припадає близько 22% ВВП. 
На відміну від державних підприємств, фіскальна діяльність місцевих органів влади  підпадає під 
жорсткіший нагляд з ретельним контролюванням запозичень і повною прозорістю в рамках системи 
Казначейства. Система контролю за державними підприємствами є загалом слабкою і розпорошеною 
між міністерствами, хоча, при цьому, основну квазіфіскальну діяльність зосереджено в 
енергетичному секторі, на який припадає близько 40% усього сектора державних підприємств.   

Контроль за виконанням бюджету 

Система управління державними фінансами (УДФ) України є високо централізованою і 
орієнтованою на контроль за матеріально-технічними засобами. Автоматизована казначейська 
система застосовується як у горизонтальному вимірі до всіх державних структурних одиниць, так і у 
вертикальному на всіх рівнях, і відіграє позитивну роль у контролюванні видатків і зобов’язань.  
Завдяки Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) відомі бюджетні надходження, видатки і залишки 
на казначейських рахунках на щоденній основі, і центральний банк консолідує більшість ліквідних 
ресурсів держави. ЄКР забезпечує дані про наявні грошові залишки в режимі реального часу. 
Запроваджено порядок контролю за позиками і гарантіями. Працюють засоби внутрішнього 
контролю за видатками іншими, ніж заробітна плата, проте вони потребують подальшого зміцнення. 
Запровадження системи зобов’язань, яку було введено в дію після Оцінки ОДВФЗ 2006 року, 
забезпечило подальше посилення бюджетної дисципліни. Згідно зі звітами Державної фінансової 
інспекції (ДФІ) та Рахункової палати України (РПУ), є випадки невиконання бюджету (хоча й 
неістотні), пов’язані з етапами бюджетного процесу, які передують виконанню платіжних 
зобов’язань; ці випадки мають місце, як правило, поза системою центрального уряду. 

Здійснюється ретельний моніторинг виконання бюджету протягом року, і бюджетну звітність 
можна подавати в різних класифікаційних форматах і на різних рівнях деталізації в режимі, 
наближеному до режиму реального часу. Видаткові звіти готуються щонайрідше щомісяця та 
щокварталу і подаються до Міністерства фінансів України. Консолідовані фінансові звіти 
бюджетного сектора готуються щоквартально, а після цього – щорічно. Для Спеціального фонду 
правила виконання бюджету менш строгі, і баланси можуть подаватися незалежно від того, чи 
фактичні видатки є меншими від передбачених бюджетом. Недоїмки за платежами були низькими 
(близько 1%) і далі скорочуються, що вказує на відсутність серйозних проблем.  

Ще триває праця над приведенням практики внутрішнього аудиту до міжнародних стандартів, 
і нині ця практика застосовується лише частково. Центральний інспекційний орган далі працює 
достатньо добре, відбувається належне розповсюдження звітів і є певні факти подальшого контролю. 
Діяльність ДФІ далі зосереджується, як правило, на питаннях контролю, і основна частина її заходів 
орієнтована радше на забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ніж на застосування 
нових підходів до перевірок систем.   

Законодавчу базу державних закупівель було істотно вдосконалено з часу попередньої оцінки, і 
нині вона великою мірою відповідає належній міжнародній практиці. Закон про державні 
закупівлі, ухвалений у 2005 році, значно відхилявся від належної практики і деформував  систему 
державних закупівель, приватизувавши головні регуляторні та наглядові функції. Цей закон було 
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скасовано в 2008 році; проект нового закону було підготовлено з допомогою  консультацій з 
Європейською Комісією та Світовим банком і ухвалено в червні 2010 року. Недоліки нині чинного 
закону пов’язані з нечітким визначенням обґрунтування потреби у використанні неконкурентних 
методів, що призводить до частого використання процедури закупівель з одного джерела. Нині 
тривають спроби поліпшити цей закон і посилити підзвітність за використання неконкурентних 
методів закупівель, і Верховна Рада розглядає відповідний законопроект.  

Облік і звітність  

Єдиний казначейський рахунок (ЄКР), запроваджений на першому етапі реформування 
системи УДФ, забезпечує належні практики фінансової звітності та управління грошовими 
коштами в державному секторі. ЄКР повністю охоплює бюджетні операції і це, в поєднанні із 
вдосконаленням системи бюджетної класифікації, дає казначейству змогу вчасно продукувати якісні 
річні звіти про виконання бюджету та грошові потоки.   

З часу оцінки ОДВФЗ, здійсненої в 2006 році, казначейську практику було далі поліпшено 
завдяки впровадженню контролю і моніторингу зобов’язань. Окрім того, казначейська система 
дала змогу скоротити час підготовки річних бюджетних звітів, і, водночас, незважаючи на певні 
поліпшення у бюджетній класифікації, готуються значно більш деталізовані звіти, ніж раніше, – як 
правило, звіти готуються для 3 різних класифікаційних структур (адміністративної, економічної та 
функціональної), а також для різних рівнів влади (центрального уряду, місцевих органів влади).  

Під час проходження коштів через казначейську систему відбувається постійне звіряння 
рахунків. Якість бюджетної звітності здебільшого є високою, хоча повідомлялося про певні 
проблеми, пов’язані з обліком видатків. Зокрема, одна з проблем пов’язана з тим, що транзакції, які 
можуть бути транзитними наприкінці облікового періоду, можуть потребувати одного або двох 
місяців для внесення до них необхідних коригувань. Тривалість періоду після коригувань не відома, 
однак це свідчить про певні проблеми з дотриманням казначейських процедур.  

Є можливості для подальшого підвищення управління інформацією на рівні закладів, що 
надають послуги (наприклад, шкіл і лікарень). Хоча функціонують системи і процеси, які мають 
полегшувати здійснення бюджетних видатків на цьому рівні, бюджетна база, правила та процедури 
(включаючи розподіл бюджетних коштів за функціональними категоріями) прогнозуються на основі 
традиційної системи попереднього контролю (тобто контролю матеріально-технічних ресурсів) і така 
система, як правило, не дає закладам, що надають послуги, змоги визначати, куди спрямовувати 
ресурси, які вони одержують – або через бюджетні трансферти або як самостійні доходи. 

Передбачається, що стратегія реформування бухгалтерського обліку в державному секторі 
сприятиме подальшому підвищенню якості та повноті фінансової звітності у державному 
секторі. Однак упровадження в повному обсязі Міжнародних стандартів державного бухгалтерського 
обліку за наростаючим підсумком навряд чи негайно /в найближчому майбутньому дасть результати, 
оскільки ця реформа має забезпечити формування цілковито нової та складної системи 
бухгалтерського обліку для державного сектора в Україні.   

Незважаючи на заходи, які нині вживаються, слід ще виконати значну роботу, щоб підготувати 
галузеві міністерства та відомства до здійснення та обліку трансакцій на основі нових 
стандартів бухгалтерського обліку. До того ж, потрібно докласти зусиль, щоб підготувати 
функціональні підрозділи в Державному казначействі та в Міністерстві фінансів України до того,  що 
фінансові звіти в державному секторі можна готувати на основі нових стандартів обліку за 
наростаючим підсумком. Уряд сподівається до грудня 2011 року розробити і схвалити 24 нові 
стандарти бухгалтерського обліку для державного сектора, а решту 7 стандартів буде ухвалено в 2012 
році; урядовці передбачають також, що повний комплект стандартів (загалом 31 стандарт) набере 
чинності в січні 2013 року. 

Ретельна зовнішня перевірка та аудит  
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Хоча Рахункова палата (Вищий аудиторський орган в Україні) щороку проводить фінансовий 
аудит звітів про виконання Державного бюджету, цей аудит не відповідає міжнародним 
стандартам. Цей щорічний аудит полягає головним чином у перевірці використання коштів за 
призначенням і не передбачає аудиторського висновку про фінансову позицію чи фінансові звіти 
Уряду і не містить повідомлення про надійність державних систем щодо підготовки таких звітів. 
Зміст щорічного аудиту звіту про виконання Державного бюджету обмежується видатками. Він не 
охоплює аудиту доходів, відповідно до рішення Конституційного Суду України, ухваленого у вересні 
2010 року, а також діяльності місцевих органів влади та позабюджетних коштів. 

Рахункова палата протягом кількох останніх років досягла певних успіхів у перегляді свого 
підходу до аудиту державних видатків. Рахункова палата регулярно здійснює аудити показників 
діяльності (відомі як “аудити ефективності”) у рамках своїх річних програм роботи. Хоча цю 
методологію ще можна поліпшувати завдяки подальшому коригуванню з метою кращого її 
узгодження зі стандартами Міжнародної організації вищих аудиторських установ (INTOSAI), ці 
аудити дозволили посилити нагляд за програмами державних видатків та за розподілом бюджетних 
ресурсів. Однак не ясно, яким є внесок цього нового підходу в аудиторській діяльності у позитивний 
вплив на політику держави. 

Верховна Рада України не має спеціального аудиторського комітету і стеження за слуханнями, 
організованими парламентськими комітетами, та за реагуванням Уряду на питання, порушені 
Верховною Радою, не є системними. На Бюджетний комітет та інші (секторні) комітети Верховної 
Ради України покладено відповідальність за розгляд аудиторських звітів, залежно від предмету 
розгляду, проте особи, що здійснювали такий розгляд, не мали можливостей одержати чітку 
інформацію про міру детальності розгляду аудиторських звітів відповідними комітетами та про те, чи 
в ньому брали участь представники відповідних міністерств.    

Є ціла низка сфер (пов’язаних з політикою сектора та самостійністю, інституційним розвитком 
і методологією аудиту), які, очевидно, виграли б від модернізації. На час проведення оцінки 
завершився другий термін перебування на посаді голови Рахункової палати, а нового її голову 
Верховна Рада ще не призначила. Хоча для Рахункової палати були корисними партнерські стосунки 
і програми співпраці з подібними установами, досі не підготовлено середньо- та довгострокової 
стратегії інституційного розвитку, яка передбачала б використання сучасних тренінгів та програм 
професійного розвитку, оновлення методологій і технік аудиту, а також надання Рахунковій палаті 
допомоги в повному приведенні її діяльності у відповідність до міжнародних стандартів. 
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Додаток 6. Гендерні питання33

 
 

Правова база. Основи гендерної рівності встановлені в Конституції України, прийнятій у 1996 році. 
Принципи рівноправності статей та спеціального захисту для працюючих жінок прописані в 
Трудовому кодексі України, який був ухвалений у 1971 році і досі зберігає свою чинність. Закон про 
рівні права та можливості для чоловіків і жінок був прийнятий в 2005 році. Державну програму 
забезпечення гендерної рівності в українському суспільстві було затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України в 2006 році.  

Участь у політичному житті. Серед 450 членів Вер х о вно ї Ради Укр аїни є лише 33  жінки, і це 
становить лише 7,5 % від загального числа парламентаріїв. В Україні частка жінок у Верховній Раді 
не перевищувала 8% з моменту проголошення незалежності, а у 2002 – 2006 роках вона становила 
лише 5%. Це один з найнижчих показників у Європі, де жінки складають близько 30% загальної 
кількості парламентаріїв. Згідно з програмою ПРООН “Рівні можливості та права жінок в Україні”, у 
сільських радах майже 40% жінок, але їх не більше ніж 10% в обласних органах влади. Нині в 
Кабінеті Міністрів України немає жодної жінки – члена Уряду. Україна є єдиною країною в світі, в 
уряді якої немає жодної жінки.   

Питання освіти та ринку праці. Недавнє дослідження Міжнародної організації праці (МОП) 
показує, що незважаючи на те, що гендерний розрив у сфері зайнятості в Україні є нижчим, ніж у 
середньому по ЄС, і що для українських жінок спостерігається нижчий рівень безробіття, ніж для 
чоловіків, український ринок праці характеризується яскраво вираженою нерівністю між чоловіками і 
жінками. Найбільші нерівності спостерігаються в значному гендерному розриві у рівнях зайнятості 
для вікових груп періоду народження дітей (вік 24-29 років) і передпенсійного (понад 50 років) віку; 
у високому розриві в оплаті праці чоловіків і жінок; у нерівному розподілі регулярної оплачуваної 
праці та неоплачуваної домашньої праці; у високій частці жінок, що працюють на небезпечних 
робочих місцях, а також у гендерних відмінностях в поширеності безробіття, що призводить до 
неоднакової допомоги по безробіттю та участі в активних програмах ринку праці. Рівень освіти жінок 
в Україні є надзвичайно високим – значно вищим, ніж у чоловіків. Водночас, заробітна плата жінок 
складає 75% від заробітної плати чоловіків, а пенсія жінок – лише 67% від пенсії чоловіків. 

Державна політика. Україна визнала, що гендерна збалансованість є показником демократії, прав 
людини, а також соціальних і економічних стандартів розвитку. В Цілях розвитку тисячоліття ООН 
було визначено, що уряд бере на себе зобов'язання забезпечити співвідношення жінок і чоловіків як 
принаймні 30/70 у Верховній Раді України та у вищих органах виконавчої влади до 2015 року. Попри 
це, істотного прогресу не було досягнуто, наприклад, зовсім нещодавно, в рамках адміністративної 
реформи було ліквідовано Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту України – центральний 
орган виконавчої влади, відповідальний за реалізацію гендерної політики. Це міністерство було 
трансформовано в Державну службу молоді та спорту, яка вже не пов'язана з питаннями гендерної 
політики. Як наслідок, запобігання домашньому насильству та торгівлі людьми і забезпечення рівних 
прав та можливостей для жінок і чоловіків більше вже не належить до її компетенції.  

                                                      
33 Цей Додаток було підготовлено на основі праць таких партнерів з розвитку: 
(ПРООН) UNDP: Gender Statistics of Ukraine/ Equal Opportunities and Women’s Rights in Ukraine Program. - 
UNDP, 2011 - http://gender.org.ua/images/lib/gender_statistics_2011.pdf 
 
МОП (ILO): Gender Mainstreaming at the Labor Market of Ukraine / Olga Kupets. - ILO, 2010 - 
http://gender.ilo.org.ua/eng/Gender%20equality/Publications/PES_Study_EN.pdf 
 
Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України: Людський розвиток в 
Україні/ редактор Елла Лібанова. – Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук 
України. – Київ, 2010 р. 
http://www.idss.org.ua/monografii/Lud_rozvitok_2010.pdf 
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Додаток 7. СПУ – консультації з громадськістю 
 

Консультації щодо СПУ проводилися в два етапи: розпочавшись у лютому 2011 року, консультації 
стосувалися здебільшого загального підходу та найважливіших елементів пропонованої СПУ; 
остаточний варіант проекту СПУ обговорювався в листопаді 2011 року. Аби краще зрозуміти 
соціальну та культурну різноманітність України було проведено зустрічі у Києві, Харкові, Івано-
Франківську та Донецьку. Обговорення СПУ зосереджувалося на загальних напрямках пропонованої 
стратегії Групи Світового банку; адекватності оцінки Світовим банком економічної, соціальної та 
політичної ситуації в Україні; викликах і можливостях розвитку; а також на принципах, компонентах 
і очікуваних результатах СПУ. 

Загалом група СПУ зустрічалася з близько 300 представниками НУО, науково-викладацьких і 
ділових кіл, професійних спілок, аналітичних центрів, працівниками органів місцевого 
самоврядування, членами молодіжних організацій і організацій спільноти донорів. Заздалегідь було 
розповсюджено проект СПУ та  Звіт про виконання СПУ. Окрім того, проект СПУ було оприлюднено 
на сторінці веб-сайту Світового банку, присвяченій Україні, із запрошенням до публічного 
обговорення та надсилання коментарів людьми, які не брали участі в цих зустрічах.   

Консультації з підприємницькими колами в Києві готувалися у співпраці зі Школою бізнесу Києво-
Могилянської Академії; молодіжна організація “Демократичний альянс” надала підтримку в 
організації консультацій з молоддю; місцеві НУО допомагали з проведенням зустрічей з 
представниками громадянського суспільства та підприємницької спільноти в Харкові, Івано-
Франківську та Донецьку.  

Під час консультацій, проведених у лютому та в наступні місяці, група фахівців Світового банку 
запрошувала до висловлення поглядів про економічні й соціальні реформи в Україні, про сприйняття 
населенням програми Уряду, про врядування та корупцію, а також до надання рекомендацій про 
поліпшення підприємницького середовища та посилення ролі громадянського суспільства у 
просуванні реформ. Учасники консультацій погоджувалися з тим, що з часу проголошення Україною 
незалежності було прийнято десятки урядових програм економічного та соціального розвитку, однак 
їх виконання не здійснювалося належним чином, не відповідало потребам країни та очікуванням 
населення. Зазвичай спостерігалася значна різниця між деклараціями та законодавством, з одного 
боку, та їх практичним виконанням – з другого. Результатів цих реформ не було видно, передусім, у 
поліпшенні життя людей. Внаслідок високого рівня “приватизації” держави олігархічними 
структурами та конфлікту інтересів керівництво України мало проблему з довірою до себе серед 
українського суспільства. Навіть конструктивні ініціативи щодо реформ часто стикалися з недовірою 
населення. Цей зворотний зв’язок був використаний переважно в підготовці глав СПУ “Загальна 
ситуація в Україні” і “Виклики та можливості розвитку і програма Уряду України”. 

Під час консультацій стосовно проекту СПУ, які проводилися в листопаді 2011 року, переважна 
більшість їх учасників хвалила дуже високий рівень аналітичної роботи, яка лежала в основі СПУ, та 
об’єктивну оцінку економічної, соціальної та політичної ситуації в Україні. Консультації 
підтвердили, що основними викликами для амбіційних реформ було їх повільне та неефективне 
впровадження і всеохопна корупція. 

Представники громадянського суспільства та підприємницьких кіл погодилися із запропонованим у 
СПУ каліброваним підходом до фінансової підтримки. Вони сподіваються, що це може підвищити 
зацікавлення Уряду в досягненні відчутних результатів реформ.  

Учасники консультацій погодилися з діагнозом Банку про те, що глибокі структурні реформи не 
можуть досягнути успіху без зменшення корупції та вдосконалення державного врядування, і що 
життєздатність громадянського суспільства в Україні дає Уряду шанс здобути підтримку 
громадськості шляхом залучення громадянського суспільства до діалогу щодо найбільш важливих 
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економічних та соціальних завдань та моніторингу результатів державних витрат. Учасники 
консультацій високо оцінили те, що суспільний договір посів центральне місце в СПУ. Було 
досягнуто розуміння того, що, хоча Група Світового банку використовуватиме політичний діалог, 
позики, інвестиції та технічну допомогу для зміцнення конструктивних відносин між Урядом та 
громадянським суспільством, вирішальне значення для досягнення успіху в укладенні й виконанні 
суспільного договору матимуть воля та рішучість української влади. Підтримка донорів в розбудові 
потенціалу організацій громадянського суспільства надалі залишатиметься дуже важливим 
чинником. 

Представники підприємницьких кіл відзначили, що усунення перешкод для розвитку приватного 
бізнесу було необхідною умовою створення справжнього середнього класу, підвищення 
конкурентоспроможності України та тривалого економічного зростання. Проте триває постійний 
тиск на суб’єкти підприємницької діяльності з боку органів державного контролю, незважаючи на 
заяви про полегшення тягаря регуляторної системи. Учасники консультацій озвучили думку, що Банк 
відіграє велику роль в сприянні діалогу між Урядом і підприємницькою спільнотою з метою 
досягнення прогнозованих і легких для дотримання правил підприємницької діяльності, а також 
відповідного правового захисту суб’єктів підприємницької діяльності. Водночас, підприємці 
відзначили обнадійливий прогрес в деяких містах, в яких обрані на прямих виборах міські голови 
розуміють важливість конструктивної роботи з громадянським суспільством та підприємницькими 
колами. Такі випадки потрібно підтримувати і пропагувати, поширювати на інші регіони. Існує 
практична проблема успішної децентралізації відповідальності і покладання її як на місцеві органи 
влади, так і на ОГС в таких сферах, як освіта, охорона здоров’я та соціальний захист.  
Учасники обговорень позитивно сприйняли ініціативу Банку щодо залучення масових місцевих 
організацій до спостереження за впровадженням проектів, підтримуваних Групою Світового банку, 
та створення можливостей для контролю за державними закупівлями. 
Загалом, основним висновком обговорень запропонованої СПУ на 2012-2016 фінансові роки було те, 
що вона є стратегічно важливою та реалістичною і скористалася отриманими уроками належним 
чином. 
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Додаток A2: Україна at a glance 

(станом на 25 лютого 2011 року) 
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        Європа і Нижчий 
БІДНІСТЬ та СОЦІАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ 

  Центральна середній 
Україна Азія дохід 

2009 
Населення, середина року       (млн.) 46.0 404 3,811 
ВНП на душу населенняapita                          (метод «Атлас», US$) 2,800 6,793 2,316 
ВНП  (метод «Атлас», US$ млрд.) 128.9 2,746 8,825 
Середні темпи щорічного зростання, 2003-2009 роки 
Населення  (%) -0.6 0.2 1.2 
Робочої сили (%) 0.1 0.8 1.5 
Останні оцінки (останні наявні дані, 2003-2009 роки) 
Бідність (% населення нижче національної межі бідності) 20 .. .. 
Міське населення  (% загального населення) 68 64 41 
Очікувана тривалість життя при народженні                                 (years) 68 69 68 
Дитяча смертність     (на 1000 живих новонароджених) 13 19 43 
Дитяче недоїдання (% дітей віком до 5 років) .. .. 25 
Доступ до перевіреної чистої води  (% населенняn) 98 96 87 
Неписьменність               (% населення вікомe 15+) 100 98 80 
Показник відвідув. початкової школи                 (% населення шкільного віку) 98 99 107 
    Чоловіки 98 100 109 
    Жінки 99 99 105 
ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ І ДОВГОСТРОКОВІ ТЕНДЕНЦІЇ 

1989 1999 2008 2009 
ВВП  (млрд. US$) 82.7 31.6 180.4 113.5 
Валові внутрішні інвестиції/ВВП 28.9 17.5 25.2 17.1 
Експорт товарів та послуг/ВВП 32.1 53.7 41.7 46.3 
Валові внутрішні заощадження/ВВП 28.8 23.0 19.2 15.4 
Валові національні заощадження/ВВП .. 22.5 20.6 17.2 
Сальдо поточного рахунка/ВВП .. 5.3 -7.2 -1.6 
Платежі відсотків по кредитах/ВВП .. 2.1 2.0 3.5 
Загальна сума боргу/ВВП .. 44.2 51.6 82.0 
Загальна сума обслуговування боргу/експорт .. 16.0 21.7 25.4 
Приведена вартість боргу/ВВП .. .. .. 78.4 
Приведена вартість боргу/експорт .. .. .. 106.3 

1989-99 1999-09 2008 2009 2009-13 
(середньорічне зростання) 
ВВП -10.6 5.9 2.1 -15.1 3.7 
ВВП на душу населення -10.2 6.7 2.7 -14.6 .. 
Експорт товарів та послуг -5.4 2.5 2.5 -25.6 5.9 

СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ 
1989 1999 2008 2009 

(% ВВП) 
Сільське господарство 22.9 14.3 8.3 8.2 
Промисловість 48.4 38.5 36.9 29.4 
   Обробна промисловість 39.3 32.7 23.3 18.2 
Послуги 28.7 47.2 54.8 62.4 
Кінцеве споживання домогосподарств 53.8 57.2 63.9 65.5 
Загальні бюджетні споживчі видатки 17.3 19.8 17.0 19.2 
Імпорт товарів та послуг 32.1 48.2 47.8 48.0 

1989-99 1999-09 2008 2009 
(середньорічне зростання) 
Сільське господарство -6.4 3.6 15.0 -0.3 
Промисловість -14.8 5.4 3.5 -24.0 
   Обробна промисловість -13.4 8.5 4.0 -26.6 
Послуги -9.0 5.9 4.3 -11.7 
Кінцеве споживання домогосподарств -8.0 12.2 5.3 5.9 
Загальні бюджетні споживчі видатки -4.2 2.6 7.9 -5.6 
Валові внутрішні інвестиції -21.2 6.1 7.1 -52.2 
Імпорт товарів та послуг -8.4 5.9 12.5 -38.6 

Примітка: дані за 2009 рік є попередніми оцінками. 
Цю таблицю було розроблено на підставі центральної бази даних «Development Economics» 
* «Ромби» вказують на чотири основні показники стану країни (жирним шрифтом) порівняно з середнім значенням відповідної групи доходу.  
    При відсутності даних «ромб» буде неповним.  

e. 
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ЦІНИ ТА УРЯДОВІ ФІНАНСИ 
1989 1999 2008 2009 

Внутрішні ціни 
(зміни у % ) 
Споживчі ціни .. 22.7 25.2 15.9 
Неявний дефлятор ВВП 3.8 27.4 29.1 13.4 
Державні фінанси 
(% ВВП, включно з поточними грантами) 
Поточні надходження .. 31.5 43.5 41.8 
Поточне сальдо бюджету .. -4.2 2.2 -4.2 
Загальний профіцит/дефіцит .. -4.3 -3.1 -6.3 

ТОРГІВЛЯ 
1989 1999 2008 2009 

(млн. US$) 
Загальний експорт (ФОБ) .. 13,189 67,717 40,394 
   Чорні та кольорові метали .. 4,874 27,633 12,817 
   Мінеральні продукти .. 1,418 10,831 9,515 
   Обробна промисловість .. 1,981 12,524 8,031 
Загальний імпорт (СІФ) .. 12,945 84,651 45,049 
   Харчові продукти .. 902 6,457 4,936 
   Паливо та енергоносії .. 5,441 22,936 14,798 
   Товари виробничого призначення .. 2,255 26,648 9,072 
Індекс експортних цін          (2000=100) .. 98 303 263 
Індекс імпортних цін        (2000=100) .. 98 238 221 
Умови торгівлі   (2000=100) .. 100 127 119 

ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 
1989 1999 2008 2009 

(млн. US$) 
Експорт товарів та послуг .. 17,058 85,612 54,253 
Імпорт товарів та послуг .. 15,237 100,132 56,275 
Ресурсний баланс .. 1,821 -14,520 -2,022 
Чистий дохід .. -869 -1,540 -2,440 
Чисті поточні трансфери .. 706 3,127 2,661 
Сальдо поточного рахунка .. 1,658 -12,933 -1,801 
Статті фінансування (чисті) .. -1,375 14,013 -3,853 
Зміни в чистих резервах .. -283 -1,080 5,654 
Довідково: 
Резерви, включно з золотом        (млн. US$) .. 1,094 33,680 29,650 
Обмінний курс (зниж., гривня/US$) 1.85E-5 4.1 5.3 8.1 

ЗОВНІШНІЙ БОРГ І РУХ КОШТІВ 
1989 1999 2008 2009 

(млн. US$) 
Загальна сума боргу вкл.. з освоєними коштами .. 13,951 93,114 93,153 
    МБРР .. 1,954 3,022 3,294 
    МАР .. 0 0 0 
Загальна сума обслуговування боргу .. 2,801 17,922 21,288 
    МБРР .. 96 321 312 
    МАР  .. 0 0 0 
Структура чистого руху коштів 
    Офіційні гранти .. 125 402 403 
    Офіційні кредитори .. 291 439 748 
    Приватні кредитори .. -423 17,301 -2,720 
    Прямі іноземні інвестиції (чистий приплив коштів) .. 496 10,913 4,816 
    Портфельні інвестиції (чистий приплив коштів) .. 129 388 105 
Програма Всесвітнього банку 
    Зобов’язання .. 0 990 800 
    Освоєні кошти .. 422 889 509 
    Сплата основної суми позик .. 2 203 235 
    Чистий рух коштів .. 420 687 275 
    Сплата відсотків .. 94 118 78 
    Чисті трансфери .. 326 569 197 

Примітки: Цю таблицю було побудовано на підставі центральної бази даних «Development Economics». 2/25/11 
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Додаток B2: Україна – окремі показники* освоєння коштів і управління портфелем проектів 
Світового банку 

станом на 24 жовтня 2011 року 

Показник  2009 2010 2011 2012 

Оцінка портфеля проектів     

Кількість проектів на етапі впровадженняa 12 11 11 11 

Середня тривалість періоду впровадження проекту 
(роки)b 

3.4 4.4 4.9 5.2 

Частка проблемних проектів за кількістю (%)a,c 33.3 27.3 0.0 9.1 

Частка проблемних проектів за сумою (%)a,c 24.2 20.7 0.0 2.9 

Частка ризикованих проектів за кількістю(%) a,d 33.3 27.3 0.0 9.1 

Частка ризикованих проектів  за  сумою(%)a,d 24.2 20.7 0.0 2.9 

Коефіцієнт освоєння коштів (%)e 11.1 7.8 15.9 7.8 

Управління портфелем проектів     

Здійснення оцінки портфеля проектів упродовж року 
(так/ні) 

так так так  

Ресурси нагляду  (загалом дол. США) 1616.2 1622.4 1423.2 639.0 

Вартість нагляду у середньому (дол. США /проект) 107.7 108.2 109.5 49.2 

 

Довідкова стаття З 1980 фінанс. 
року 

Останні 5 
років 

Оцінка проектів, здійснена ДОО**, за кількістю 31 4 

Оцінка проектів, здійснена ДОО,  за сумою (млн. дол. 
США) 

3300.9 104.8 

% проектів, оцінених ДОО як Н або ВН, за їх кількістю 28.6 75.0 

% проектів, оцінених ДОО як Н або ВН, за сумою 10.1 77.1 

 

а. Як показано в щорічному Звіті про виконання портфеля проектів (крім поточного фінансового року) 

b. Середня тривалість проектів у портфелі проектів Світового банку для України 

с. Частка проектів (у %), яким присвоєно рейтинг «незадовільно» (Н) або «вкрай незадовільно» (ВН) за досягнення цілей 
розвитку та /поступ у впровадженні. 

d. Як визначено у Програмі поліпшення управління портфелем проектів 

е. Відношення суми освоєних упродовж року коштів до залишку неосвоєних коштів у портфелі Світового банку станом на 
початок року: тільки для інвестиційних проектів 

* Всі показники стосуються активних проектів портфеля Банку, крім коефіцієнта освоєння коштів, який стосується як 
активних проектів, так і проектів, закінчених протягом фінансового року. 

** ДОО – Департамент оцінки операцій     
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Додаток B3: Україна – програма інвестиційних операцій МФК 

  2007 2008 2009 2010 2011 

 Зобов’язання (млн. дол. США)     

 МФК та учасники 250.0 300.0 38.7 - - 

 Власний рахунок МФК 74.5 283.5 176.5 230.2 244.2 

       

 Чисті зобов’язання за секторами 
(%)  

    

 Фінансові ринки 9 37 52 39 40 

 Обробна промисловість - 53 - - 14 

 Агробізнес 91 - 39 59 36 

 Побутове обслуговування  
та соціальні послуги  

- 10 88 2 9 

 Нафтогазова і видобувна 
промисловість  

- - - - - 

 Інформаційні технології 
та зв’язок 

- - - - 1 

 Загалом 100 100 100 100 100 

       

 Чисті зобов’язання за 
інвестиційними інструментами 
(%)  

    

 Позики 87 89 76 50 31 

 Власний капітал  4 8  1 

 Квазіпозики 13 7 3 13 13 

 Квазівласний капітал    2  

 Гарантії   12 35 55 

 Загалом 100 100 100 100 100 

       

*Крім регіональних проектів      
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Додаток B5: Україна – Основні соціальні показники 

Один ост. рік Той сам регіон/група доходів 
  

Європа та Нижч.- 
Центральна Серед.- 

1980-85 1990-95 2003-09 Азія дохід 
НАСЕЛЕННЯ 
Загалом населення, середина року (млн.) 50.9 51.5 46.0 404.2 3,810.8 
    Темпи зростання (% щорічне середнє значення) 0.3 -0.1 -0.6 0.2 1.2 
Міське населення (% населення) 64.7 67.0 68.0 64.0 40.9 
Народжуваність (нар. на одну жін.) 2.1 1.4 1.5 1.8 2.5 
БІДНІСТЬ 
(% населення) 
Національний індекс бідності .. .. 7.9 .. .. 
    Індекс бідності міського населення .. .. 6.3 .. .. 
    Індекс бідності сільського населення .. .. 11.3 .. .. 
ДОХІД 
ВНД на душу населення (US$) .. 920 2,800 6,793 2,321 
Індекс споживчих цін (2000=100) .. 19 179 141 130 
Індекс цін на харчові продукти (2000=100) 0 29 121 .. .. 
РОЗПОДІЛЕННЯ ДОХОДУ/СПОЖИВАННЯ 
Індекс Джіні .. 25.7 27.5 .. .. 
Найнижчий квінтиль (% дох. або споживання) .. 9.4 9.4 .. .. 
Найвищий квінтиль (%дох. або споживання) .. 34.8 37.1 .. .. 
СОЦІАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ 
Державні видатки 
    Охорона здоров’я (% ВВП) .. 4.1 3.8 3.9 2.1 
    Освіта (% ВВП) 5.2 .. 5.3 4.1 4.1 
Чистий показник відвідуваності початкової школи 
(% вікової групи) 
    Загалом .. .. 89 92 87 
        Чоловіки .. .. 89 93 88 
        Жінки .. .. 89 92 86 
Доступ до якісної чистої води 
(% населення) 
    Загалом .. 96 98 95 86 
        Міське населення .. 99 98 98 94 
        Сільське населення .. 91 97 89 81 
Рівень імунізації 
(% дітей віком 12-23 місяців) 
    Кір .. 97 94 96 79 
    АКДП .. 98 90 95 79 
Недоїдання дітей (% до 5 років) .. .. .. .. 24 
Очікувана тривалість життя при народженні 
(років) 
    Загалом 70 67 69 70 68 
        Чоловіки 66 62 64 66 66 
        Жінки 74 73 75 75 70 
Смертність 
    Немовлята (на 1000 живих народжень) 21 18 13 19 43 
    Діти до 5 років (на 1000) 24 21 15 21 57 
    Дорослі (15-59) 
        Чоловіки (на 1000 населення) 283 395 385 286 201 
        Жінки (на 1000 населення) 116 148 142 123 136 
    Материнська (змодел., на 100000 живих народжень) .. 45 26 32 230 
Пологи, які приймає кваліф. мед. персонал (%) .. .. 99 97 66 

 
  

Примітка: 0 або 0.0 означає половину або менше зазначеного показника. Чистий показник відвідування школи: розрив у серіях даних між 
1997 і 1998 роками зумовлений переходом від ISCED76 до ISCED97. Імунізація: стосується дітей віком 12-23 місяці, яким було зроблено 
щеплення у перший рік життя або в будь-який час до проведення цього обстеження. 

База даних Показників світового розвитку, Світовий банк, 15 квітня 2011 року. 
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Додаток B6: Україна – Основні економічні показники 

 

 

Оцінка 
Показник 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Національні рахунки ( % ВВП) 
Валовий внутр. продукта  100 100 100 100 100 100 100 100 100 
   Сільське господарство 9 7 8 8 8 8 8 8 8 
   Промисловість 36 37 34 30 31 31 31 31 31 
   Послуги 55 56 58 62 61 60 60 60 60 

Загальне споживання 78 79 81 85 83 87 86 84 84 
Валові нац. інвестиції в осн. капітал 25 27 26 18 19 19 19 19 19 
   Державні інвестиції 3 3 2 1 1 2 2 2 3 
   Приватні інвестиції 22 24 24 17 18 18 17 17 16 

Експорт (ТНФП) b 
47 45 47 46 50 52 49 48 46 

Імпорт (ТНФП) 49 50 55 48 53 58 54 51 49 

Валові внутрішні заощадження 22 21 19 15 17 13 14 16 16 
Валові національні заощадженняс  23 23 20 16 17 13 14 15 14 

Довідкові статті 
Валовий внутрішній продукт  107753 142719 179992 113335 137936 163076 171839 182220 202520 
(млн. US$ за поточними цінами) 
ВНД на душу нас. (US$, метод «Атлас») 1990 2610 3200 2820 3000 3130 3560 3920 4240 

Реальні річні темпи зростання (%, розраховані відносно цін2003 року) 
   ВВП за ринковими цінами 7.3 7.9 2.3 -14.8 4.2 4.5 2.5 4.0 4.0 
   Валовий внутрішній дохід 9.4 12.7 5.9 -20.5 6.3 4.6 2.4 4.6 4.1 

Реальні річні темпи зростання на душу населення (%, розраховані відносно цін на 2003 рік) 
   ВВП за ринковими цінами 8.0 8.5 2.9 -14.4 4.6 5.3 3.1 4.6 4.6 
   Загальне споживання 13.2 14.1 11.5 -16.9 6.8 9.5 1.6 3.8 4.6 
   Приватне споживання 13.8 16.4 13.5 -19.5 7.6 10.0 0.6 4.9 4.9 

Платіжний баланс (млн. US$ ) 
  Експорт (ТНФП)b  50240 64001 85612 54253 69255 84870 84810 87952 92813 
      Товари ФОБ 38368 49840 67717 40394 52191 64781 63707 65816 69243 
   Імпорт (ТНФПb)  53307 71877 100132 56275 73105 94178 92564 93812 98833 
      Товари ФОБ 45034 60412 84651 45049 60903 79243 77263 77999 82202 
  Ресурсний баланс -3067 -7876 -14520 -2022 -3850 -9308 -7754 -5860 -6021 
  Чисті поточні трансферти 3173 4075 3127 2661 2975 2900 3200 3600 4000 
  Сальдо поточного рахунка -1617 -5918 -12933 -1801 -2884 -8605 -8414 -7648 -8617 

  Чисті приватні прямі іноземні інвестиц. 5336 9218 9683 4654 5759 6200 5500 6300 7200 
  Довгострокові позики (чисті) 4356 12634 19300 3019 3322 4397 6595 13288 17485 
    Офіційні .. -322 440 747 -154 -123 24 176 216 
    Приватні .. 12956 18860 2272 3476 4520 6571 13112 17269 
  Інший капітал ,        (вкл. похибки і проп.) -6076 -6954 -14970 -11526 2262 -4557 -4960 -2371 -895 
  Зміни в резервах d -1999 -8980 -1080 5654 -8459 2564 1279 -9570 -15173 

Довідкові статті 
Ресурсний баланс (% ВВП) -2.8 -5.5 -8.1 -1.8 -2.8 -5.7 -4.5 -3.2 -3.0 
Реальні річні темпи зрост. ( ціни 2003 року) 
  Експорт товарів (ФОБ) -6.0 3.7 30.9 -40.2 27.2 4.1 3.8 5.6 5.2 
    Первинних .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
    Готової продукції .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
  Імпорт товарів (СІФ) 8.3 21.7 35.0 -46.6 33.1 9.7 1.9 4.4 5.1 

(Продовження) 

Фактичні      Прогноз 
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Додаток B6: Україна – Основні економічні показники (продовження) 

 

Фактичні  Оцінка Прогноз 
Показник 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 П 

Державні фінанси (% ВВП за ринковими цінами) e 
  Поточні надходження 42.9 41.2 43.6 41.9 40.0 41.5 40.6 39.4 39.4 
  Поточні видатки 40.0 38.2 41.4 46.1 45.5 41.7 40.8 38.7 38.1 
  Сальдо пот. рах. дод. (+) або від’ємн. 2.9 3.0 2.2 -4.2 -5.5 -0.2 -0.2 0.7 1.4 
  Капітальні витрати 4.6 5.6 6.0 2.5 2.9 4.7 3.0 3.3 3.7 
  Іноземне фінансування 1.3 1.0 0.4 4.7 4.6 2.4 0.7 0.1 1.2 

Монетарні показники 
  M2/ВВП 47.7 54.3 54.1 53.4 54.6 52.6 52.4 52.6 52.4 
  Зростання M2 (%) 34.3 50.8 31.0 -4.9 22.7 14.5 12.2 14.1 11.1 
  Зростання кредитів приватн. сектор./ 95.4 92.9 83.1 -96.6 9.7 88.0 64.0 63.3 -24.8 
  Зростання загальної суми кредитів (%) 

Цінові індекси(2003 =100) 
  Індекс експортних товарних цін 199.9 246.7 256.1 255.3 259.4 309.2 292.8 286.5 286.4 
  Індекс імпортних товарних цін 172.4 193.9 201.2 200.6 203.8 241.7 231.4 223.7 224.3 
  Індекс умов торгівлі товарами 115.9 127.3 127.3 127.3 127.3 127.9 126.6 128.1 127.7 
  Реальний обмінний курс(US$/гривня) f 94.3 95.7 92.3 77.4 79.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Реальні відсоткові ставки 
  Індекс споживчих цін (зміна у %) 9.1 12.8 25.2 15.9 9.4 9.2 10.1 8.3 7.3 
  Дефлятор ВВП (зміна у %) 14.9 22.8 28.6 13.1 15.0 13.7 10.0 9.1 7.4 

a.   ВВП за факторними витратами 
b.  "ТНФП" означає "товари та не факторні послуги." 
c.  Включає чисті неоплачені трансферти без офіційних капітальних грантів. 
d.  Включає використання ресурсів МВФ. 
e.   Консолідована система державного управління. 
f.  Збільшення відношення US$/гривня означає підвищення курсу. 
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Додаток B7: Україна – основні показники кредитної заборгованості  

 Фактично Оцінка Прогноз 

Показник 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

          

Загальна сума освоєних і 
непогашених кредитних 
коштів (ЗОНК) (млн. дол. 
США)а 

49 887 73 600 92 479 93 153 117 128 125 025 134 179 142 
836 

156 
890 

          

Чисті освоєні  кредитні 
кошти (млн. дол. США)а 

8641 17 294 22 143  4110 6919 7897 9154 8657 14 054 

          

Загальна сума 
обслуговування боргу 
(ЗОБ) (млн. дол. США)а 

9389 11 836 18 084 21 288 30 045 26 085 30 017 36 236 38 650 

          

          

Показники боргу і 
обслуговування боргу 
(%) 

         

  ЗОНК/ ЕТП 96.2 110.5 99.3 153.9 155.1 136.9 146.9 150.8 156.8 

  ЗОНК/ВВП 46.3 51.6 51.4 82.2 84.9 76.7 78.1 78.4 77.5 

  ЗОБ/ ЕТП 18.1 17.8 19.4 35.2 39.8 28.6 32.9 38.2 38.6 

  Пільг./ ЗОНК 3.6 2.2 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

          

Показники загальної 
заборгованості МБРР (%) 

         

   Обслуговування   боргу 
перед МБРР 
/обслуговування 
державного боргу  

12.5 15.0 18.9 11.4 15.6 19.6 5.3 3.0 4.5 

  Обслуговування боргу 
перед привілейов. 
кредиторами 
/обслуговування 
державного боргу (%)c  

37.6 41.5 44.4 23.7 31.9 47.0 69.7 58.9 68.5 

 Обслуговування боргу 
перед МБРР /ЕТП 

0.6 0.5. 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 

  ЗОНК МБРР (млн. дол. 
США)d 

2362 2309 3022 3294 3240 3196 3235 3416 3688 

         з них приведена 
вартість гарантованих  
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(млн. дол. США) 

 Частка портфеля МБРР 
(%) 

2 2 3 3 3 3 3 3 4 

  ЗОНК МАР (млн. дол. 
США)d 

.. .. .. 0 0 0 0 0 0 

          

МФК (млн. дол. США)  349.0 495.0 564.0 655.0 591.0    

 Позики  265 368 431 498 393    

 Власний капітал і   
квазівласний капітал /с 

 84 127 133 157 197    

          

БАГІ          

  Гарантії БАГІ  (млн. 
дол. США) 

         

 

а. Охоплює державний борг і борг під гарантії держави, приватний негарантований борг, використання кредитів МВФ і 
чистий короткостроковий власний капітал 

b. ЕТП означає експорт товарів і послуг, включаючи грошові перекази працівників з-за кордону 

c. Привілейовані кредитори визначаються як МБРР, МАР, регіональні багатосторонні банки розвитку, МВФ, а також Банк 
міжнародних розрахунків 

d. Включає приведену вартість гарантій 

e. Охоплює інвестиції у власний капітал і квазівласний капітал як для позик, так і для фондових  інструментів 
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Додаток B8: Україна – Портфель операцій (МБРР/ МАР і грантів) 

станом на 24 жовтня 2011 року 

Закриті проекти 35         

           

 МБРР/МАР*         

 Загальна сума освоєних коштів (за активними проектами) 495.64         

    з них погашено 31.74         

 Загальна сума освоєних коштів (за закритими проектами) 2 032.56         

    з них погашено 1 747.80         

 Загальна сума освоєних коштів (за активними і закритими 
проектами) 

2 528.20         

    з них погашено 1 779.54         

 Загальна сума неосвоєних коштів (за активними проектами) 1 199.06         

 Загальна сума неосвоєних коштів (за закритими проектами) 0.00         

 Загальна сума неосвоєних коштів (за активними і 
закритими проектами) 

 

1 199.06 

 

        

 Активні проекти 

 

Останній Звіт про стан виконання проекту 

Рейтинг, присвоєний під час нагляду 

 

Початкова сума 

Різниця між очікуваним і 
фактичним 

(млн. дол. США) 
освоєнням коштіва/ 
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№ 
проекту 

Назва  

Проекту 

 

Цілі, 
орієнтовані  на 
розвиток 

Фінанасовий 
рік 

Поступ у 
виконанні 

МБРР, 
початк. 

МБРР, 
після 
перегляду 

Скасов. Неосв. Початк. 

 

Переглянуто 
раніше 

Р076338 Проект розвитку системи державної статистики Помірно 
задовільно 

Задовільно 2004 32.0 32.0  2.5 2.5 1.2 

Р083702 Проект реабілітації гідроелектростанцій Задовільно Помірно 
задовільно 

2005 166.0 166.0  110.2 50.2 17.5 

Р090389 Проект модернізації державних фінансів Помірно 
задовільно 

Помірно 
незадовільно 

2008 50.0 50.0  47.9 44.6 16.7 

Р096207 Проект з передачі електроенергії Помірно 
задовільно 

Помірно 
задовільно 

2008 200.0 200.0  183.4 115.4  

Р100580 Проект покращення автошляхів та безпеки руху Задовільно  2009 400.0 400.0  290.8 180.8  

Р035777 Проект видачі державних актів на право власності на 
землю в сільській місцевості та розвитку системи 
кадастру  

Помірно 
задовільно 

Помірно 
задовільно 

2003 195.1 89.7 105.5 43.7 136.7 13.0 

Р075231 Проект удосконалення системи соціальної допомоги Задовільно Помірно 
задовільно 

2006 99.4 99.4  19.3 19.3 19.3 

Р057815 Проект модернізації податкової служби Задовільно Задовільно 2003 40.0 40.0  19.2 19.2 12.1 

Р096586 Проект з енергоефективності  Задовільно Задовільно 2011 200.0 200.0  200.0   

Р095203 Проект розвитку експорту – 2 Задовільно Помірно 
задовільно 

2007 304.5 304.5  166.3 16.3  

Р095337 Проект розвитку міської інфраструктури Помірно 
задовільно 

Помірно 
задовільно 

2008 140.0 140.0  115.6 115.6 14.6 

ЗАГАЛОМ     1 827.0 1 721.6 105.5 1 199.1 700.7 113.4 
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Додаток B8(b): Україна – Портфель виділених і непогашених інвестиційних кредитних коштів МФК 
станом на 30 вересня 2011 року (млн. дол. США) 

 

   Виділено Непогашено 

Сектор Установа Позика Власний 
капітал 

Квазіпозика 
+ 
квазівласний 
капітал 

Гарант. ЗАГАЛОМ ЧАСТ. Позика Власний 
капітал 

Квазіпозика 
+ 
квазівласний 
капітал 

Гарант. ЗАГАЛОМ ЧАСТ. 

CF3 ADM Capital CEE - 16.7 - - 16.7 - - 4.4 - - 4.4 - 

CF3 EEGF2 - 16.0 - - 16.0 - - 8.0 - - 8.0 - 

CF3 Євролізинг 5.0 - 5.0 - 10.0 - - - 1.0 - 1.0 - 

CF3 Євротек Груп - 15.0 5.0 - 20.0 - - 15.0 5.0 - 20.0 - 

CF3 ЄВУ II - 7.2 - - 7.2 - - 6.5 - - 6.5 - 

CF3 Перша лізингова 
компанія 

6.8 - - - 6.8 - 4.8 - - - 4.8 - 

CF3 Форум - - - 0.0 0.0 - - - - - - - 

CF3 Мегабанк - 3.5 16.2 - 19.7 - - 3.5 16.2 - 19.7 - 

CF3 ОТП Банк - - - 15.3 15.3 - - - - 15.2 15.2 - 

CF3 Платинум Банк 15.9 - - - 15.9 - 15.9 - - - 15.9 - 

CF3 Платинум Груп  - 1.1 - - 1.1 - - 1.1 - - 1.1 - 

CF3 ПроКредитБанк 
Україна 

17.8 - - - 17.8 - 17.8 - - - 17.8 - 

CF3 Райффайзен Аваль - - 70.0 - 70.0 - - - 70.0 - 70.0 - 

CF3 Укрексімбанк  
Глобальна програма 

- - - 28.2 28.2 - - - - 28.2 28.2 - 
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торгов. фінансув. 

CF3 Зеус 2.5 - - - 2.5 - 2.5 - - - 2.5 - 

CF3 Аснова 7.0 - 8.1 - 15.1 - - - 3.1 - 3.1 - 

CF3 Баєр Фармерс RSF - - - 68.7 68.7 - - - - - - - 

CF3 Буча 13.9 - - - 13.9 - 13.9 - - - 13.9 - 

CF3 Дельта Вільмар СНД 39.6 - - - 39.6 - 39.6 - - - 39.6 - 

CF3 Галнафтогаз 41.7 - 42.0 - 83.7 62.5 26.7 - 22.0 - 48.7 32.5 

CF3 Глобино 14.7 - 10.0 - 24.7 - 4.7 - 10.0 - 14.7 - 

CF3 ІСД 180.0 - - - 180.0 416.7 180.0 - - - 180.0 416.7 

CF3 Мрія 35.0 - 25.0 - 60.0 - 35.0 - 25.0 - 60.0 - 

CF3 Миронівська 46.7 - - 11.3 57.9 - 6.7 - - 11.3 17.9 - 

CF3 НЕТ Хаятт 7.3 - - - 7.3 6.5 7.3 - - - 7.3 6.5 

CF3 Нова лінія 3.0 - 7.0 - 10.0 - 3.0 - 5.5 - 8.5 - 

CF3 АК Хлібпром 5.8 - 10.0 - 15.8 - 5.8 - 10.0 - 15.8 - 

CF3 A.E.С. Рівнеенерго 8.4 - - - 8.4 - 8.4 - - - 8.4 - 

CF3 A.E.С. Київобленерго 15.8 - - - 15.8 - 15.8 - - - 15.8 - 

CF3 ДеНово - 3.5 - - 3.5 - - 3.5 - - 3.5 - 

CF3 ГПК – Україна 32.0 - - - 32.0 - - - - - - - 

CF3 Кувейт Енерджі - 17.5 - - 17.5 - - 17.5 - - 17.5 - 

Загалом  498.9 80.5 198.3 123.4 901.1 485.7 387.9 59.5 167.8 54.7 669.8 455.7 
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