


The success or failure of country-level reconstruction efforts can have a 
significant impact on the peace and stability of the broader global community. 
To improve outcomes in the future, international actors need to understand 
the weight of their responsibility and take the actions necessary to learn from 
past mistakes. 

H. Matsunaga. MENA Development Report (2019). 
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Вступ 
Після припинення бойових дій та створення стійкого безпекового середовища 

Україна отримає можливість розпочати масштабну післявоєнну відбудову економіки. 
Відбудова має здійснюватися на основі Плану, розробленого Українським Урядом та 
підтримуваного міжнародними донорами. 

Такий план повинен мати часовий термін 5-7 років і включати матеріально-
технічні та фінансові параметри, напрями діяльності та кластери програм (проектів), 
джерела фінансування та їх розподіл за визначеними напрямками.  

Європейська комісія вже оголосила, що фундаментом для відбудови України має 
стати стратегічний план реконструкції (ʻRebuildUkraineʼ), який буде «власністю» та 
сферою відповідальності української влади, але який буде підтримано і схвалено ЄС  
та іншими міжнародними партнерами. На переконання Єврокомісії, план 
‘RebuildUkraine’ має окреслити ключові реформи та обсяги інвестицій з метою 
побудови процвітаючої та стійкої України. 

У даній аналітичній роботі викладено ключові принципи, пріоритети і напрямки 
діяльності уповноважених органів в Україні для розробки збалансованої та 
масштабної програми відбудови економіки України після завершення військових дій. 
Для максимально повного врахування як здобутків, так і прорахунків програм пост-
конфліктної реконструкції, що реалізувалися в різних країнах світу після ІІ світової 
війни, в роботі узагальнено досвід залучення світового співтовариства до 
фінансування таких програм, а також наповнення і структурування програм 
реконструкції для їх гармонізації з потребами відбудови та соціально-економічного 
розвитку країн-реципієнтів. 

 
 

І. Міжнародний досвід мобілізації міжнародної 
допомоги та реалізації програм пост-конфліктної 

реконструкції 
В історичному контексті післявоєнні реконструкції за їх цільовою спрямованістю, 

принципами та механізмами реалізації поділяються на реконструкції І, ІІ і ІІІ покоління. 
В рамках такої градації І покоління було представлене планом Маршала для відбудови 
європейських країн після другої світової війни. ІІ покоління пост-конфліктних країн 
сформувалося після «холодної війни» та падіння соціалістичного блоку - Боснія, 
Косово, Хорватія, Македонія. ІІІ покоління було пов’язане з подіями 11 вересня 2001 
року і наступними воєнними діями на Близькому Сході (Ірак, Афганістан). 

 

А) «План Маршала» - допомога країнам Західної Європи в 1948-
1951 роках. 
«План Маршала» – це план допомоги США для відновлення європейської 

економіки, яка реалізувалася 16-ма європейськими країнами у період 1948-1951 років. 
«План Маршала» у новітній історії визнано найбільш успішним прикладом зовнішньої 
підтримки розвитку економіки і соціальної сфери країн, постраждалих від воєнних дій. 
Загальна сума асигнувань за планом Маршалла до грудня 1951 р. склала майже 13 
млрд доларів (близько 150 млрд дол. у цінах 2021 року), причому основна частина 
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витрат припадала на Великобританію (2,8 млрд у цінах 1948-1951 рр.), Францію (2,5 
млрд), Італію ( 1,3 млрд), Західну Німеччину (1,3 млрд), Нідерланди (1 млрд дол.). 

В умовах зруйнованої і малопотужної виробничої бази післявоєнної Європи, а 
також виснаженості валютних резервів, доларові надходження за «планом Маршала» 
використовувалися переважно для здійснення імпортних закупівель (головним чином, 
зі Сполучених Штатів Америки). 

Європейські країни отримували за “планом Маршала” 4 види допомоги: 
1) Продукти харчування, паливо і добрива. Метою надання такої допомоги 

було зменшення людських страждань, пов’язаних з голодом і замерзанням. Метод 
фінансування – надання грантової допомоги урядам для фінансування імпорту 
відповідних продуктів. Надходження у національних валютах від продажу 
імпортованих товарів у країнах-реципієнтах американської допомоги 
використовувалися для покриття бюджетних дефіцитів або виробничого інвестування. 

2) Промислове обладнання і устаткування. Цільове спрямування - відновлення 
і модернізація виробничої бази. Метод фінансування: постачання всіх видів 
обладнання (крім сільськогосподарського і для вугільної промисловості) 
фінансувались за рахунок позик Міжнародного банку, який контролював ефективність 
і окупність інвестиційних проектів.  

3) Сировина, матеріали і обладнання для сільського господарства. Мета 
надання цього виду допомоги полягала у відновленні виробничого процесу, яке не 
могло фінансуватися на позичковій основі. Метод фінансування: закупівлі сировини і 
матеріалів фінансувались через Державний експортно-імпортний банк США, спочатку 
на грантовій основі, потім на комерційній. Надходження у національних валютах від 
продажу імпортованих товарів частково спрямовувалися на трастовий рахунок у 
Центральному банку, яким розпоряджався Уряд США.  

4) Доларові ресурси для поповнення міжнародних резервів і стабілізації 
національних валют країн Західної Європи.  

У Європі пріоритетними для вкладення отриманих ресурсів були галузі, розвиток 
яких зменшував економічну залежність Європи від США. Особлива увага приділялася 
«доларозберігаючим» і «долароприбутковим» галузям, тобто імпортозаміщуючим й 
експортним галузям. Звертає увагу і той факт, що якщо до початку реалізації «плану 
Маршала» обсяг експорту США в Європу становив 6,7 млрд. дол. США, то протягом 
1952-53 рр. він знизився до 2,7 млрд. доларів. Тобто за роки «плану Маршала» 
європейські країни значно збільшили обсяг внутрішнього виробництва та зменшили 
попит на американську продукцію. 

Підтримка приватних підприємств була важливою складовою «плану Маршала». 
Країни-реципієнти здебільшого самостійно обирали пріоритетні галузі для підтримки, 
а отримувачами коштів у багатьох випадках виступали конкретні підприємці, які 
безпосередньо реалізовували інвестиційні проекти і мали можливість за рахунок 
пільгових кредитів закуповувати необхідне обладнання й технології, а також 
знайомилися з досвідом і знаннями американських фахівців.  

Надання технічної допомоги підприємцям і промисловцям країн Західної Європи 
було вагомим компонентом «плану Маршала», що націлювався на переймання 
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передового досвіду організації виробництва, управління й збуту продукції (включаючи 
безпосередньо виробничий процес) від американських компаній.1 

Інвестиційна програма, розроблена європейцями у Парижі, передбачала 
залучення зовнішньої допомоги США обсягом 19,6 млрд. дол. та її спрямування на 
закупівлю а) обладнання для сталеливарних підприємств, б) машин і обладнання для 
вугільних шахт, в) нафтопереробних підприємств, г) основних фондів для 
електростанцій, д) машин для сільського господарства, е) транспортних засобів і 
рухомого складу для залізниць. Імпорт машин і обладнання за “планом Маршала” з 
метою відбудови і модернізації підприємств складав 16% загального імпорту в 1948-
1949 рр. і 34% у 1950 році. 

За планом “Маршала” фінансувалося 143 програми постачання промислового 
обладнання (у Франції – на заводи “Sollac”, “Usinor”, нафтопереробні заводи, ГЕС і 
термальні електростанції). Крім того, надходження у національних валютах до 
“зустрічних фондів” від продажу імпортованих сировини, продовольства, палива і 
обладнання використовувалися на здійснення державних інвестицій і програми 
розвитку промисловості. Зокрема, у Франції реалізувався “план Моннета” та було 
створено Модернізаційний фонд. 

Механізація і відновлення виробничих потужностей визнавалися єдино можливим 
способом збільшення виробництва і експорту, однак форсовані темпи інвестиційної 
діяльності упродовж дії “плану Маршала” американцями не віталися, з огляду на 
обмеженість зовнішньої допомоги і необхідність відновлення життєвого рівня 
населення повоєнної Європи. 

Інвестиції за “планом Маршала” мали чітко виражену галузеву спрямованість: 
1) Машини і обладнання для залізорудної і сталеплавильної 

промисловості. Програма відновлення європейської економіки ставила за мету 
модернізацію та експансію європейської залізорудної і сталеплавильної галузей за 
межами Західної Німеччини. Для цього планувалося імпортувати машин і обладнання 
для цих галузей на суму 400 млн. дол. упродовж 4-х років. Надалі вони мали вийти на 
режим самозабезпечення. 

 2) Інвестиції у вугільну промисловість. Для відбудови і нарощування 
вуглевидобутку Європейські країни могли на 97% задовольнити свої потреби у 
відповідних машинах і обладнанні. З США планувалося імпортувати спеціальне 
обладнання, що не мало європейських аналогів у сумі 220 млн. дол. 

3) Обладнання для виробництва і постачання сирої нафти і 
нафтопродуктів. Нафтові компанії задекларували потреби у додатковому 
обладнанні на 1948-1951 рр. на суму 1,9 млрд. дол., з яких 1,3 млрд. могли 
покриватися за рахунок внутрішнього виробництва. Обладнання вартістю 600 млн. 
дол. мало імпортуватися із США.  

4) Інвестиції в сільське господарство. З метою масової механізації 
фермерських господарств європейські країни планували збільшити виробництво 
тракторів малої і середньої потужності в 10 разів порівняно з довоєнним періодом та 
імпортувати із США тракторів і сільськогосподарського обладнання на 1 млрд. дол.  

 
1 Peter Murray. Marshall Plan Technical Assistance, the Industrial Development Authority and Irish Private 

Sector Manufacturing Industry, 1949-52 / Department of Sociology / National Institute for Regional and Spatial 
Analysis National University of Ireland, Maynooth, Ireland. 
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Прогресивним структурним зрушенням і післявоєнній відбудові європейської 
економіки сприяла також технічна і консультативна допомога промисловцям з 
боку США. За ініціативою Президента Європейської програми П. Хоффмана 
формувалися Ради з питань продуктивності, до складу яких входили керівники, 
спеціалісти, менеджери європейських підприємств. Вони відвідували сталеливарні, 
машинобудівні, шинні заводи у США з метою переймання передових технологій і 
методів виробництва, а також управління виробничими процесами. Функціонували 
також місії з підвищення продуктивності (productivity missions), які складалися на 40% 
з інженерів і керівників цехів, на 20% - з “білих комірців”, на 40% - з робітників. Їх 
учасники відвідували крупні підприємства США і зосереджувалися на виробничих, 
технічних аспектах.  

Домінуючою формою надання допомоги Західній Європі за планом Маршала 
стали гранти - 91% сумарної допомоги. Тобто понад 90% допомоги за “планом 
Маршала” було надано у формі безповоротної допомоги. Це 11,8 млрд. дол. у цінах 
1951 р.  

У цьому контексті в 1947 році фахівці Президентського Комітету зовнішньої 
допомоги писали: “Будучи реалістами, ми повинні прийняти той факт, що багато 
європейських країн вже мають високий тягар накопичених зобов’язань і з високою 
вірогідністю не зможуть погашати нові доларові борги, які утворяться внаслідок 
постачання їм продовольства, палива і добрив Сполученими штатами. Крім того, 
допомога Уряду США на кредитній основі перешкоджатиме нормальній роботі 
Міжнародного банку. Тому, на думку комітету, асигнування на цілі, не пов’язані з 
інвестиціями у виробничу сферу, повинні надаватися у формі грантів”.2 

Дезорганізація економічного устрою і неадекватна економічна політика 
визнавалися Адміністрацією США такими ж вагомими факторами гальмування 
Європи, як і фізичні руйнування. Тому проблеми зміни економічного середовища для 
здійснення підприємницької і виробничої діяльності займали чільне місце у рамках 
“плану Маршала”.  

Метою Програми відновлення європейської економіки було визначено 
становлення таких інститутів у внутрішньому економічному житті і міжнародних 
відносинах, які трансформують відновлення економіки у стійкий процес, що 
підтримується працею і зусиллями окремих індивідів. Основними засобами 
досягнення цієї мети стали: 

• усунення адміністративних бар’єрів та інструментів контролю на ринках факторів 
виробництва і продуктів Західної Європи; 
• зниження торговельних бар’єрів для пожвавлення зовнішньої торгівлі;  
• досягнення фінансової стабільності шляхом балансування бюджетів, подолання 
інфляції та стабілізації обмінних курсів. 

За час дії «плану Маршала» валовий національний продукт європейських країн-
учасниць збільшився на 15-25%. Завдяки даному плану в Західній Європі було 
відновлено фінансову стабільність, суттєво збільшено обсяги зовнішньої торгівлі, 
відбудовано сільськогосподарське і промислове виробництво. 

 

 
2 European Recovery and American Aid. A Report by the President’s Committee on Foreign Aid. – 

Washington, November 1947. 



7

GROWFORD Institute
01004, м. Київ, Печерський район, вул. Велика Васильківська, 9/2, оф. 30
growford.institute@gmail.com, www.growford.org.ua

Б) Пост-конфліктна реконструкція Західних Балкан - Боснія та 
Герцеговина 
У контексті історичного досвіду підготовки програм після-воєнної реконструкції та 

їх реалізації за участі міжнародних донорів корисним для нас є й досвід Західних 
Балкан. Шість нинішніх країн Західних Балкан – Боснія та Герцеговина, Косово, 
Чорногорія, Македонія, Хорватія та Сербія - понесли значні людські та матеріальні 
втрати після розпаду Югославії та отримали значну матеріальну і фінансову підтримку 
від світового співтовариства на післявоєнну відбудову. 

Військові дії на території колишньої Югославії припинилися в 1995 р. після 
підписання Дейтонської Угоди по Боснії та Герцеговині, Охрідської Угоди по Македонії 
та резолюції ООН №1244 по Косово. З кінця 1990-х років основну роль у процесах 
підтримки миру та післявоєнної відбудови Балканських країн відігравав ЄС, який 
започаткував Процес Стабілізації та Асоціації з метою досягнення стійкого миру в 
регіоні та підготовки цих країн до членства в ЄС.  

Після завершення військових дій стало очевидним, що постраждалі країни 
потребують масштабного фінансування для інвестування в зруйновану та застарілу 
інфраструктуру, у ключові сфери виробництва, а також у модернізацію державного 
управління. Оскільки внутрішні ресурси у виснажених війною країнах були 
обмеженими, то такі потреби вимагали реакції світового співтовариства. 

Найбільш постраждалою серед балканських країн була Боснія і Герцеговина (БіГ), 
яка втратила вбитими 100 тисяч громадян (2,3% населення). В кінці війни рівень 
промислового виробництва становив лише 25% від довоєнного рівня, а частка 
безробітних сягала 40%. Сумарні збитки від воєнних дій для БіГ оцінюються на рівні 
50-70 млрд дол., в той час як її ВВП у 1996 р. становив 3,6 млрд дол. США.  

За підписанням Дейтонської угоди в листопаді 1995 р. на Світовий банк і ЄБРР 
було покладено обов'язок розробки програми реконструкції БіГ, джерелом 
фінансування якої стала переважно безвідшкодовна допомога міжнародних донорів в 
сумі 5 млрд дол. США на період 1996-1999 р.  

В грудні 1995 р. у Лондоні було проведено конференцію з питань миру на 
Балканах, за результатами якої було засновано Раду із впровадження миру. До її 
складу увійшли 55 країн і міжнародних агенцій, які взяли на себе зобов'язання щодо 
підтримки миру та відбудови зруйнованих економік. 

Після проведення І донорської конференції суми фінансування офіційної допомоги 
розвитку (ODA) для БіГ у період 1996-2004 років становили 6,8 млрд дол. США. При 
цьому річний ВВП країни-реципієнта становив 3,6 млрд дол. у 1996 і 4,6 млрд у 1997 
році. Загалом для відбудови БіГ було проведено 5 донорських конференцій. 

Найбільшими донорами БіГ стали Європейська комісія, США та Світовий банк, 
внесок яких становив 3,9 млрд дол. США. Дані суми не включали безпекову допомогу 
БіГ від іноземних урядів і міжнародних організацій.  

У перші роки післявоєнного відновлення обсяги міжнародної допомоги розвитку 
для БіГ перевищували 20% ВВП. Обсяги такої допомоги в розрахунку на душу 
населення БіГ щороку коливалися від 140 до 279 дол. США. 

Фінансовий пакет від міжнародних донорів для БіГ включав офіційні гранти, 
пільгові позики, а також схеми із включенням приватного сектору. Гранти стали 
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домінуючою формою офіційної допомоги розвитку, а їх сума до 2005 року досягла 5,95 
млрд дол. США (частка в міжнародному фінансуванні – 82%). 

Мобілізовані обсяги міжнародного фінансування стали основою для швидкої та 
успішної реконструкції базової інфраструктури в БіГ. Пріоритетними сферами для 
зовнішньої підтримки стали публічна інфраструктура, реструктуризація фінансового 
сектору, місцевий розвиток і розбудова інститутів, включаючи державне управління. 
Серед галузей інфраструктури, які підлягали відновленню, основне місце посідали 
транспортна інфраструктура, лінії електропостачання і зв'язок. Значна увага 
приділялася також питанням повернення біженців і тимчасово переміщених осіб. 

У 1997 р. Світовим банком було запропоновано Програму реконструкції Боснії та 
Грецеговини, яка складалася з 27 секторальних програм і проектів. Їх перелік та 
питому вагу в загальних обсягах фінансування Програми відображено в таблиці 1. 

Таблиця 1: Проекти Програми реконструкції Боснії та Герцеговини 

  
Назва проекту 

Частка у 
загальному 

фінансуванні,% 
1. Екстренне відновлення 8,5 
2. Екстренне відновлення ферм і сільгоспугідь 2,7 

3. Очищення води, термінові роботи та усунення твердих 
відходів 3,6 

4. Реконструкція транспортних шляхів 8,7 
5. Реабілітація постраждалих від воєнних дій 1,6 
6. Екстренна реконструкція сектору освіти 1,7 
7. Екстренна реконструкція систем опалення 2,2 
8. Розмінування територій 3,6 
9. Ремонт житлового фонду 3,2 

10. Екстренна реконструкція електростанцій 10,5 
11. Екстренна демобілізація та реінтеграція 1,1 
12. Громадські роботи і зайнятість 2,4 
13. Транзитивна допомога 5,9 
14. Гарантії для рестарту промисловості 2,7 
15. Важливі медичні послуги 1,8 
16. Фонд Боснійських підприємств 1,1 
17. Рятівний мікро-бізнес, місцева ініціатива 1,0 
18. Банк мікро-фінансування 0,4 
19. Трастовий фонд MIGA - 
20. Реконструкція сектору освіти ІІ  3,2 
21. Реконструкція транспортних шляхів ІІ 9,3 
22. Екстренна реконструкція газорозподільчої системи 2,8                                                                                                                               
23. Допомога на реконструкцію республіки Srpska 3,2 
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24. Урядові послуги 2,4 
25. Реформа державних фінансів 4,8 
26. Реформа банківського сектору 4,3 
27. Екстренна реабілітація телекомунікацій 5,6 

Джерело: World Bank Group and the EBRD. Bosnia and Herzegovina the Priority Reconstruction 
Program, Sectoral Projects and Programs. – 1997. 
 
Окремі з названих проектів відновлення Боснії та Герцеговини з особливостями 

їх конструкції та впровдження викладено нижче. 
1) Проект екстренного відновлення 
Доволі масштабний багатасекторний проект націлений на відновлення об’єктів 

критичної інфраструктури, відбудову сильно пошкоджених виробничих об’єктів і 
відновлення інституційних можливостей органів державного управління. 

Проект реалізувався за кількома важливими напрямками: 
А) закупівлі критичного імпорту для сільського господарства, енергетики і 

транспорту – добрив і пестицидів, енерго-генеруючого і розподільчого обладнання, 
матеріали і комплектуючі для критично важливих виробництв, транспортних засобів і 
матеріалів для відновлення шляхів сполучення.  

Б) відкриття кредитних ліній через боснійські банки для швидкого рестарту мікро, 
малих і середніх підприємств. 

В) фінансування ремонту пошкоджених урядових будівель, офісного обладання і 
зарплати державних службовців 

Г) фінансування надзвичайного соціального фонду: виплати грошової допомоги 
найбіднішим домашнім господарствам, фінансування допомоги і програм 
перепідготовки для людей, що дістали поранення під час війни. 

 

2) Проект екстренного відновлення ферм і сільгоспугідь 
Проект спрямовувся на пост-воєнну реконструкцію сільськогосподарського 

сектору через швидкий старт сільськогосподарського виробництва, покращення  
продовольчої безпеки, створення зайнятості і доходів для сільського населення. 

Одним із напрямків реалізації проекту була механізація ферм, для чого було 
закуплено 3300 мото-культиваторів і тракторів для дрібних ферм, гарантувалося також 
заміщення 450 тракторів, втрачених під час війни, малим і середнім фермам, а також 
надання технічної допомоги і проведення тренінгів для фермерів.  

 

3) Екстренна реконструкція транспортних шляхів 
Цілями проекту було визначено відновлення шляхів, мостів, тунелів, залізничних 

шляхів, запуск системи цивільної авіації, включаючи реконструкцію двох аеропортів і 
встановлення навігаційного обладнання та реабілітація міських транзитних шляхів. 

Компонентами цього проекту стали:  
* відновлення 180 км автошляхів високої пріоритетності, реконструкція 21 мостів, 

ремонт пошкоджених тунелів і забезпечення будівельною технікою та обладнаням для 
будівництва шляхів; 

* організація постачань асфальту та кар’єрного обладнання для створення 
основи і накладення поверхового шару на міські вулиці і автошляхи; 
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* постачання залізничного обладнання для відкриття залізничних колій між 
великими містами; 

* запуск системи цивільної авіації, включаючи реконструкцію двох аеропортів і 
встановлення навігаційного обладнання на всій території країни; 

* постачання міських автобусів і обладнання для відновлення системи 
трамвайного і тролейбусного сполучення в столиці.  

 

4) Реабілітація жертв війни 
Проект націлений на реабілітацію та реінтеграцію людей з інвалідністю, 

отриманою внаслідок війни, до продуктивного життя. Завдання проекту були пов’язані 
і з наданням медичної допомоги таким людям та розвитком спроможності місцевих 
установ надавати медичні та соціально-реабілітаційні послуги даному контингенту. 

 

5) Екстренна реконструкція сектору освіти 
Проект покликаний був відновити класи та шкільні приміщення для навчального 

процесу, особливо в початковій школі. 
Основними компонентами проекту були такі: 
а) реабілітація початкових шкіл: фінансування комплектації та меблювання 70 

шкіл по всій країні, включаючи заміну розбитих вікон, ремон дахів, встановлення 
меблів, а також будівництво 10 нових шкіл у районах, де вони були відсутні. 

б) виготовлення книжок і навчальних матеріалів: покриття витрат на друк і 
розповсюдження 85 підручників, схвалених Федеральним міністерством освіти; для 
окремих шкіл передчалося виготовлення мінімального комплекту навчальних 
матеріалів і шкільного обладнання. 

 

6) Екстренна реконструкція систем опалення 
Проект націлювався на відновлення систем районнного опалення і 

внутрішньобудинкових систем опалення у столиці країни.  
У рамках проекту проводилися роботи щодо реконструкції, підстанцій, бойлерів і 

труб, реконструкції внутрішньобудинкових установок, закупівлі та встановлення 
індивідуальних лічильників тепла, а також надавалася технічна допомога з питань 
планування і встановлення тарифів. 

 

7) Екстренний ремонт і реконструкція житлового фонду. 
Проект призначався для підтримки зусиль уряду, пов’язаних з нагальним 

ремонтом житлових будівель і введенням системи організації та планування, що 
забезпечувала б поступове відшкодування витрат.  

Складовими проекту стали: 
а) ремонт багатоквартирних будинків: відновлення їх зовнішніх і наскрізних 

елементів, таких як дахи, зовнішні стіни, сходи, вікна і системи комунікацій; 
б) ремонт приватних будинків: відновлення пошкоджених загальних елементів у 

3000 індивідуальних будинків і доведення їх до мінімальних стандартів проживання з 
наданням переваги будинкам із легкими пошкодженнями з метою швидкого 
збільшення житлового фонду в країні; 
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в) технічна допомога і покриття витрат на впроваження проекту Групи реалізації 
проекту (її поточних витрат і витрат на обладнання), а також управлінських витрат і 
витрат нагляду Housing Maintenance and Management Enterprise (HMME). 

 

8) Екстренна реконструкція електростанцій 
Метою проекту було відновлення послуг з електропостачання до прийнятного 

рівня в головних містах країни як для побутових, так і промислових споживачів, 
концентруючи зусилля у сферах електро-генерації та розподілу енергії, а також 
збільшення видобутку вугілля, що постачається на термальні електростанції. 

У рамках проекту передбачалося здійснити: 
А) реконструкцію 2-х термальних станцій в Тузлі і Какаджі, функціонування яких 

технічно дозволяло виробляти як теплову, так і електричну енергію; 
Б) реконструкція і доведення до нормальних експлуатаційних умов 2-х гідро-

електростанцій.  
В) відновлення 320 км ліній електропередач і 31 підстанції для забезпечення 

електроенергією відрізаних територій і покращення надійності електро-постачання 
великих міст. 

Г) відродження добувної діяльності на вугільних шахтах і забезпечення 
постачання вугілля на термальні станції; 

Д) закупівлі та постачання матеріалів і комплектуючих для основних фондів 
вугільних шахт, закупівлі дрібного обладнання, необхідного для функціонування шахт; 

Е) надання технічної допомоги для управління проектами, інженерних послуг і 
проведення досліджень з питань реструктуризації сектору та ціноутворення. 

 

9) Екстренна демобілізація та реінтеграція військовослужбовців і 
біженців. 
Загальною метою проекту було визначено реінтеграцію демобілізованих 

військовослужбовців, біженців, які повертаються на батьківщину, жертв війни, людей з 
інвалідністю та безробітних до продуктивної діяльності в цивільній економіці з 
націленістю на зменшення їх залежності від соціальних допомог і пожвавлення 
економічного зростання в країні.  

До проекту включалися такі види діяльності: 
А) освіта та перепідготовка: проектом надавалося фінансування для створення 

на місцях установ, які б надавали освітні послуги, послуги з перекваліфікації та 
перепідготовки з переважною орієнтацією на потреби військовослужбовців; 

Б) створення електронної бази даних що показників ринку праці, яка управлялася 
муніципальними службами зайнятості, яка використотовувалася для пошуку вакансій 
і консультування з питань зайнятості; 

В) послуги з пошуку роботи і надання консультаційних послуг: передбачалося 
надання технічної попомоги та оплата послуг консультанців, які працювали з 
визначеним контингентом бенефіціарів проекту. 

 

10) Екстренні громадські роботи і зайнятість 
Проект був призначений для швидкого відновлення зайнятості безробітних, для 

реабілітації невеликих об’єктів громадської інфраструктури і розчищення об’єктів 
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державної власності, а також для посилення спроможності муніципалітетів приймати 
рішення і управляти місцевою інфраструктурою. 

У рамках проекту фінансувалися трудомісткі громадські роботи на місцевому 
рівні, які стосувалися відновлення чи будівництва муніципальної інфрастурктури, та 
покривали 60 тис. людино-місяців зайнятості.  

 

11) Важливі медичні послуги 
Метою проекту було визначено підтримку середньострокової стратегії 

Міністерства охорони здоров’я щодо розвитку мережі лікувальних закладів – сучасної, 
ефективної та фіскально стійкої. Реалізація проекту відбувалася за двома 
напрямками: забезпечення надання найважливіших медичних послуг з акцентом на 
потреби найменш забезпечених верств населення, підтримка початкових кроків уряду 
з впровадження реформи фінансування сфери охорони здоров’я. 

Компоненти проекту: 
1) Фізична реабілітація та відбудова найважливіших медичних установ. Ремонтні 

та відновлювальні роботи проводилися в 8 регіональних лікарнях і поширювалися 
на різні медичні та діагностичні підрозділи, а також стерилізаціні, кухонні блоки і 
пральні. 

2) Закупівлі медичного обладнання і матеріалів. Проектом передбачалося 
закупити найбільш значуще для життя і здоров’я пацієнтів діагностичне і 
терапевтичне обладнання, а також медичні засоби і матеріали упродовж терміну дії 
проекту. 

3) Підвищення професійного рівня лікарів і медперсоналу. У рамках проекту 
організовувалися курси підвищення кваліфікації та надавалася технічна допомога в 
частині створення, адаптації та поширення діагностичних і терапевтичних 
протоколів, а також навчання терапевтів, медсестер, акушерок, працівників 
лабораторій. 

 

12) Реконструкція сектору освіти ІІ  
Продовжуючи роботи, здійснені за проектом «Екстренна реконструкція сектору 

освіти» даним проектом передбачалося провести реконструкцію шкіл, пошкоджених 
під час війни, організувати постачання підручників та інших навчальних матеріалів, 
сприяти підвищенню кваліфікації вчителів і відновленню навчання для дітей, що було 
перервано на час війни. 

Основними компонентами проекту були такі: 
а) реабілітація шкіл: продовження фінансування комплектації та меблювання 

початкових і середніх шкіл по всій країні,  
б) виготовлення книжок і навчальних матеріалів: фінансування витрат на друк і 

траспортування підручників до шкільних бібліотек, а також базових навчальних 
матеріалів і обладнання для початкових і середніх шкіл, 

в) відновлення вчительського потенціалу: підвищення професійного рівня 
некваліфікованих вчителів, а також заохочення повернення та реінтеграції вичтелів, 
які знаходяться за кордоном та підлягають демобілізації. 
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13) Реконструкція транспортних шляхів ІІ 
Цілями проекту визначено відновлення та реконструкція шляхів, мостів, тунелів, 

залізничних шляхів, та реабілітація міських транзитних шляхів на доповнення до тих 
робтів і видів діяльності, які вже було проведено за проектом «Екстренна 
реконструкція транспортних шляхів». 

Компонентами цього проекту стали:  
*  реабілітація головної мережі автошляхів, роботи з підтримання у задовільному 

стані головних доріг; 
*  реконструкція двох портів на річці Сава; 
*  відновлення головних залізничних шляхів і рестарт залізничного руху; 
* реабілітація системи громадського транспорту в основних містах країни, 

закупівлі міських автобусів, трамваїв, тролейбусів і необхідного для їх роботи 
обладнання;  

* завершення реконструкції 3-х аеропортів, встановлення навігаційного 
обладнання по всій країні. 

 

14)  Екстренна реконструкція газо-розподільчої системи 
Проект націлений на відновлення системи транспортування природного газу в 

Боснії та Герцеговині.  
Складовими проекту були такі: 
• Трансмісія: інженерний аналіз, розробка і укладення контрактів, 

реконструкція газопроводів, підтримка клапанів, станцій регулювання і замірів, 
катодний захист і т.п. 

• Розподіл газу: інженерний аналіз, реінсталяція вимірювальних приладів для 
великих споживачів, розробка і укладення контрактів, реконструкція мереж 
розподілу газу, засоби інсталяції в будинках і т.п. 

 

15)  Банк мікрофінансування.  
В рамках окремого проекту Світового банку в БіГ було засновано фінансову 

установу, яка перекредитовувала отримані від банку ресурси малим і мікро-
підприємствам у БіГ для початку їх діяльності. Розмір кредитів таким підприємствам 
зазвичай був меншим, ніж передбачалося стандартними умовами від боснійських 
банків, а ставки більш низькими. Хоча ставки повинні були покривати операційні 
витрати на діяльність фонду та забезпечувати його мінімальну прибутковість. 
Оперативне управління Банком мікрофінансування здійснювалося міжнародним 
консультантом проекту, що отримав у власність міноритарний пакет акцій банку. До 
складу Ради директорів банку входили також представники МБРР і МФК, які визначали 
стратегічні напрямки діяльності банку. 

 

16)  Урядові послуги 
Проектом передбачено проведення ремонтних робіт будівель законодачих і 

виконавчих органів влади та пов’язаної з ними інфраструктури; підтримку 
координуючих механізмів, політик, процедур і стандартів на державному і місцевому 
рівнях для адміністрування податків і зборів; надання допомоги з підготовки місцевих 
бюджетів для визначення адекватних джерел доходів і видаткових зобов’язань. 

До проекту включалися такі види діяльності: 
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• фінансування ремонту будівель законодачих і виконавчих органів влади, що 
були пошкоджені під час війни, а також ремонт пов’язаної з ними інфраструктури; 

• розробка механізму координації роботи державних органів між Федерацією 
та республікою Srpska, який би гарантував координацію політики у масштабі 
держави, а також розвиток інституційної спроможності податкової та митної 
адміністрацій; 

• підготовка бюджетів і розробка бюджетного законодавства для визначення 
видаткових зобов’язань, закріплених джерел доходів, механізмів податкового 
адміністрування та міжбюджетних трансфертів для різних рівнів уряду, а також 
покращення спроможності місцевих органів влади для надання якісних послуг 
освіти, охорони здоров’я та важливих місцевих послуг. 

 

До 1999 р. внесок ЄС у відбудову БіГ та інших Балканських країн був 
інституціоналізований за допомогою програм PHARE і OBNOVA. Основними 
напрямками діяльності за програмою PHARE були надання гуманітарної допомоги, 
реконструкція транспортних мереж, житлового фонду, енергетичних об'єктів, 
телекомунікацій, секторів освіти і сільського господарства. Програма  OBNOVA 
фокусувалася на проблемах економічного розвитку, громадянського суспільства і 
налагодження регіонального співробітництва між республіками колишньої Югославії. 

На цілі відновлення транспортної інфраструктури, електроенергетики і 
телекомунікаційного сектору міжнародні донори спрямували 1,2 млрд дол. США. 
Сектор соціальної інфраструктури і публічних послуг отримав 1,9 млрд дол. 
донорського фінансування, що відіграло позитивну роль у відбудові людського 
капіталу та розбудові інституційної спроможності держави.  

Щодо проблемних аспектів відбудови БіГ, то звіт міжнародної кризової групи по 
Балканським країнам від 2001 р. акцентував увагу на таких проблемах програм 
міжнародної допомоги БіГ:  

• брак стратегічного бачення довгострокових шляхів розвитку економіки;  
• відсутність єдиного центру лідерства при реалізації програми реконструкції;  
• дублювання зусиль різних донорів та їх слабкі комунікації;  
• низький управлінський потенціал національних органів. 
У процесі реалізації програми реконструкції в БіГ неодноразово виникали 

проблеми, пов'язані з координацією міжнародної допомоги та управлінням проектами. 
Уряд БіГ не приймав активної участі в залученні та спрямуванні міжнародної допомоги. 
Загалом у період відбудови в БіГ діяло 11 тактичних груп, кожною з яких керував 
певний донор. Світовий банк очолював тактичну групу з питань економічної політики і 
не мав значного впливу на діяльність інших груп.  

З часом було засновано Офіс високого представництва (Office of the High 
Representative) як керуючий орган із повноваженнями щодо впровадження програм 
міжнародної економічної допомоги БіГ. Діяльність такого Офісу частково зняла 
проблему координації міжнародної допомоги, але її побічними наслідками стали 
відстороненість і низька відповідальність національних органів влади за результати 
впровадження заходів із відбудови економіки. 

Програму післявоєнної реконструкції БіГ у цілому було визнано успішною. 
Реальний ВВП БіГ збільшився на 22,9% у 1997 р., на 13,8% у 1998, на 10,8% у 1999 і 
на 4,4% у 2000 р. Але суттєвими макроекономічними проблемами БіГ, на які програми 
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зовнішньої допомоги мали мінімальний вплив, стали: високий рівень безробіття (понад 
30%), зростаючий неформальний сектор економіки, низький рівень внутрішніх 
інвестицій та заощаджень (від 1% до 3% ВВП), а також слабкі темпи відновлення 
промислового виробництва.   

Обмежені можливості для працевлаштування демобілізованих з армії та 
біженців, які поверталися на батьківщину, стали слабким місцем програми 
економічного відновлення. Вагомими причинами такого стану були недооцінка ролі 
промисловості в економічному відродженні країни, незастосування інструментів 
відновлення і реструктуризації промислових підприємств, поганий бізнес-клімат і 
слабка динаміка внутрішніх інвестицій. 

Фактично лише 3% офіційної допомоги для БіГ у 1996-2004 рр. було спрямовано 
в промисловий сектор. Слід нагадати, що реалізація плану Маршала в 1948-1952 рр. 
передбачала спрямування значної частини матеріальних і фінансових ресурсів на 
рестарт промисловості в Європейських країнах. 

Крім того, суттєві прогалини програми відбудови у БіГ пов'язувалися із слабкістю 
інституційних механізмів розвитку малих і середніх підприємств. Неспроможність 
програм міжнародної підтримки суттєво покращити бізнес-клімат в БіГ мали своїм 
наслідком уповільнення економічного розвитку після зупинки міжнародного 
фінансування та консервацію хронічно високого безробіття. За визнанням багатьох 
експертів масивний приплив міжнародного фінансування до БіГ за недосконалості 
програми економічного відновлення (зокрема, в частині промислового виробництва та 
внутрішніх інвестицій) призвели до формування економіки, залежної від зовнішньої 
допомоги. 
 

В) Відбудова економіки Косово 
Війна у Косово в 1998-1999 роках і воєнна кампанія НАТО в 1999 р. призвели до 

суттєвих фізичних руйнувань – житлового фонду, електромереж, систем 
водопостачання, транспортних шляхів та ін. У середині 1999 р. НАТО ввів свої 
миротворчі сили до Косово, а ООН призначила управлінські структури. Резолюцією 
Ради безпеки ООН №1244 було створено місію ООН в Косово (UNMIK), функціями якої 
стали: адміністрування процесів післявоєнної відбудови, заснування правових, 
регуляторних, адміністративних органів і основ економічної системи. 

Фактично Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) виконувала функції 
нового уряду, витісняючи старі управлінські структури. Підрозділ ОБСЄ (Організації з 
безпеки і співробітництва в Європі) у Косово діяв під керівництвом UNMIK і відповідав 
за проведення навчань для поліції та процеси демократизації, включаючи дотримання 
прав людини, моніторинг проведення виборів і дотримання законів.  

Органи ЄС у взаємодії з UNMIK здійснювали нагляд за процесом відбудови. 
Європейська комісія і Світовий банк відгіравали провідну роль у мобілізації 
міжнародної економічної допомоги для Косово та приймали участь у роботі групи 
високого рівня, яка включала США та інших впливових донорів. 

Європейська комісія і Світовий банк першу конференцію донорів провели в 
Брюсселі в липні 1999 р. з акцентом на проблемах покриття короткострокових потреб, 
пов’язаних з поверненням біженців (наданням гуманітарної допомоги). Представники 
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50 країн, які були присутніми на конференції, зобов’язалися надати на відбудову 
Косово 2,1 млрд доларів. 

Друга конференція донорів у листопаді 1999 р. була зорієнтована на потреби 
реконструкції та розвитку і мала своїм результатом 1 млрд доларів фінансових 
зобов’язань донорів. 15 грудня 1999 р. було засновано Європейську агенцію для 
реконструкції Косово, основною функцією якої було адміністрування програми 
реконструкції. Її штаб-квартира знаходилася в Салоніках, а операційний центр – в 
Приштині. Для реалізації проектів допомоги США в Приштині також почала працювати 
місія USAID. 

Для післявоєнної відбудови Косово міжнародна спільнота надавала допомогу 
трьох типів: 

1) Гуманітарна допомога для допомоги біженцям повернутися та облаштувати 
свої домівки. Допомога надавалася через European Community Humanitarian Office 
(ECHO) із залученням Високого комісара ООН з питань біженців; 

2) Допомога на реконструкцію на основі потенціалу фонду OBNOVA (Fund for the 
Reconstruction of the Federal Republic of Yugoslavia). Косово входило до числа 
реципієнтів фонду OBNOVA і місцеві виробники/ постачальники з Косово могли 
приймати участь у тендерах фонду.  

3) Макроекономічна допомога, собливо підтримка платіжного балансу, що 
надавалася здебільшого у формі позик з метою розбудови життєздатної економіки і 
посилення перспектив регіональної інтеграції. 

У перші 6 місяців після закінчення війни донори надали значні обсяги гуманітарної 
допомоги (їжу, паливо, медикаменти, теплий одяг), що допомогло людям пережити 
зиму й сприяло поверненню біженців. Економічна допомога міжнародного 
співтовариства, особливо – ЄС, дозволила відбудувати більше 100 тис. громадських 
будівель, шкіл, приватних будинків та об’єктів інфраструктури, які були зруйновані 
сербськими військовими формуваннями. 

Донори загалом не схильні були передавати управління фінансами національним 
органам, спроможність яких ефективно управляти фінансовими та економічними 
ресурсами була невисокою. Але в таких умовах досить частими були ситуації, коли 
проекти, фінансовані донорами, скеровувались на досягнення пріоритетів донорів, а 
не задоволення потреб у розвитку місцевих громад.  

За даними Віденського інституту міжнародних економічних досліджень у період 
1999-2004 років загальна сума міжнародної фінансової допомоги Косово становила 
1,23 млрд дол. США (найбільший обсяг допомоги надійшов у 2000 р. – 0,27 млрд дол.). 

При цьому секторне спрямування міжнародної допомоги характеризувалося 
такими пропорціями (% до загального фінансування): 

Комунальне господарство                    25.92 
Відбудова житлового фонду                16.25 
Промисловість і торгівля                        7.90 
Освіта на наука                        12.74 
Iнфраструктура                                       6.03 
Сільське господарство                           4.05 
Охорона довкілля                                   0.29 
Технічна допомога, розбудова спроможностей 26.82%. 
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У випадку Косово обсяги допомоги були доволі значними при досягнутих скромних 
результатах від її використання. Особливо це стосувалося сфери житлово-
комунального господарства та електрогенерації. 

Допомога ЄС до Косово надходила переважно через Європейську агенцію 
реконструкції, що була утворена в лютому 2000 року як головна інституція ЄС у Косово, 
постраждалому від війни; надалі вона розширила свою діяльність до Сербії, Чорногорії 
та республіки Македонії. Штаб-квартира агенції знаходилася в Салоніках (Греція), а 
операційні центри функціонували в Приштині, Бєлграді, Подгоріці та Скоп’є. Від імені 
Європейської комісії Європейська агенція реконструкції управляла основними 
програмами допомоги ЄС на Балканах.  

Спочатку робота Європейської агенції зосереджувалася на питаннях пост-
конфліктної реконструкції, а надалі перейшла у формат допомоги країнам у сферах 
правопорядку і судової системи, публічного адміністрування і державних фінансів, 
економічного розвитку. 

 Цілями програм, які управлялися Європейською агенцією, було визначено: 
• вдосконалення системи державного управління, побудова інститутів і 

верховенство права; 
• підтримка розвитку ринкової економіки; 
• інвестування у критичну інфраструктуру і охорону довкілля; 
• зміцнення громадянського суспільства і підтримка соціального розвитку. 
Діяльність Європейської агенції реконструкції здійснювалася в контексті завдань 

Процесу стабілізації й асоціації – ключової стратегії ЄС у регіоні Західних Балкан. Як 
ключова установа з управління допомогою ЄС на Балканах Європейська агенція 
реконструкції мала допомогти країнам регіону досягти миру, процвітання і наблизитися 
до членства в ЄС. 

Програма розвитку ООН з 2003 р. реалізувала в Косово проект SPARK. У рамках 
цього проекту біженцям, які поверталися додому, надавалася цільова допомога, зміст 
якої визначався на основі оцінки професійних навиків реципієнтів, інтересів і попиту 
місцевого ринку праці. Формами надання такої допомоги виступали гранти на запуск 
економічної діяльності в сільському господарстві, кредити для малого бізнесу на 
основі ручної праці, навчальні курси і курси перепідготовки. Для муніципалітетів, до 
яких масово поверталися біженці, підпрограма SPARK IR фінансувала витрати на 
надання публічних послуг у громадських центрах, медичних закладах і школах. Для 
цього кожний мігрант при поверненні отримував два ваучери по 500 євро, які могли 
використовуватися тільки для оплати публічних послуг (UNMIC, Revised Manual for 
Sustainable Return). 

Агенція із сприяння зайнятості в Косово (Employment Promotion Agency) проводила 
спеціальні навчальні курси для мігрантів, які зазвичай тривали 3 місяці й були 
орієнтовані на потреби ринку праці (за спеціальностями програмування, 
бухгалтерський облік, офіс менеджмент, догляд за дітьми та ін.). Після закінчення 
курсів їх слухачі отримували допомогу від Агенції в пошуку роботи. Участь у таких 
програмах дозволяла особам, що повертаються, підвищувати/ оновлювати свої 
професійні навики і збільшувала шанси на успішну економічну реінтеграцію.  

Такі програми міжнародних донорів і адміністрації Косово сприяли більш успішній 
реінтеграції мігрантів, що поверталися на батьківщину, та збільшували масштаби 
таких повернень завдяки вбудованим стимулам. Але в цілому такі програми виявилися 
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не в змозі радикально покращити ситуацію із зайнятістю: у 2006 р. близько 40% 
економічно активного населення в Косово залишалося безробітним. Але головні 
причини такого стану полягали не в самих гуманітарних чи реінтеграційних програмах, 
а в системних вадах планів післявоєнної реконструкції, які не передбачали дієвих 
механізмів відновлення промисловості та ре-старту виробничого сектора. 

 
Г) Пост-конфліктна реконструкція в Афганістані 
За 20 років Адміністрація США витратила 145 млрд доларів на відбудову 

Афганістану, різномінатні програми допомоги і підтримку афганських сил безпеки.  
Крім того, військова кампанія в Афганістані коштувала США 837 млрд доларів.3  
Метою такої допомоги було визначено надання підтримки Афганістану в побудові 

сучасної держави, забезпечення добробуту афганського населення і унеможливлення 
повернення Аль-Каїди. 

Одним із джерел фінансування відбудови Іраку був Трастовий фонд реконструкції 
Афганістану - Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF). Це трастовий фонд 34-х 
міжнародних донорів, який був фондом для акумулювання ресурсів та координації 
міжнародної допомоги Афганістану.  

 ARTF було засновано в 2002 році для забезпечення Уряду Афганістану 
скоординованим фінансовим механізмом і надання фінансування пріоритетним 
національним програмам. ARTF був джерелом бюджетної підтримки для Уряду 
Афганістану (фінансування його цивільних програм) і забезпечував до 30% потреб 
цивільного бюджету Афганістану. 

Трастовий фонд реконструкції Афганістану став найбільшим фондом фінансових 
ресурсів для Уряду, фінансування пріоритетів розвитку країни і ключових реформ. У 
практичній площині фонди ARTF був найбільшим фінансовим джерелом для 
впровадження Національної стратегії розвитку Афганістану. ARTF був також основним 
джерелом фінансування допомоги розвитку Афганістану, який допомагав Уряду 
розробляти і впроваджувати програми в сферах освіти, охорони здоров’я, сільського 
розвитку і мікрофінансування. 

Офіційно трьома пріоритетними сферами діяльності ARTF були: (1) Національна 
програма солідарності (NSP), націлена на розбудову спроможності місцевих громад 
ідентифікувати і управляти власними проектами розвитку, включаючи постачання 
води та її очистку; (2) Програма покращення якості освіти (EQUIP), яка мала 
забезпечити підвищення доступності освітніх послуг, їх якості та збільшення частки 
жінок серед вчителів і студентів; (3) Базовий пакет послуг з охорони здоров'я (BPHS). 

Уряд Афганістану був ключовим учасником Трастового фонду реконструкції, а 
ресурси фонду спрямовувалися через державні канали уповноваженим міністерствам 
і державним агентствам, які несли відповідальність за впровадження проектів. 
Трастовий фонд являв собою також координаційну платформу для донорів та 
майданчик для діалогу зацікавлених сторін щодо ключових реформ. 

Після 2001 року розміри міжнародної допомоги Афганістану, включаючи допомогу 
США, були неадекватно низькими для реагування на всі виклики. У 2003 р. 
Адміністрація Буша визнала, що відбудова Афганістану з опорою на американську 

 
3 What we need to learn: Lessons from twenty years of Afganistan Reconstruction.- URL: https://www.sigar.mil/ 

interactive-reports/what-we-need-to-learn/ 
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допомогу є неминучою й до 2005 року фінансування допомоги на відбудову 
збільшилося в чотири рази, порівняно з 2002 роком. У 2004 р. витрати США на 
реконструкцію Афганістану стали еквівалентними 45% афганського ВВП, що 
вважається верхнею межею абсорбційної спроможності країни.  

При збільшені обсягів американського фінансування агенції США передавали 
більшу його частину для виконання затверджених програм своїм контракторам. Вони 
вважали, що афганський уряд є неспроможним управляти коштами і проектами 
належним чином. У період 2002-2021 років агенції США спрямували лише 12% 
допомоги на відновлення структурам афганського уряду. Питанням розбудови 
інституційної спроможності афганського уряду не надавалося належної уваги, 
внаслідок чого передання відповідальності за відповідні функції від американських 
контракторів до афганського уряду з плином часу не відбувалося; а це безпосередньо 
відображалося на здатності Уряду Афганістану управляти власною державою і не 
зменшувало залежність країни від надходження зовнішнього фінансування. 

У період 2009-2010 років витрати США на підтримку Афганістану зросли ще на 
50%. Це пояснювалося зміцненням позицій Талібану, слабкістю центральної влади 
Афганістану, яку роз’їдала корупція, та дезорганізованістю міжнародної спільноти, що 
надавала допомогу Афганістану. В 2010 р. витрати США на реконструкцію Афганістану 
склали більше 100% афганського ВВП, що вдвічі перевищувало оціночну абсорбційну 
здатність країни. 

Адміністрація США та інші міжнародні донори створили в Афганістані паралельні 
державні інституції, які діяли відособлено від аналогічних інституцій Афганського 
уряду. В результаті такого поділу США часто фінансували програми, які були 
неадекватними умовам країни та не сприяли вирішенню конфлікту. В той час як 
Афганський Уряд був не в змозі продовжувати реалізацію таких програм без 
зовнішнього фінансування. У 2021 р. установа «SIGAR» провела аудит 60 
інфраструктурних проектів, профінансованих США, та виявила, що 91% фінансування 
було спрямовано в активи, які було законсервовано чи які не використовувалися, які 
було зруйновано чи використано не за призначенням. 

З часом американські агенції, що працювали в Афганістані, частково 
переорієнтували власні програми для врахування того факту, що національні органи 
Афганістану та сили безпеки повинні перейняти багато функцій, виконуваних 
донорськими структурами та їх контракторами. Тому в 2014 р. витрати США на 
реконструкцію Афганістану становили лише 40% від їх пікового значення в 2011 році. 
Таке скорочення зовнішнього фінансування миттєво відобразилося на темпах 
зростання афганського ВВП, які суттєво зименшилися, порівняно із середнім темпом 
зростання на рівні 10% у 2003-2012 роках. Тобто ефекти надходження зовнішнього 
фінансування до економіки Афганістану виявилися нестійкими. 

 
Д) Відбудова Іраку в 2003-2014 роках: досягнення і невирішені 
проблеми. 
Економічне і безпекове підгрунтя для проведення пост-воєнної реконструкції Іраку 

було загалом несприятливим. В роки правління С.Хусейна рівень життя в цій країні 
стрімко погіршувався. Величина середньодушових доходів в Іраку зменшилася з 3836 
дол. США у 1980 р. (вище ніж в Іспанії того часу) дo 715 дол. у 2002 р. (менше ніж в 
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Анголі). Лише 5,5 млн людей з 25 мільйонного населення Іраку мали доступ до 
безпечного і стабільного водопостачання. Всі іракські міста не мали нормальної 
системи поводження з відходами. 

Руйнування інфраструктури в результаті військової інтервенції США було 
незначним, але вагомі пошкодження (занепад) інфраструктура та державні інститути 
зазнали в період правління С.Хусейна. 

Найбільш серйозною перешкодою для повноцінної відбудови Іраку була слабкість 
безпекового середовища. Саме тому деякі експерти називають Ірак прикладом 
внутрішньо-конфліктної реконструкції, а не пост-конфліктної. На піку нагнітання 
насилля в 2006 і 2007 роках щодня в Іраку вбивали по 100 цивільних людей. Станом 
на початок 2017 р. через 14 років після військової інтервенції кількість вбитих 
цивільних досягла 180 тис. чоловік.  

Проблема насилля торкалася також працівників місій з надання міжнародної 
допомоги і міжнародних контрактерів. ООН та ряд інших міжнародних організацій 
прийняли рішення евакуювати свій персонал з Іраку в кінці 2003 р. Упродовж кількох 
років більшість донорів здійснювали свою діяльність, пов’язану з реконструкцією Іраку 
з-за меж країни. Лише США та Великобританія мали значну присутність в самому Іраку 
та реалізували свої зусилля з відновлення країни безпосередньо у цій країні (хоча їх 
мобільність всередині країни й була обмеженою). 

Потреби гарантування безпеки збільшували витрати на будь-яку діяльність з 
відновлення економіки і зменшували кількість завдань/ проектів, які могли б 
впроваджуватися для відбудови Іраку.  

У період 2003-2014 років після військової інтервенції США на відбудову Іраку 
було спрямовано 220,1 млрд дол. США (включаючи власні ресурси Іраку). Серед 
джерел формування коштів на відбудову найбільш значним було фінансування з 
капітального бюджету Іраку – 126 млрд дол. США, другою за обсягами стала допомога 
на відбудову від США – 60,6 млрд дол. Указана сума допомоги від США включала 27 
млрд дол. витрат, пов’язаних із безпекою, зокрема, на навчання і технічне оснащення 
іракських сил безпеки. Двосторонні кредитори і донори надали Іраку на цілі відбудови 
9,4 млрд дол., а багатосторонні кредитори – 4,3 млрд дол. США.  

Першу донорську конференцію з проблем відбудови Іраку було проведено в жовтні 
2003 року за представництва урядів 38 країн і багатосторонніх  донорів - МВФ, 
Світового банку і Європейської комісії. На конференції було заявлено про пакет 
міжнародної допомоги Іраку обсягом 33 млрд доларів у формі грантів і позик.  

У міру просування процесу відбудови, коли потреби в коштах постійно 
збільшувалися, зростали і внески донорів. Так, США на І донорській конференції 
зобов'язалися надати Іраку 18,6 млрд доларів, а на кінець 2012 року сума їх 
зобов’язань збільшилася до 60 млрд доларів. 

Донорські кошти надавалися через двосторонню допомогу, міжнародні фінансові 
організації та трастові фонди. Найбільш значним серед цих фондів був Міжнародний 
фонд відбудови Іраку - International Reconstruction Fund Facility for Iraq – IRFFI. 

IRFFI являв собою міжнародний фінансовий механізм для діяльності, пов’язаної з 
реконструкцією. Фонд мав ще два розгалудження – Трастовий фонд Світового банку 
(World Bank Iraq Trust Fund - WBITF) і Трастовий фонд Іраку від групи розвитку 
Об’єднаних націй (United Nations Development Group Iraq Trust Fund - UNDGITF). 
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За даними Donor Assistance Database (DAD), яка покривала 45% донорської 
допомоги Іраку, до травня 2007 року 43 донори зобов’язалися надати 15 млрд дол. 
США для реалізації 16 931 грантового проекту. 

ЄС надав фінансову підтримку Іраку в розмірі близько 1 млрд євро у період 2003-
2013 років. Допомога ЄС спрямовувалася до Іраку через ООН і гуманітарні організації, 
включаючи Червоний Хрест. ЄС надавав також суттєву підтримку Міжнародному 
фонду відбудови Іраку (IRFFI) в сумі 774 млн дол. США. 

Другим за значущістю донором з відбудови Іраку після США була Японія. Пакет 
допомоги Японії в сумі 5 млрд доларів включав 1,5 млрд у формі грантів і 3,5 млрд у 
формі пільгових позик. Управлінням проектами з відбудови та їх фінансуванням 
займалися Японська агенція міжнародного співробітництва (JICA) і Японський банк 
міжнародного співробітництва (JBIC). Нагляд за цією діяльністю здійснювали 
Міністерство фінансів Японії та Міністерство закордонних справ Японії.  

Операції Світового банку з відновлення Іраку фінансувалися з кількох джерел: 1) 
внески до IRFFI (494,4 млн дол. США), концесійні позики Міжнародної асоціації 
розвитку (500 млн дол.), звичайні позики МБРР (605 млн дол.) і гранти на технічну 
допомогу з власних ресурсів Світового банку.  

У червні 2003 р. агенції ООН і Світовий банк у співробітництві з МВФ провели 
оцінку потреб у 14 пріоритетних секторах. Оцінка потреб мала на меті визначити 
реконструкційні потреби Ураку та оцінити необхідні інвестиційні витрати, а також 
ідентифікувати пріоритети допомоги та спрямування коштів на коротко- і середньо-
строкову перспективу.  

Найбільш вагому допомогу на відбудову Іраку надали США. Загальна сума 
такої допомоги, як зазначалося вище, становила 60,6 млрд дол. Одним з перших 
рішень Конгресу США після звільнення Іраку від диктаторського режиму в квітні 2003 
року стало виділення 2,5 млрд дол. на оперативну гуманітарну допомогу населенню – 
їжу, воду та медикаменти. Після цього пріоритетними напрямками спрямування зусиль 
і коштів стали відновлення нафтовидобутку та масштабні інфраструктурні проекти: 
відродження системи забезпечення електроенергією, питною водою, створення 
систем поводження з відходами та відбудова секторів освіти і охорони здоров’я. 

Внески США у відбудову Іраку адмініструвалися Державним Департаментом через 
Iraqi Reconstruction Management Office, Департаментом оборони через Project 
Coordinating Office, а також U.S. Agency for International Development (USAID). До 
організаційної структури управління процесами реконструкції в Іраку були також 
включені U.S. Army Corps of Engineers (USACE) та кілька новостворених установ — 
CPA, ORHA, Project Management Office (PMO), Iraq Reconstruction Management  (IRMO), 
the Project Contracting Office (PCO) та американські приватні контрактори. 

Фінансування від Уряду США спрямовувалося до Іраку через три різні фонди - 
Міжнародний фонд реконструкціі Іраку (ІRFFI), Іракський фонд свободи (Iraqi Freedom 
Fund) і Фонд допомоги та реконструкції Іраку (IRRF). Останній фонд володів 
найбільшими обсягами фінансування – 18,4 млрд дол. США. 

Фонд допомоги та реконструкції Іраку (Iraq Relief and Reconstruction Fund - IRRF)  
було засновано Конгресом США в листопаді 2003 р. Його основною метою було 
визначено відбудову іракської інфраструктури, що зазнала суттєвих втрат за роки 
санкцій, занедбаності та військових дій. Початковий внесок США до Фонду становив 
18,4 млрд дол.США. З цих 18,4 млрд дол. 27% було направлено на цілі безпеки, 23% 
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в сферу електроенергетики, 4% на розвиток демократії та 2% на освіту і державне 
управління. 

Відразу після військової інтервенції Ірак знаходився під зовнішнім управлінням, 
а роль національних інститутів було знівельовано. 22 травня 2003 р. Рада безпеки 
ООН прийняла резолюцію №1483 та уповноважила коаліцію на чолі з США протягом 
року здійснювати управління країною під егідою Coalition Provisional Authority (СРА). 
СРА мав повноваження впроваджувати всі заходи, пов’язані з відбудовою, а більшість 
її старших радників мали владу еквівалентну міністерській. У червні 2004 р. відповідно 
до резолюції Ради безпеки ООН №1546 CPA передала суверенітет національним 
органам Іраку. Але навіть і після цього провідним суб’єктом у сфері відбудови Іраку 
залишалися США. 

CPA мав спеціальний механізм для координації роботи донорів. Наказ СРА від 
7 грудня 2003 р. передбачав створення набору правил для координації донорів, як 
двосторонніх, так і багатосторонніх, а також сформував Іракську Раду стартегічного 
огляду (Iraq Strategic Review Board - ISRB). Ця рада складалася з представника 
Coalition Provisional Authority, двох членів секретаріату ISRB, Іракського міністра з 
питань планування, співробітництва і розвитку, а також міністра фінансів. Іракська 
Рада стратегічного огляду (ISRB) була своєрідним хабом для координації діяльності 
донорів, включаючи надання і спрямування зовнішніх кредитів, грантів, гарантій і 
технічної допомоги.  

Численні програми і проекти щодо відновлення Іраку вимагали погодження ISRB 
для попередження дублювання, а секторні міністри були зобов’язані взаємодіяти 
безпосередньо з донорами і міжнародними організаціями при впровадженні програм у 
сфері їх компетенції. 

Основними результатами і досягненнями процесів реконструкції Іраку можна 
вважати такі: 

• Електроенергетика: було створено та відновлено більше 2700 Мвт генеруючих 
потужностей, що складало 30% сумарної генерації в Іраку. Допомога США відіграла 
ключову роль у відверненні колапсу електроенергетики Іраку. 

• Водопостачання і водовідведення: було побудовано та відбудовано 19 
водонапорних станцій, що дозволило відновити послуги для 2,7 млн іракців, а також 8 
пунктів управління стічними водами, завдяки чому відповідними послугами могли 
користуватися 4,9 млн людей.  

• Сільське господарство: було відновлено іригаційну інфраструктуру, яка 
поширювалася на 321 акрів землі із залученням 445 тис. сільських жителів; спеціальні 
програми надали можливість створити 54 приватні агро-асоціації, кооперативи і 
неурядові організації. 

• Приватний сектор: було надано 22 тис. мікро-позик суб’єктам малого і мікро-
бізнесу, завдяки чому в приватному секторі було створено 32 тис. робочих місць. 

Участь донорів у розвитку приватного сектора Іракської економіки 
зосереджувалася на питаннях фінансового сектору і надання мікро-кредитів, 
реформування державних підприємств, заохочення приватного бізнесу, включаючи 
інституційні та регуляторні реформи. У цій сфері основними акторами були США, 
агенції ООН і Світовий банк.  

В той же час у ході діяльності з відновлення Іраку було допущено суттєві 
помилки, а загальні результати реконструкції були далекими від очікуваних. Не 
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зважаючи на гігантські обсяги донорського фінансування та велику кількість 
впроваджених програм і проектів, міжнародна спільнота та населення Іраку досить 
критично оцінювали результати такої діяльності.  

Збройні атаки і насилля виступали головною стримуючою силою для повноцінного 
відновлення Іраку. Але іншими негативними чинниками, що впливали на результати 
робіт з відновлення країни були:  

• визначення спрямованості зусиль донорів переважно факторами пропозиції, а 
не попиту з боку Іракської сторони; 

• недостатнє включення і залученість до процесів відбудови Іракської сторони; 
• недостатність і неефективність зусиль донорів щодо розбудови інституційної 

спроможності управлінської системи Іраку. 
Зокрема, при плануванні програми реконструкції Іраку і формуванні різних проектів 

американські установи не консультувалися належним чином і не взаємодіяли з 
органами управління Іраку. 

Досягнення прогресу від впровадження різних проектів і програм донорів 
стримувалося також високим рівнем корупції. Крім безпекових і корупційних чинників 
на небажання приватних інвесторів розвивати економіку Іраку впливали також нестійка 
політична ситуація та погана інфраструктура.  

Але найбільш суттєвою вадою процесу реконструкції в Іраку визнано його 
неспроможність диверсифікувати іракську економіку, відійти від нафтової 
залежності та досягти прогресу в розвитку приватного сектору, не пов’язаного з 
нафтовою галузю. На цю галузь припадало 60% ВВП Іраку та 90% доходів бюджету 
від оподаткування. Саме тому рівень зайнятості в продуктивному секторі економіки 
залишався дуже низьким.  

Тобто в Іраку не вдалося диверсифікувати економічну діяльність і надати поштовх 
для розвитку приватного сектору. Основним гальмівним чинником при цьому була 
нестійка безпекова ситуація, що дестимулювала як внутрішнього, так і зовнішнього 
інвестора для здійснення інвестицій в економіку і розширення бізнес-діяльності.  

Багато експертів визнавали, що без розвитку приватного сектору створення 
робочих місць і довгострокове економічне зростання будуть малопомітними. А тому 
міжнародне співтовариство мало б більш активно застосовувати доступні інструменти 
для мобілізації приватних інвестицій, включаючи ті з них, які спрямовані на зниження 
ризиків.  
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ІІ. Ключові принципи, цілі та пріоритети  
відбудови економіки України 

 

Програми післявоєнної реконструкції, які впроваджувалися в різних країнах в 
останні десятиріччя, засвідчили, що досягнення позитивних результатів цих програм 
вимагає наявності, перш за все, стабільного безпечного середовища (завершення 
військових дій) та стратегічного бачення шляхів розвитку країни.  

Основною передумовою для проведення післявоєнної відбудови національної 
економіки є отримання надійних гарантій безпеки з неможливістю відновлення 
бойових дій на території України. Очевидно, що стійке економічне зростання і розвиток 
можуть мати місце лише на міцному безпековому фундаменті. Безпека за своєю 
природою є суспільним благом, що має постачатися національною державою та 
міжнародним співтовариством. За відсутності ж цього суспільного блага приватні 
інвестиціі прямують до нуля, економічна діяльність гальмується, а безпекові витрати 
покладаються на бізнес, що збільшує витратність економічної діяльності та підриває 
конкурентоспроможність бізнесу.  

Після виконання цієї базової умови ключовими цілями післявоєнної відбудови 
економіки мають стати: а) відбудова знищених або пошкоджених унаслідок війни 
майна та інфраструктури; б) швидке відновлення економічної діяльності; в) 
повернення в Україну біженців, внутрішньо-переміщених осіб та їх включення до 
економічних процесів; г) формування засад для стійкого економічного зростання. 

Розробка збалансованого плану відбудови економіки вимагатиме дотримання 
певної етапності або послідовності вживаних заходів. На І етапі (що триватиме від 
кількох місяців до одного року) основні зусилля повинні фокусуватися на відновленні 
пошкоджених під час війни інфраструктури, житлових і соціальних об'єктів, а також 
наданні гуманітарної допомоги населенню. Зокрема, ремонту та відбудові 
підлягатимуть автошляхи, мости, залізничні колії, вокзали, електричні мережі та 
підстанції, системи водопостачання і водовідведення, ферми і сільськогосподарські 
угіддя, житлові будинки, школи, лікарні, адміністративні будівлі.  

На ІІ етапі, який триватиме кілька років, акцент зміщуватиметься на створення 
засад стійкого економічного зростання, при поступовому зменшенні масштабів 
рятувальних заходів у соціальному секторі та секторі критичної інфраструктури. Тут 
зусилля зосереджуватимуться на створенні робочих місць і постійних джерел доходів, 
а також на формуванні сприятливого ділового клімату. 

Післявоєнне відновлення економіки має відбуватися за такими основними 
напрямками: 

- відбудова і модернізація фізичної інфраструктури (включаючи тарнспортну) та 
подолання екологічних проблем; 

- реконструкція житлового фонду; 
- реабілітація постраждалих, відновлення соціальної інфраструктури та сфери 

соціальних послуг; 
- підвищення якості державного управління та посилення інститутів ринкової 

економіки; 
- відродження промислового сектору, створення нових робочих місць та 

підтримка малих і середніх підприємств; 
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- створення виробничих потужностей та формування державних замовлень для 
посилення обороноздатності країни. 

При цьому секторна спрямованість міжнародної економічної допомоги може 
виглядати таким чином: 

1) екстренна допомога та реконструкція: продовольча допомога, тимчасове 
житло для постраждалих від військовий дій, інші рятувальні заходи; 

2) соціальна інфраструктура та публічні послуги: освіта, охорона здоров’я, 
система водопостачання, державне управління і соціальні послуги; 

3) економічна інфраструктура: транспорт і логістика, зв’язок, енергетика, бізнес-
послуги, фінансові послуги; 

4) виробничий сектор: промисовість, сільське і лісове господарство, 
будівництво, туризм, торгівельні заходи і регулювання; 

5) військово-промисловий комплекс: розбудова і модернізація матеріально-
технічного забезпечення збройних сил України; 

6) мультисекторальна підтримка; 
7) підтримка громадянського суспільства. 

Найбільш вагомими джерелами фінансування відбудови повинні стати репарації 
від країни-агресора та допомога міжнародної спільноти. У формуванні пулу 
міжнародної допомоги ключову роль мають відіграти ЄС, уряди країн-партнерів (США, 
Великобританії, Канади, Польщі, Швеції, Австралії, Чехії, Словаччини, ін.) та 
міжнародні інститути – Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Європейський 
інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, ін.  

Виходячи з політичних заяв та конкретних заходів, які вживалися від початку 
військових дій, найбільш вагомими джерелами фінансування відбудови України в 
післявоєнний період стануть: 

• Фонд солідарності з Україною Європейського союзу; 
• Трастовий фонд Світового банку; 
• Конфісковані активи Банку росії, Фонду національного добробуту та російських 
олігархів; 
• Капітальний бюджет України або фонд відбудови в межах державного бюджету 
України. 

Європейська Рада в офіційному документі від березня 2022 року заявила про 
наміри створити Фонд солідарності з Україною (Ukraine Solidarity Fund) та запросити 
міжнародних партнерів до участі в його формуванні. При цьому Платформа з 
реконструкції України має об’єднати «під одним дахом» підтримку ЄС та інші ініціативи 
партнерів, такі які як Трастовий фонд Світового банку та рахунок допомоги Україні 
адміністрований МВФ. 

За планами Єврокомісії фінансова допомога Україні буде покриватися або 
цільовими внесками країн-членів до Фонду відбудови України, або збільшенням 
бюджету ЄС (через цільовий перегляд міжнаціональних фінансових рамок), або ж 
наповненням і переструктуруванням діючих у ЄС програм і фондів.  

Нові джерела фінансування можуть також передбачати надання Україні позик з 
Фонду відбудови, ресурси для яких надходитимуть від прямих позик ЄС (з подальшим 
перекредитуванням України) або ж Уряд України залучатиме позики безпосередньо, 
але під гарантії держав-членів ЄС.  
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Принциповим моментом є те, що функціонування Фонду солідарності ЄС і 
Трастового фонду Світового банку повинно передбачати підтримку України 
здебільшого у формі грантів (безвідшкодовної допомоги), а не кредитів. Це 
зумовлено тим, що допомога держав-партнерів і міжнародних організацій на відбудову 
України не повинна трансформуватися в непомірний борговий тягар для нашої країни. 
Грантовий характер фінансування, на відміну від кредитного, дозволить уникнути 
боргової кризи в майбутньому та підтримати паростки економічного зростання в 
Україні.  

Щодо конкретних прикладів, то у 1985-2015 рр. 20 країн із 35, в яких були збройні 
конфлікти, отримували допомогу з трастових фондів на безвідшкодовній основі. Згідно 
із планом Маршала для Європи в 1948-1953 рр. 91% американської допомоги 
надавалося країнам Західної Європи в формі грантів. План пост-конфліктної 
реконструкції для Боснії і Герцеговини на 1996-2004 роки передбачав надходження 
82% міжнародної допомоги через грантове фінансування.  

Одним з пріоритетів Плану відбудови України і міжнародної допомоги має стати 
відродження промисловості та активізація діяльності малих і середніх 
підприємств (МСП). Стратегічно важливими для національної економіки в пост-
воєнний період є такі галузі промисловості: машинобудування (зокрема, в частині 
обладнання для паливно-енергетичного комплексу, транспортного машинобудування 
та виробництва озброєнь); залізорудна і металургійна промисловість; добування 
нафти і газу; нафтопереробка; хімічна і фармацевтична промисловість;.  

У цьому контексті варто згадати, що після ІІ світової війни найбільш важливим 
аспектом плану Маршала для Європи була економічна реконструкція виробничого 
сектора. За “планом Маршала” фінансувалося 143 програми постачання 
промислового обладнання до європейських країн. Крім того, надходження до 
“зустрічних фондів” у Європі використовувалися на здійснення державних інвестицій і 
програм розвитку промисловості. Зокрема, Інвестиційна програма, представлена 
європейцями у Парижі, передбачала закупівлю машин і обладнання для залізорудних 
і сталеливарних підприємств, вугільних шахт, нафтопереробних підприємств, 
електростанцій, сільського господарства. 

В той же час слід мати на увазі, що в ІІ половині 1990-х і на початку 2000-х років 
при відбудові Балканських країн міжнародні донори досить неохоче надавали пайове 
чи кредитне фінансування з метою закупівлі промислового обладнання і, натомість, 
фокусувалися на дрібних кредитах для поповнення обігових коштів підприємств. Така 
позиція за відсутності потужного внутрішнього банківського сектора не дозволяла 
перезапустити діяльність великих промислових підприємств, зупинених під час війни. 
Але чого дійсно потребували підприємства після завершення війни – це вливань 
капіталу, технологій та управлінських ноу-хау, які б зробили новий бізнес 
життєздатним і конкурентоспроможним (V. Glіgorov et.al. «Balkan Reconstruction and 
European Integration»). 

В Україні суттєва частина грантової та кредитної допомоги має спрямовуватися 
на відновлення і модернізацію промислових підприємств, на технологічне 
оновлення виробничих процесів, на технічні місії підприємців. Впровадження 
технологій, що відповідають європейським стандартам, дозволять підприємствам 
розширити ринки збуту та інтегруватися в глобальні ланцюги створення вартості. 
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Для відродження та посилення пріоритетних галузей вкрай важливо включити до 
Плану післявоєнної відбудови України компоненти кредитного та пайового 
фінансування підприємств (як діючих і пошкоджених під час війни, так і нових 
підприємств). При цьому програми з кредитної підтримки підприємців повинні мати 
належний фінансовий потенціал і передбачати кредитування  інвестиційних потреб 
підприємств – їх модернізації та реструктуризації. 

При розробці Плану відбудови економіки значна увага має приділятися також 
питанням кредитної підтримки та активізації приватних інвестицій в малі та середні 
підприємства (МСП). Саме такий вектор забезпечить створення робочих місць для 
населення, включаючи мігрантів, що повертаються, і демобілізованих 
військовослужбовців. МСП сфери послуг і допоміжні виробничі підприємства можуть 
відіграти суттєву роль у забезпеченні зайнятості та генеруванні доходів.  

Після закінчення військових дій в Україні об’єктивно найбільші темпи приросту 
досягатимуться в галузях, які працюватимуть на відновлення внутрішнього ринку, 
відбудову зруйнованих об’єктів житлового фонду і критичної інфраструктури, а також 
відновлення старих позицій та завоювання нових ніш на експортних ринках. До них 
можемо віднести: 

• Будівництво; 
• Сільське господарство і виробництво продуктів харчування; 
• Оптова та роздрібна торгівля; 
• Інформаційні технології та телекомунікації; 
• Транспорт і складське господарство; 
• Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції; 
• Виробництво машин і устаткування; 
• Ремонт і монтаж машин та устаткування; 
• Виробництво меблів; 
• Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів. 
Одним із фокусів програми відбудови України має стати сучасна і розгалужена 

мережа транспортних шляхів і пересадочних вузлів для надійного з’єднання 
української економіки з європейською. Євроінтеграція України повинна спиратися на 
осучаснення головних автомагістралей, створення нових автомобільних переходів і 
пунктів пропуску, посилення залізничної логістики шляхом створення «сухих» портів і 
вузлів перевантаження на вузьку колію.  

Одним з найперших пріоритетів для України у повоєнний період має стати 
потужний військово-промисловий комплекс (ВПК) з наголосом на military-tech. 
Маючи сучасний ІТ-сектор, власні розробки ефективних озброєнь і підключивши 
трансфер деяких технологій від західних партнерів Україна потенційно може досягти 
суттєвого прогресу у розвитку ВПК і посиленні своєї обороноздатності. 

В даний час Україна має лише окремі виробництва ВПК, але на порядку денному 
стоять завдання розширення номенклатури продукції, налагодження  повного циклу та 
підвищення технічного рівня озброєнь. В Уряді України вже заявили про намір 
налагодити в Україні виробництво усіх основних видів озброєння - від протиповітряної 
оборони до бронетехніки, ракет, стрілецької зброї, боєприпасів, літаків та 
кораблів. Важливими інструментами державної політики в цій сфері мають стати 
кратне збільшення та спрощення процедур державного оборонного замовлення, 
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надання пільг приватним інвесторам та діючим суб’єктам підприємництва у сфері ВПК 
щодо доступу до кредитних ресурсів, земельних ділянок, отримання податкових 
знижок, гарантованого використання фізичної інфраструктури, здійснення трансферту 
технологій, отримання ліцензій на виготовлення озброєнь та боєприпасів  за 
стандартами НАТО, ін. 

Для запуску механізмів економічного розвитку в Україні за вказаними напрямками 
та з опорою на ресурси міжнародних донорів в рамках Програми відбудови України 
можуть бути засновані такі інститути: 

Агенція з гарантування інвестицій. Така агенція могла б надавати гарантії 
для покриття політичних і воєнних ризиків фінансовим, торгівельним компаніям і 
банкам - нерезидентам, які кредитують оборотні активи або здійснюють інвестиції в 
українські підприємства. Агенція має бути заснована Урядом, а фінансування її 
діяльності міг би забезпечити Світовий банк чи інша МФО. Іноземна компанія-кредитор 
чи інвестор самостійно б визначали партнера – українське  підприємство і приймали 
на себе комерційні ризики від роботи з ним. Світовий банк і Уряд гарантували б 
покриття політичних і воєнних ризиків за умови, що відповідні проекти сприятимуть 
інвестиціям в українську економіку та розширенню українського експорту. Гарантії 
мають діяти протягом 3-5 років від початку проекту і поширюватися на всі великі та 
середні підприємства, що ведуть свою діяльність в Україні. 

Спонсорський фонд Багатостороннього агентства гарантування 
інвестицій (MIGA). Фонд міг би стимулювати надходження прямих іноземних 
інвестицій до української економіки, сприяючи таким чином її розвитку. За прикладом 
аналогічних фондів у Балканських країнах такий Фонд може надавати іноземним 
інвесторам гарантії від воєнно-політичних ризиків, що спонукало б їх до створення 
нових підприємств. Спонсорами фонду виступатимуть країни – члени MIGA, які 
погоджуватимуться покривати політичні ризики приватних компаній (резидентів своїх 
країн), що здійснюватимуть інвестиції в українську економіку. Спонсорським фондом 
прийматимуться до розгляду проекти, що оцінюватимуться як економічно життєздатні 
та фінансово стійкі, а також сприятимуть збільшенню зайнятості, трансферту 
технологій та генеруванню експорту. Фонд прийматиме на себе ризики військових дій, 
громадських заворушень, експропріації та порушення контрактів. 

Підприємницький фонд. За підтримки МФО в Україні доцільно створити фонд 
венчурного капіталу для МСП. Фонд має бути призначений для надання пайового 
фінансування та технічної допомоги підприємствам приватного сектору. Виконуючи 
такі функції, Фонд має доповнити собою вже наявні кредитні інструменти. 
Підприємницький фонд має фінансувати створення, модернізацію, розширення та 
реструктуризацію малих і середніх приватних підприємств. 
 

Важливе питання, яке потребує вирішення від самого початку процесу 
реконструкції, – це створення Агентства з управління міжнародною допомогою, 
що стане своєрідним містком між донорами і національними органами. Широка 
диверсифікація джерел міжнародної допомоги, складність і багатогранність видів 
діяльності, пов’язаних з післявоєнним відновленням, а також необхідність взаємодії та 
координації діяльності різних учасників свідчать на користь заснування такого 
Агенства. Агенство повинно мати автономний статус, але бути підзвітним як 
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багатостороннім і двостороннім міжнародним донорам, так і вищому органу 
державного управління в Україні.  

У стратегічному плані основною місією Агентства з управління міжнародною 
допомогою має бути узгодження термінових нагальних потреб країни, пов’язаних з 
післявоєнним відновленням економіки, із довгостроковим баченням шляхів розвитку 
економіки та отриманням стійких результатів від реалізації програм міжнародної 
допомоги. 

До функцій Агентства повинні належати: 
• взаємодія з донорами і погодження графіку надходження міжнародної допомоги, 
• координація роботи донорів, використання конкурентних переваг різних донорів 

для покриття визначених потреб країни; 
• акумулювання коштів із різних джерел на цілі післявоєннного відновлення 

економіки України, передача коштів уповноваженим органам і організаціям-
виконавцям з дотриманням визначених кваліфікаційних критеріїв і строків 
використання коштів. 

• участь у формуванні програми пост-воєнної реконструкції, що 
розроблятиметься Урядом; 

• моніторинг використання коштів донорів у державному та приватному секторах 
України та ознайомлення з результатами проведеного моніторингу міжнародних 
донорів.  

Агенство може передавати певні завдання і функції для виконання певними 
організаціями, що діятимуть відповідно до умов контрактів. Наприклад, Світовий банк 
і ООН могли б провести оцінку фінансових потреб України для виконання завдань 
після-воєнної реконструкції. 

Агенство могло б працювати за принципом прийняття і затвердження заявок на 
фінансування від українських державних органів чи реципієнтів коштів. Українська 
влада для виконання Плану відновлення формулюватиме заявки на отримання 
коштів; Агентство розглядатиме їх і затверджуватиме або пропонуватиме змінити 
відповідно до вимог донорів.  При отриманні реципієнтами коштів гарантійного листа 
від Агенства вони повинні мати певну гнучкість у визначенні постачальників - місцевих 
і міжнародних. Агенство спрямовуватиме фінансування через уповноважені українські 
фінансові структури, що забезпечуватимуть дотримання вимог міжнародних донорів.  

Навіть за активної ролі міжнародних донорів та Агенства з міжнародної допомоги 
"власниками" програми відновлення повинна бути держава Україна та її громадяни. 
Це суттєво підвищить ефективність використання міжнародної допомоги в рамках 
програми післявоєнного відновлення. Програми допомоги донорів повинні 
узгоджуватися з довгостроковими цілями України. Проекти і програми міжнародних 
донорів повинні мати стійкий характер і за потреби бути підтримуваними і 
фінансованими українськими інститутами після закінчення донорського фінансування. 

 

Гарантії, субсидії та страхування ризиків. Після закінчення воєнних дій 
першочергове значення для інвесторів матиме стійке безпекове середовище і захист 
від військово-політичних ризиків. Для відновлення приватних інвестицій в Україні вкрай 
важливо щоб уряди-партнери погодилися надати своїм компаніям державні гарантії 
для компенсації військово-політичних ризиків при здійсненні ними інвестицій в 
Україну. Такі гарантії покриватимуть країнний ризик України та дозволять інвестувати 



30

GROWFORD Institute
01004, м. Київ, Печерський район, вул. Велика Васильківська, 9/2, оф. 30

growford.institute@gmail.com, www.growford.org.ua

в реалізацію масштабних інвестиційних проектів в Україні. Державні гарантії 
інвесторам в Україну можуть надаватися як безпосередньо, так і приймати форму 
спеціальної програми страхування від ризиків повторення військових дій. 

Автори звіту «А Blueprint for the Reconstruction of Ukrainе» пропонують також більш 
сильні стимули для інвесторів – надання урядами та міжнародними інституціями (ЄІБ, 
ЄБРР, Світовий банк тощо), які братимуть участь у реконструкції України, певних 
субсидій підприємствам, які інвестують в Україну. Тут мова може йти про субсидовані 
кредити та доступ до експортно-імпортних кредитів.  

Уряд України, в свою чергу, також міг би стимулювати приплив іноземних 
інвестицій до України, надаючи їм полегшений доступ по земельних ділянок, ліній 
електропостачання, зв’язку, виробничих майданчиків / приміщень. 

 

Програму післявоєнної відбудови України слід гармонізувати із завданнями 
поглиблення євроінтеграції, членства в ЄС та забезпечити включення України до 
європейських програм перед-вступної підготовки. У цьому зв'язку постає завдання 
заміни або модифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. В новій Угоді має бути 
зафіксована кінцева ціль впроваджуваних Україною змін і реформ – повноправне 
членство в ЄС.  

Україна повинна також скористатися можливостями Інструменту допомоги перед 
вступом - Instrument for Pre-Accession (IPA). Це спеціальний фонд ЄС, що призначений 
для розбудови інститутів у країнах-кандидатах за зразками ЄС, активізації 
регіонального співробітництва, підвищення якості людського капіталу, розбудови 
транспортної інфраструктури, охорони довкілля та активізації механізмів економічного 
розвитку. 

В історичному контексті з кінця 1990-х років ЄС для пост-конфліктної 
реконструкції  балканських країн та їх перед-вступної підготовки використовував такі 
програми як «Phare», «OBNOVA», «SAPARD», «CARDS», а також ресурси 
Європейського інвестиційного банку та ЄБРР. Вказані програми покликані були 
посилити співробітництво балканських країн із ЄС та створити підґрунтя для їх 
членства у структурах ЄС. Реалізація таких програм була невід'ємним елементом Угод 
цих країн про стабілізацію та асоціацію з ЄС. 

18 травня 2022 р. Єврокомісія прийняла Комюніке до Європейського парламенту, 
Європейської Ради, Європейського економічного і соціального комітету та комітету 
регіонів під назвою «Допомога і реконструкція України» (англ.: «Ukraine Relief and 
Reconstruction»). 

У даному Комюніке зазначається, що реконструкція України потребуватиме 
всеосяжної підтримки міжнародного співтовариства для відбудови країни після втрат, 
нанесених війною, для створення засад вільної та процвітаючої країни, що є добре 
інтегрованою до європейською та світової економіки, а також для підтримки України 
на шляху євроінтеграції.  

Єврокомісія планує свою майбутню діяльність з відновлення України за такими 4-
ма напрямками (т. зв. «стовпи» реконструкції): 

• Відбудова країни, особливо її інфраструктури, сфери охорони здоров’я, освіти, 
зруйнованого житла, а також формування її енергетичної та цифрової стійкості у 
відповідності з новітньою європейською політикою та стандартами; 
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• Продовження модернізації держави та її інститутів для забезпечення якісного 
управління та поважання верховенства права, надання адміністративної підтримки 
та технічної допомоги, включаючи регіональний та місцевий рівень; 

• Впровадження регуляторного та структурного порядку денного з метою 
поглиблення економічної та соціальної інтеграції України та її людей з ЄС; 

• Підтримка відродження української економіки та суспільства через підвищення її 
економічної конкурентоспроможності (яка повинна бути стійкою та інклюзивною), 
розширення зовнішньої торгівлі та стимулювання розвитку приватного сектору, а 
також забезпечення «зеленої» та цифрової трансформації економіки. 

Реконструкція України потребуватиме гігантських зусиль і ресурсів. Провідною 
силою цих зусиль повинна бути сама Україна, але з опорою на сильну і тривалу 
підтримку ЄС та інших міжнародних партнерів – урядів G7, G20 та інших країн, а також 
міжнародних фінансових інституцій і міжнародних організацій.  

Єврокомісія заявляє, що навіть при наявності широкого кола партнерів України, ЄС 
має стратегічний інтерес очолити міжнародну діяльність з відновлення України. Для 
впровадження плану відновлення слід створити платформу реконструкції України – 
міжнародну координаційну платформу, спів-головами якої стали б Єврокомісія як 
представник ЄС і Український Уряд. Платформа має об’єднати зусилля всіх партнерів 
з відбудови України, включаючи держави – члени ЄС, міжнародні фінансові інституції 
та інші установи. Парламенти України та Європарламент мали б приймати участь в 
цьому процесі як спостерігачі. Таким чином платформа реконструкції України повинна 
діяти як всеохоплюючий та єдиний пункт концентрації міжнародних зусиль з відбудови 
України. 

Платформа реконструкції України повинна виконувати такі функції: 
• Визначення пріоритетних сфер для фінансування і конкретних проектів для 

реалізації цих пріоритетів; 
• Координація джерел фінансування та напрямків їх спрямування для їх 

оптимального використання, включаючи бюджетну підтримку української держави, 
інвестиційну підтримку, гарантії для інвестицій приватного сектору, фокус на окремих 
секторах економіки та моніторинг прогресу з виконання плану реконструкції.  

Платформа покликана об’єднати «під одним дахом» підтримку ЄС та інші 
ініціативи партнерів, такі які як Трастовий фонд Світового банку та рахунок 
адміністрований МВФ, а також забезпечити належний поділ праці між різними 
партнерами, виключаючи дублювання функцій і стимулюючи синергію, в тому числі й 
через спільне фінансування окремих проектів.  

ЄС висловлює готовність взяти на себе основну частину зобов’язань міжнародного 
співтовариства з відбудови України. Спільний підхід ЄС до відбудови України 
допоможе створити умови для вільної, демократичної, процвітаючої та стійкої України 
як частини європейської сім’ї.  

Рамкові умови для внеску ЄС у відбудову України формуватимуть такі важливі 
компоненти: 

• Фонд відбудови України (‘Rebuild Ukraine’ Facility) – новий фінансовий 
інструмент ЄС, створений для фінансування заходів із відбудови України та 
зближення української економіки з європейською;  
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• Підключення до вже діючих програм ЄС, серед них і змішане фінансування та 
гарантії під егідою інструментів Сусідства, Розвитку та Міжнародного співробітництва. 

Такі фінансові механізми вміщуватимуть досконалі запобіжники для цільового та 
ефективного використання коштів. Визнається також необхідність пошуку нових 
джерел фінансування для створення чи поповнення таких фондів.  

Фонд відбудови України повинен мати специфічну структуру управління, що 
гарантуватиме повну залученість і відповідальність українських державних інститутів. 
З іншого боку, управлінські механізми повинні забезпечити здійснення інвестицій 
(включаючи стратегічну інфраструктуру – цифрову, транспортну та енергетичну) 
відповідно до кліматичних та природоохоронних стандартів і політик ЄС. 

Впроваджувані реформи повинні допомогти глибше інтегрувати українську 
економіку в єдиний ринок ЄС, покращити бізнес-середовище, залучити необхідні прямі 
іноземні інвестиції, підтримати створення робочих місць і сприяти поступовому 
наближенню до правових норм ЄС. Але вкрай важливо для України у цих процесах не 
втрачати лідерства та бути в змозі досягати синергічних ефектів від комбінації 
внутрішніх заходів і перетворень та заходів, ініційованих інститутами ЄС, 

 
Повернення та реінтеграція українських біженців після завершення 

військових дій. Нагальним завданням для української держави та міжнародної 
спільноти у майбутньому стане повернення українців на батьківщину. В цьому 
контексті важливими цілями післявоєнної відбудови мають стати: швидке відновлення 
економічної діяльності в країні та формування засад для довготривалого стійкого 
економічного зростання; підтримка процесу повернення біженців, забезпечення їх 
реінтеграції та зайнятості в українській економіці. Тому значна увага при розробці 
програми реконструкції повинна приділятися питанням активізації приватних 
інвестицій й створення нових робочих місць для демобілізованих військовослужбовців 
і мігрантів, що повертаються.  

Численні програми післявоєнної реконструкції в країнах Західних Балкан, крім 
загального впливу на рівень економічної діяльності та зайнятості, включали також 
цільові заходи стимулювання повернення біженців на батьківщину і створення 
можливостей для їх тимчасової чи постійної зайнятості в економіці (допомога в пошуку 
роботи, фінансування громадських робіт на муніципальному рівні, надання мікро-
кредитів для започаткування власного бізнесу, надання послуг з професійної 
підготовки і перепідготовки, ін.) 

Зокрема, Агенція із сприяння зайнятості в Косово проводила спеціальні навчальні 
курси для мігрантів, які зазвичай тривали 3 місяці й були орієнтовані на потреби ринку 
праці (за спеціальностями програмування, бухгалтерський облік, офіс менеджмент, 
догляд за дітьми та ін.). Після закінчення курсів їх слухачі отримували також допомогу 
в пошуку роботи. Участь у таких програмах дозволяла особам, що повертаються, 
вдосконалювати/ оновлювати свої професійні навики і збільшувала шанси на успішну 
економічну реінтеграцію.  

Якщо ж мігранти, які поверталися, не мали впевненості щодо своїх професійних 
уподобань, їм пропонувалися курси професійної орієнтації для визначення найкращих 
варіантів майбутньої зайнятості. Для осіб, які мали наміри розпочати власний бізнес, 
пропонувалися спеціальні бізнес-курси, на яких викладалися основи маркетингу, 
оподаткування, менеджменту, юриспруденції. Ці ж особи мали право на отримання 
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позик для започаткування бізнесу. За організацію бізнес-курсів і надання бізнес-позик 
відповідала Державна служба зайнятості Косово. 

Вказані програми міжнародних донорів і адміністрації Косово сприяли успішній 
реінтеграції мігрантів, що поверталися на батьківщину, та збільшували кількість 
повернень до Косово завдяки вбудованим стимулам.  

Крім програм підтримки мігрантів, які реалізуються в рамках планів післявоєнної 
реконструкції на території країн, постраждалих від військових дій, аналогічні програми 
можуть діяти і у країнах прийому біженців, з наголосом на заохоченні повернення 
біженців на батьківщину. 

Зокрема, Уряд Великобританії з 1999 р. має ряд програм стимулювання 
добровільного повернення, які адмініструються Міжнародною організацією з питань 
міграції (IOM). Одна з них – програма допомоги добровільному поверненню та 
реінтеграції (VARRP), що відкрита для шукачів притулку. Програма VARRP пропонує 
інформаційно-консультаційні послуги з питань повернення, допомогу з отримання 
проїзних документів і оплати вартості транспортних послуг (авіаквитків та проїзду до 
кінцевого місця призначення), а також надання грошової допомоги в сумі 500 фунтів 
на члена сім’ї для облаштування після повернення. Додатково може надаватися 
реінтеграційна допомога, яка включає покриття витрат на тимчасове житло терміном 
до 3-х місяців і виплату допомоги на малолітніх дітей. Кожна особа, що повертається 
за даною програмою, може отримати допомогу на заснування власного бізнесу, оплату 
шкільного навчання для дітей і курсів професійної підготовки для дорослих. 

У Данії Рада з питань біженців (Danish Refugee Council) після закінчення війни в 
Косово мала програму з підтримки процесу повернення і надання реінтеграційної 
допомоги особам, які поверталися до Косово. Першим компонентом цієї програми 
було широке розповсюдження інформаційних матеріалів для потенційних ре-
іммігрантів щодо наповнення і переваг даної програми. Другим компонентом стало 
юридичне консультування з правових аспектів повернення мігрантів на батьківщину. 
В рамках третього компоненту мігрантам надавалася гуманітарна допомога на основі 
врахування специфічних потреб і ступеня вразливості родини мігранта. За четвертим 
напрямком Данська Рада в партнерстві з установами в Косово надавала ре-
іммігрантам освітні послуги і послуги з професійної перепідготовки на основі 
деталізованої інформації щодо ситуації в країні повернення. Данська програма 
поширювалася як на біженців із Косово, так і інших країн, і будувалася на засадах 
співробітництва з відповідальними установами у країнах повернення мігрантів. Таке 
співробітництво націлювалося на уникнення дублювання подібних послуг і уникнення 
позитивної дискримінації між різними групами мігрантів. 

Данська Рада з питань біженців всім шукачам притулку, які зобов’язані були 
повернутися додому після закінчення війни, надавала пакет допомоги, що складався 
з продовольчих товарів, кухонних предметів, дрібних меблів і т.п. Склад пакету 
залежав від потреб конкретної сім’ї й мав середню вартість 615 євро на одну особу. 
Бізнес-курси і курси професійної підготовки для мігрантів проводилися вже після 
повернення у Косово Агенцією із стимулювання зайнятості.  

Таким чином, програми урядів приймаючих країн можуть відіграти помітну 
стимулюючу роль для масового повернення українських мігрантів на батьківщину 
після завершення військових дій. 
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Ще одним важливим напрямом післявоєнного відновлення України має стати 
полегшення тягаря державного боргу. Як країна, що постраждала від військової агресії 
та руйнування системи колективної безпеки, Україна може ставити питання про 
реструктуризацію зовнішнього державного боргу на умовах списання суттєвої 
його частини. Підтримку цьому процесу могли б надати Адміністрація США та органи 
ЄС, а комплексна схема реструктуризації мала б поширитися на євро-облігаційні 
позики і кредити міжнародних фінансових організацій.  

Проблема реструктуризації зовнішнього державного боргу для нашої країни 
набуває все більш чітких обрисів. Після драматичного падіння ВВП внаслідок воєнних 
дій розмір державного боргу на кінець 2022 р. може сягнути 85% ВВП. Масштаби 
матеріальних збитків від війни становлять кілька сотень мільярдів доларів, а завдання 
післявоєнного відновлення економіки і надання імпульсів для розвитку – не сумісні з 
повним обслуговуванням накопичених боргів. 

У структурі зовнішнього державного боргу України домінують компоненти 
зобов’язань за євро-облігаційними позиками і перед міжнародними фінансовими 
організаціями (МФО). Із загальної суми зовнішнього боргу - 58,4 млрд. дол. США на 
кінець квітня 2022 р. - на заборгованість за цінними паперами на зовнішньому ринку 
припадало 41,3% (24,2 млрд), а перед міжнародними фінансовими організаціями 
(МФО) – 50,6% (29,6 млрд). В той же час заборгованість перед офіційними 
двосторонніми кредиторами становила лише 3,2% зовнішнього боргу (1,9 млрд), а 
перед іноземними  банками – 4,6% (2,7 млрд. дол. США).  

Післявоєнна реструктуризація зовнішнього боргу України із прощенням суттєвої 
його частини, очевидно, має спиратися на активну політичну підтримку наших 
міжнародних партнерів (США, Великобританії, ЄС та ін.) і проведення значної 
дипломатичної роботи. Перші кроки у цьому напрямку вже робить Конгрес США.  

Законопроект H. R. 7081 від 15 березня 2022 р. «Ukraine Comprehensive Debt 
Payment Relief Act of 2022» уповноважує Уряд США шукати варіанти звільнення 
України від двосторонніх, багатосторонніх та комерційних боргів. Парламентарі дають 
вказівку представникам США у МФО, зокрема у МВФ та Світовому банку, 
використовувати вплив та авторитет Сполучених Штатів для просування ідеї 
призупинення виплат за зовнішніми боргами України. Конгрес наказує урядовцям 
допомогти забезпечити комплексне погашення українського боргу.  

На думку експертів у разі остаточного ухвалення законопроекту Сенатом США 
стануть головним посередником між Україною та її кредиторами в питаннях погашення 
та рефінансування старих боргів. Однак просування цього законопроекту в нинішній 
редакції не вирішує всі боргові проблеми України, оскільки зупинка боргових платежів 
у військовий час – не еквівалентна прощенню частини боргу, що впливатиме на 
профіль боргових виплат України впродовж кількох десятирічь. 

Для звільнення української держави від тягаря надмірних боргів і 
переспрямування ресурсів на відбудову економіки та підвищення продуктивного 
потенціалу переговори щодо реструктуризації мали б фокусуватися на питаннях 
списання суттєвої частини зовнішнього боргу.  

При пошуку шляхів реструктуризації зовнішнього боргу України слід виходити з 
того, що найбільш вагомим його компонентом є заборгованість перед МФО. Їм 
Україна заборгувала 29,6 млрд дол. США, в тому числі 14,3 млрд Міжнародному 
валютному фонду, 7,3 млрд Міжнародному банку реконструкції та розвитку, 5,3 млрд 



35

GROWFORD Institute
01004, м. Київ, Печерський район, вул. Велика Васильківська, 9/2, оф. 30
growford.institute@gmail.com, www.growford.org.ua

ЄС і 1,7 млрд дол. Європейському інвестиційному банку. У міжнародній практиці 
стандартні підходи до реструктуризації боргу не передбачають списання чи 
перенесення термінів сплати за кредитами багатостороннім кредиторам (МФО).  

Але дієва та всеохоплююча програма зменшення боргового навантаження України 
повинна передбачати відхід від стандартних практик і списання більшої частини боргу 
перед МФО. Корисним у даному відношенні є досвід впровадження Ініціативи щодо 
бідних країн, переобтяжених боргом (HIPC-Initiative) та Багатосторонньої ініціативи з 
полегшення тягаря заборгованості (MDR-Initiative). 

HIPC-Initiative була започаткована у 1996 р. МВФ і Світовим банком як спеціальна 
програма полегшення боргового навантаження. На відміну від попередніх програм, всі 
кредитори повинні були приймати участь у вирішенні боргових проблем, а до складу 
боргів, що підпадали під дію коригуючих механізмів, включалася і заборгованість 
перед МФО. Згідно з ініціативою НІРС, ступінь зниження поточної дисконтованої 
вартості боргу міг досягати 80%, а згодом - і 90%. У даний момент 37 країн світу 
пройшли процедури зниження боргового навантаження за правилами ініціатив HIPC 
та MDRI. Величина списання боргу для них перевищила 100 млрд дол. Такі витрати 
зазвичай покриваються МВФ і Світовим банком за рахунок власних ресурсів, а також 
покладаються на уряди-кредитори.  

Згідно із стандартними вимогами, країна може претендувати на включення до 
програми НІРС або MDRI, якщо вона задовольняє таким умовам: а) є країною з 
низьким рівнем доходів; б) є позичальником Міжнародної Асоціації Розвитку і не 
отримує кредитів МБРР. Україна не задовольняє вказаних критеріїв, а тому й не має 
можливості скористатися стандартною процедурою. 

Україна, з огляду на руйнування і жертви, понесені внаслідок війни, та з 
урахуванням викликів післявоєнного відновлення економіки повинна 
отримати такі ж можливості й пільги, як і 37 країн групи HIPC-MDRI. А 
механізми полегшення боргового навантаження чи списання боргів повинні 
поширюватися на зобов'язання української держави перед МФО. У такому випадку при 
списанні 70-80% цієї заборгованості України сумарний зовнішній борг держави 
зменшиться на суму 20-24 млрд дол. США. 

Нижче наведено приклади пільгової реструктуризації (списання) зовнішнього боргу 
окремих країн із включенням політичних чинників. 

Ірак 2003 
Зовнішній борг Іраку після падіння режиму Хусейна навесні 2003 року становив 125 

млрд дол. США, включаючи 37,2 млрд дол. – Паризькому клубу кредиторів і 67,4 млрд 
дол. –двостороннім кредиторам, які не входять до клубу. Міжнародним співтовариством 
було визнано, що масивний борговий тягар за необхідності відновлення Іраку 
гальмуватиме економічний і соціальний прогрес, а тому існує потреба в його суттєвому 
полегшенні.  

Уряди США, Франції та Німеччини виступили із спільною політичною заявою щодо 
необхідності полегшення боргу Іраку заради крокування Іраку шляхом демократії та 
стійкого розвитку. У вересні 2003 р. Міністри фінансів країн G-7 закликали уряди членів 
Паризького клубу вжити всіх зусиль для завершення реструктуризації боргу Іраку до кінця 
2004 р.  
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Паризький клуб кредиторів прийняв рішення щодо полегшення боргу на 80% і 
закликав інших комерційних та офіційних кредиторів провести списання боргу на умовах, 
які є не менш сприятливими для Іраку, ніж погоджені Паризьким клубом.  

21 листопада Паризький клуб кредиторів офіційно оголосив про списання 80% боргів 
цьому клубу на суму 31 млрд дол. Списання проходило в три етапи: 

І. Негайне списання 30% суми боргу станом на 1 січня 2005 р., що дозволило 
анулювати 11,6 млрд дол. боргових зобов’язань Паризькому клубу. 

ІІ. Скорочення основної суми боргу на 30% з відтермінуванням сплати решти на 23 
роки, включаючи пільговий період з погашення боргу 6 років. Дана операція 
опосередковувала зменшення запасу боргу ще на 11,6 млрд дол. США, підвищуючи 
відсоток списання до 60%. 

ІІІ. Після 3-х років впровадження стандартної програми МВФ і завершення перегляду 
програми Радою керуючих МВФ Паризький клуб провів ще одне списання основної суми 
боргу на 20% від його початкового обсягу. Таким чином загальний запас боргу було 
зменшено на 7,8 млрд дол. відносно його початкової суми в 38,9 млрд дол. США. 

 

Афганістан 2010 
У січні 2010 року було схвалено рішення про полегшення боргу Афганістану на суму 

1,6 млрд дол. США як країні враженій війною, що має значні потреби у фінансуванні для 
відбудови країни. Рішення було прийнято Світовим банком, МВФ і державами-
кредиторами.  

Загальна сума полегшення боргу складалася з 1,3 млрд дол. США списання 
номінальної суми боргових платежів у рамках глобальної програми Heavily Indebted Poor 
Countries (HIPC) Initiative, 38 млн дол. у рамках програми Multilateral Debt Relief Initiative 
(MDRI) та 260 млн. дол. списання боргу Паризькому клубу кредиторів. 

 

Єгипет 1991 
У 1991 р. за політичної підтримки США та їх західних союзників Єгипту списали 20,2 

млрд дол. зовнішнього боргу. Це була своєрідна оплата Єгипту за його участь в анти-
іракській коаліції під час війни в Перській затоці (Уряд Єгипту направив свої війська для 
посилення коаліції, а також поніс значні фінансові втрати у ході цієї війни).  

Паризький клуб погодився зменшити борг Єгипту на 50% упродовж трьох років за умови 
досягнення Єгиптом прогресу на шляху реформ, погоджених з МВФ. Поступки з боку кредиторів 
зменшували щорічні платежі Єгипту в рахунок погашення і обслуговування боргу на 1 млрд дол. 
США. За угодою з Паризьким клубом кредиторів 15% боргу Єгипту підлягало негайному списанню, 
15% - списанню через 18 місяців і 20% - в кінці 3-річного терміну.  

 

Польща 1994 
Перехід до демократії Польща розпочала, маючи гігантський розмір державного боргу, 

щорічні платежі в рахунок погашення і обслуговування якого становили 10,3 млрд дол. або 
1/6 ВВП. Для забезпечення успішного переходу від соціалізму до ринкових відносин та 
інтеграції з західним світом лідери США та країн Західної Європи прийняли політичне 
рішення про списання половини зовнішнього боргу Польщі. Угоди про зниження боргу та 
відтермінування його сплати було укладено в 1991 р. з Паризьким клубом і в 1994 р. з 
Лондонським клубом кредиторів.  

Паризький клуб кредиторів погодився списати половину від 33 млрд дол. загальної 
суми боргу. Таке рішення було продиктовано бажанням кредиторів вдихнути життя в 
слабку економіку Польщі, що проходила процес радикальних трансформацій. Прощення 
50% вартості боргу проходило в два етапи: 1) 30% списувалося відразу після укладення 
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Польщею угоди з МВФ; 2) 20% боргу підлягало списанню після успішного завершення 
програми МВФ. 

Борг Польського Уряду перед банками – членами Лондонського клубу кредиторів 
перевищував 14 млрд дол. США, майже половину з якого також було списано. Відповідну 
угоду було укладено у вересні 1994 р., якою передбачалося списання 6,5 млрд дол. 
заборгованості Лондонському клубу кредиторів з можливістю викупу 2,4 млрд дол. боргу 
з дисконтом 59% до номіналу. Решта зобов’язань підлягала обміну на брейді-облігації. 

 

Іншим компонентом зовнішнього боргу України, що має бути включено до 
всеосяжної програми реструктуризації, є заборгованість за облігаційними 
позиками. Основоположним принципом реструктуризації цього виду боргу має бути 
застосування знижок (haircuts) до номінальної суми боргу або поточної 
дисконтованої вартості боргових виплат. 

Проведення діалогу з інвесторами потребує дипломатичної підтримки урядів-
партнерів та МФО. При цьому Уряд України має акцентувати увагу на тому, що з 
огляду на надмірний рівень боргового навантаження та гостроту економічних проблем 
України, гарантувати кредиторам хоча б часткове задоволення їх вимог може тільки 
застосування знижок до номіналу облігацій або зменшення поточної дисконтованої 
вартості боргових платежів.  

У світовій практиці поширеним є підхід, коли розмір дисконту (haircut) до номіналу 
при обміні старих боргових зобов'язань на нові відповідає дисконту до первинної ціни 
облігації за угодами вторинного ринку. В Україні з початку війни 2022 року розміри 
дисконтів на вторинному ринку доходили до 80%. 

У міжнародній практиці реструктуризації боргів приватним кредиторам після 1998 р. 
розмір дисконту до номіналу боргу, що підпадав під реструктуризацію, досягав 50% на 
Сейшелах, 56,3% в Молдові, 59,3% у Сербії і Чорногорії, 68,6% в Еквадорі та 81,5% в 
Іраку. Найбільш суттєві знижки у термінах поточної дисконтованої вартості боргових 
платежів було застосовано в: Кот-д’Івуар – 55,2%; Сейшелах – 56,2%; Молдові – 56,3%; 
Еквадорі – 67,7%; Сербії та Чорногорії – 70,9%; Аргентині – 76,8%; Іраку – 89,4%. 

У 1989 р. на глобальному рівні було прийнято «План Брейді» - програму 
реструктуризації боргу неплатоспроможних країн приватним кредиторам. Кредиторам 
пропонувалося прийняти погоджений рівень зниження боргового навантаження в 
обмін на отримання ліквідних і більш надійних фінансових інструментів – брейді-
облігацій. Ці облігації мали термін погашення до 30 років і гарантувалися 
безкупонними казначейськими облігаціями США. 

Брейді-облігації мали кілька видів, одним з яких були дисконтні облігації. 
Реструктуризація боргу через емісію дисконтних облігацій надавала можливість 
знизити боргове навантаження через зменшення номінальної суми боргу, як правило, 
на 30-50%. У 1990-1999 роках планом Брейді скористалися Аргентина, Бразилія, 
Болгарія, Коста-Ріка, Домініка, Еквадор, Кот д’Івуар, Йорданія, Мексика, Нігерія, 
Панама, Перу, Філіппіни, Польща, Росія, Уругвай, Венесуела, В’єтнам.  

За аналогом до плану Брейді Україна повинна отримати можливість 
реструктурувати свою заборгованість за облігаціями зовнішньої позики, здійснивши їх 
обмін на нові цінні папери з дисконтом у 50-60% до номіналу первинних облігацій. 
Такий підхід дозволить Уряду зменшити суму заборгованості за облігаціями 
зовнішньої позики на 12-14 млрд дол. США.  
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Висновки і пропозиції 
1. Документальною основою відбудови країни має стати План економічного 

відновлення України, розроблений Українським Урядом і підтриманий міжнародними 
донорами. А проекти і конкретні заходи міжнародних донорів з відбудови країни 
повинні розроблятися на виконання цього плану, координуватися з національними 
органами та реалізуватися у взаємодії з ними. Українці повинні бути «власниками» 
своєї програми реконструкції та нести відповідальність за досягнення очікуваних 
результатів її впровадження. Якщо ж при надмірному домінуванні донорів українці не 
відчуватимуть себе вигодо-отримувачами результатів зусиль з відбудови країни, то 
дієвість таких зусиль у широкому контексті соціально-економічних проблем України 
виявиться невисокою і може бути зведена нанівець після припинення донорського 
фінансування. 

2. На І етапі відбудови, що триватиме від кількох місяців до одного року, основні 
зусилля національних органів і донорів повинні фокусуватися на відновленні 
інфраструктури, житлових і соціальних об'єктів, наданні гуманітарної допомоги. На ІІ 
етапі, який триватиме кілька років, акцент зміщуватиметься на впровадження великих 
інвестиційних проектів при поступовому зменшенні масштабів рятувальних заходів, 
створення засад стійкого економічного зростання та проведенні інституційних реформ 
для інтеграції в ЄС. Важливим компонентом ІІ етапу є створення робочих місць і 
постійних джерел доходів, а також формування сприятливого клімату для інвестицій. 

3. Проекти, які фінансуватимуться з фондів реконструкції України і трастових 
фондів, повинні враховувати широкий контекст їх впливу на економіку та соціальну 
сферу країни, бути складовою частиною Плану економічного відновлення і не мати 
відокремленого характеру відносно інших видів діяльності, пов’язаних з 
реконструкцією. Міжнародне донорське фінансування повинно бути 
гармонізоване з державним фінансуванням капітальних інвестицій та бюджетними 
програмами України, спрямованими на відбудову країни. Суттєва частина донорського 
фінансування має надходити до України у вигляді секторальної бюджетної підтримки 
чи загальної бюджетної підтримки. 

4. У формуванні пулу міжнародної допомоги Україні ключову роль мають відіграти 
ЄС, уряди країн-партнерів (США, Великобританії, Канади, Польщі, Швеції, Австралії, 
Чехії, Словаччини, ін.) та міжнародні інститути – Світовий банк, Міжнародний 
валютний фонд, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції 
та розвитку, ін. Найбільш вірогідно, що основними джерелами фінансування 
відбудови України стануть: Фонд відбудови України Європейського союзу; Трастовий 
фонд Світового банку; конфісковані активи Банку росії, Фонду національного 
добробуту та російських олігархів; капітальний бюджет України або Фонд відбудови в 
межах державного бюджету України. 

5. Післявоєнне відновлення економіки має відбуватися за такими основними 
напрямками: відбудова і модернізація фізичної інфраструктури (включаючи 
транспортну) та подолання екологічних проблем, спричинених збройною агресією; 
реконструкція житлового фонду; реабілітація постраждалих людей, відновлення 
соціальної інфраструктури та сфери соціальних послуг; підвищення якості державного 
управління та посилення інститутів ринкової економіки; відродження промислового 
сектору, створення нових робочих місць та підтримка малих і середніх підприємств; 
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створення виробничих потужностей та формування державних замовлень для 
посилення обороноздатності країни. 

6. Донори і міжнародні організації мають сприяти підвищенню інституційної 
спроможності національних інститутів України з відбудови й за можливості уникати 
їх заміщення. Обхід національних інститутів може бути виправданим тільки в ситуації, 
коли швидке надання гуманітарної допомоги чи інші надзвичайні заходи є необхідними 
для рятування людських життів. Однак, якщо мова йде про середньо- і довгострокове 
відновлення ключова роль національних інститутів не повинна зводитися нанівець. У 
протилежній ситуації, як продемонстрував досвід Іраку, Афганістану, Боснії та ін. країн, 
результати діяльності зовнішніх акторів, досягнуті поза рамками національного 
інституційного поля, зазвичай не сприймаються як власні більшістю населення країни 
і мають обмежений вплив на економіку країни-реципієнта. В Іраку Coalition Provisional 
Authority, створена США, від самого початку була налаштована на створення 
паралельної системи для процесу відбудови з опорою на власні інтелектуальні сили 
та адміністративні можливості. Але такий підхід підривав існуючі в Іраку інститути й 
помітно гальмував ефективність зусиль донорів. 

7. Принциповим моментом для перспектив економічного розвитку України є 
переважання грантового компоненту міжнародної допомоги над кредитним 
компонентом. На нашу думку, функціонування Фонду солідарності ЄС і Трастового 
фонду Світового банку повинно передбачати підтримку України здебільшого у 
формі грантів (безвідшкодовної допомоги) для того, щоб допомога держав-партнерів 
і міжнародних організацій на відбудову України не трансформувалася в непомірний 
борговий тягар. Грантовий характер фінансування, на відміну від кредитного, 
дозволить уникнути боргової кризи в майбутньому та підтримати паростки 
економічного зростання в Україні. Щодо історичних прецедентів, то за планом 
Маршала для Європи в 1948-1953 рр. 91% американської допомоги надавалося 
країнам Західної Європи в формі грантів. План пост-конфліктної реконструкції для 
Боснії і Герцеговини на 1996-2004 роки передбачав надходження 82% міжнародної 
допомоги через грантове фінансування. 

8. Фінансово-економічні механізми реконструкції мають бути побудовані таким 
чином, щоб стимулювати діяльність приватного сектору та активізувати приватні 
джерела фінансування інвестицій і створення робочих місць. Для відновлення 
приватних інвестицій вкрай важливо щоб уряди-партнери України погодилися надати 
своїм компаніям державні гарантії для компенсації військово-політичних ризиків при 
здійсненні ними інвестицій в Україну. Гарантії покриватимуть країнний ризик України 
та можуть кратно збільшити обсяги іноземних інвестицій в реальний сектор 
національної економіки. Державні гарантії інвесторам в Україну можуть надаватися як 
безпосередньо, так і приймати форму спеціальної програми страхування від ризиків 
повторення військових дій. Виходячи з досвіду реконструкції Боснії та Герцеговини, 
визначено, що акселераторами приватного інвестування в Україні могли б стати нові 
інститути, створювані за підтримки міжнародних донорів - Агенція з гарантування 
інвестицій, Спонсорський фонд Багатостороннього агентства гарантування інвестицій, 
Підприємницький фонд або фонд венчурного капіталу для МСП. 

9. План економічної відбудови України має передбачати застосування спеціальних 
інструментів відновлення і модернізації промисловості, як ключової сфери для 
генерування потоку доходів і збільшення зайнятості населення. З метою відродження 
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та посилення промисловості вкрай важливо включити до Плану післявоєнної 
відбудови України компоненти кредитного та пайового фінансування підприємств (як 
діючих і пошкоджених під час війни, так і нових підприємств). Тобто План має 
передбачати створення доступних джерел фінансування закупівлі основних фондів, 
технологій, управлінських ноу-хау для підприємств промисловості. Участь іноземних 
кредиторів і донорів у програмі пільгового кредитування підприємств може мати форму 
наповнення статутного фонду Українського банку розвитку (аналогу банку KfW у 
Німеччині) та активного залучення МФО і західних банків - ЄІБ, ЄБРР, МБРР, МФК, 
КфВ та ін. - до безпосереднього кредитування українських підприємств.  

Слід нагадати, що за рахунок допомоги США у 1948-1951 рр. у Європі 
відновлювались і будувались металургійні заводи, шахти, підприємства 
суднобудування, закуповувались сільськогосподарські машини, електрообладнання, 
рухомий склад для залізниць. З іншого боку, в 1990-ті роки при відбудові Балканських 
країн цього не відбувалося (лише 3% офіційної допомоги БіГ у 1996-2004 рр. було 
спрямовано в промисловий сектор). Це стало одним із чинників недостатньої 
ефективності програм післявоєнної відбудови ІІ і ІІІ покоління, високого рівня 
безробіття місцевого населення та формування економік, залежних від зовнішньої 
допомоги, і низькими показниками розвитку.  

10. Одним пріоритетів розвитку України в повоєнний період має стати потужний 
військово-промисловий комплекс (ВПК) з наголосом на military-tech. Саме 
вітчизняний ВПК має стати основним гарантом безпеки і захисту економіки та життя 
людей від посягань агресора. В даний час Україна має лише окремі виробництва ВПК, 
але на порядку денному стоять завдання розширення номенклатури продукції, 
налагодження  повного циклу та підвищення технічного рівня озброєнь, отримання 
ліцензій на виготовлення озброєнь та боєприпасів  за стандартами НАТО. Це 
стосується усіх основних видів озброєнь - від протиповітряної оборони до 
бронетехніки, ракет, стрілецької зброї, боєприпасів, літаків та кораблів. Важливими 
інструментами державної політики в цій сфері мають стати кратне збільшення та 
спрощення процедур державного оборонного замовлення, надання пільг приватним 
інвесторам та діючим суб’єктам підприємництва у сфері ВПК щодо доступу до 
кредитних ресурсів, земельних ділянок, отримання податкових знижок, гарантованого 
використання фізичної інфраструктури, здійснення трансферту технологій та ін. 

11. Програму післявоєнної відбудови України слід гармонізувати із завданнями 
поглиблення євроінтеграції, включення України до європейських програм перед-
вступної підготовки та членства в ЄС. У цьому зв'язку постає завдання заміни або 
модифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС документом, аналогічним Угодам 
про стабілізацію та асоціацію, які укладалися з Балканськими країнами. Після 
отримання статусу кандидата на вступ до ЄС Україна має скористатися можливостями 
Інструменту допомоги перед вступом - Instrument for Pre-Accession (IPA). 
Впроваджувані реформи повинні допомогти глибше інтегрувати українську економіку 
в єдиний ринок ЄС, покращити бізнес-середовище, залучити необхідні прямі іноземні 
інвестиції, підтримати створення робочих місць в Україні та сприяти наближенню до 
правових норм ЄС. 

12. У даний час ЄС висловлює готовність взяти на себе основну частину 
міжнародних зобов’язань з відбудови України. Передбачається, що фінансова 
допомога ЄС Україні буде покриватися або цільовими внесками країн-членів до 
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Фонду відбудови України, або збільшенням бюджету ЄС, або ж переструктуруванням 
діючих у ЄС програм і фондів. Нові джерела фінансування можуть також надходити 
через надання Україні позик з Фонду відбудови, пасиви якого формуватимуться 
прямими позиками ЄС (з подальшим пере-кредитуванням України), чи передбачати 
безпосереднє  залучення позик Урядом України під гарантії держав-членів ЄС. 
Кредитний характер допомоги ЄС на відбудову, очевидно, є менш бажаним варіантом 
для України, з огляду на проблеми боргової стійкості. 

13. Запорукою успішного післявоєнного відновлення економіки України є 
реструктуризація зовнішнього державного боргу на умовах зменшення боргового 
навантаження (списання частини державного боргу). Саме вона дозволить звільнити 
бюджет від непродуктивних витрат і спрямовувати кошти міжнародної економічної 
допомоги на відновлення інфраструктури, соціальної сфери та впровадження програм 
розвитку економіки. А головними складовими програми реструктуризації зовнішнього 
боргу мають стати списання частини заборгованості України перед МФО за прикладом 
ініціативи HIPC-MDRI та обмін облігацій зовнішньої державної позики на нові цінні 
папери з дисконтом 50-60% до номіналу. 

14. Важливим компонентом програми післявоєнного відновлення національної 
економіки має стати комплекс заходів для стимулювання повернення українців на 
батьківщину та їх переходу до активної зайнятості в Україні. Ефективна реінтеграція 
українців, що повертаються, до економічного життя в країні передбачає надання 
пільгових мікро-кредитів для започаткування власного бізнесу, розширення діяльності 
служби зайнятості у площині професійної підготовки і перепідготовки, організацію 
навчальних програм із управління власним бізнесом, проведення громадських робіт 
на місцевому рівні із забезпеченням тимчасового працевлаштування мігрантів, ін. Такі 
програми можуть частково фінансуватися міжнародними донорами у рамках плану 
післявоєнного відновлення економіки України і повинні координуватися з урядами 
країн, які приймають українців під час війни і готові будуть підтримувати процес 
повернення українців на батьківщину після завершення військових дій. 
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