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• Вирішальною подією, яка визначатиме 
процес відбудови України, стануть умови 
миру між цією країною та Росією. Незважаючи 
на те, що автори інших звітів уникають цього 
ствердження, але саме «чистий мир» стане 
ключовим фактором максимізації шансів 
успішної відбудови.

• Міжнародні організації та уряди країн-
-союзників задекларували початок відбудови 
ще до настання миру. За оцінками, з 24 лютого 
по 16 серпня 2022 року Україна отримала 
понад 100 млрд USD підтримки, головним 
чином у військових і гуманітарних цілях.

• Міжнародні організації та уряди країн-
-союзників задекларували початок відбудови 
ще до настання миру. За оцінками, з 24 лютого 
по 16 серпня 2022 року Україна отримала 
понад 100 млрд USD підтримки, головним 
чином у військових і гуманітарних цілях. 

• За оцінками української сторони, на успішну 
відбудову знадобиться принаймні 750 млрд 
USD протягом 10 років, з яких 250 млрд мали 
б походити з приватного сектору.

• Надзвичайно важливим джерелом 
фінансування відбудови можуть стати 
заморожені російські резерви, які вже 
зараз налічують 300 млд USD. Якщо вдасться 
перейняти активи, накопичені на заході 
російськими олігархами, або заморозити 
решту російських резервів (у тому числі, 
накопичених у китайських юанях), то обсяг 
активів, призначених для відбудови, може 
значно зрости. 

• Відбудова ключових мостів і доріг, які могли 
б використати росіяни для транспорту 
військової техніки, мусить бути відкладена  
до моменту вирішення конфлікту. 

• Підтримка українських підприємств під 
час війни і в перших роках після, матиме 
ключовий вплив на якість життя в Україні  
в наступних десятиліттях. 

• Українські підприємства можуть стати 
конкурентоспроможними, якщо їм  буде 
надано доступ до капіталу за цінами, які 
отримують підприємства в країнах ЄС.  
У зв’язку з підвищеним ризиком повторення 

СИНТЕЗ
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конфлікту після миру, зниження коштів 
пошуку капіталу буде пов’язано з економічним 
інтервенціонізмом.

• Прозорість витрачання коштів та ефективна 
антикорупційна політика будуть одночасно 
найбільшим викликом,  так і обов’язковою 
умовою для отримання оптимального 
фінансування.

• Зацікавлені сторони прагнуть створити єдину 
організацію з широкою міжнародною довірою, 
яка б розподіляла фінансування, давала  
б оцінку проектам і контролювала б способи 
використання коштів. 

• Подолання монополі ї ,  боротьба  
з олігархізацією, збільшення конкуренції на 
внутрішньому українському ринку, будуть 
одними з ключових аспектів розробки 
економічної політики.

• Незважаючи на низку законодавчих рішень 
та створення ефективніших інструментів до 
боротьби з корупцією після Євромайдану,  
в Україні і далі виступає проблема корупції. 
Обов’язковим буде залучення міжнародних 
спостерігачів при реалізації державних 
замовлень з фонду відбудови.

• Існує ризик того, що іноземні компанії не 
будуть зацікавлені виходом на український 
ринок через низьку купівельну спроможність 
населення та високий політичний ризик. 
Більш всього, що міжнародні підприємства, 
які працювали на українському ринку, 
продовжать там свою роботу. 

• Залучення значної кількості польських 
компаній в рамках проекту відбудови 
і експансії на український ринок може 
відбутися після завершення енергетичної 
кризи та стабілізації загальної ситуації  
в даній країн.

• Незалежно від обставин, великі будівельні 
компанії Польщі будуть зацікавлені у відбудові 
інфраструктури. Нові можливості на новому 
великому ринку бачать також підприємства, 
що займаються відновлюваною енергією. 

• Інвестиційні фонди стримано ставляться до 
потенційних інвестицій. Шансом залучити 
їхні капітали стане масштабна приватизація 
державних підприємств.
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1. ВІДБУДОВА УКРАЇНИ

Триваюча війна в Україні ставить багато запитань 
щодо майбутнього цієї країни. Наразі ніхто не  
в змозі окреслити, яка буде кінцева сила руйнувань, 
а також який буде пункт виходу української 
економікі після війни. Не знаємо також якими 
територіями буде розпоряджатися нова Україна, 
але щиро надіємося, що вона буде незалежною 
країною, включаючи Донбас, Луганськ  
і Кримський півострів. Запланований широкий 
діапазон відбудови України за сумісництвом 
союзників. Якщо Україна залишиться в сфері 
впливу Заходу, а на день публікації звіту все на 
це вказує, то значна частина коштів, призначена 
на її відбудову, надходитиме з Європейського 
Союзу, США,  а також з міжнародних організацій. 
Наразі всі зацікавлені сторони готуються до 
фінансування відбудови, створюючи певні 
концепції підтримки. Деякі зі складених планів 
уже оприлюднено у вигляді публікацій із описом 
основних пропозицій. В даному звіті буде 
проведений огляд опублікованих документів, 
щодо способів фінансування відбудови України, 
та їх узагальнення для представлення найбільш 

імовірних та оптимальних сценаріїв розподілу 
коштів на цю мету. Окрім розгляду рішень, 
запропонованих зацікавленими сторонами, ми 
підготували власні пропозиції, опираючись на 
оцінку експертів. 

Розділ 2 описує необхідні умови для здійснення 
оптимістичного сценарію надходження значних 
як державних так і приватних ресурсів, які  
б стали рушійною силою для розвитку української 
економіки. У звіті також представлено потенційні 
механізми розподілу отриманих коштів, а також 
контролю та оцінки ефективності вжитих заходів.  
Крім того, ми подаємо думки експертів у формі 
інтерв’ю, щоб розглянути різні підходи відбудови 
та розвитку України.

Для здійснення оптимістичного сценарію, крім 
підтримки міжнародних інституцій та урядів 
країн-союзниць, необхідно буде залучити 
приватний капітал.  У цьому звіті також йдеться 
про стимули та умови, необхідні для участі 
приватного капіталу, особливо в контексті 
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потенційної експансії польських підприємців 
на український післявоєнний ринок. Таке 
розширення ймовірне не лише через особливу 
роль Польщі та поляків під час конфлікту, а й за 
умови безпосередньої територіальної близькості 
та сприятливих людських ресурсів у результаті 
тривалої імміграції українців до Польщі. Щоб 

перевірити зацікавленість у відбудові та експансії 
української економіки, ми провели серію інтерв’ю 
з підприємцями малого та середнього бізнесу, 
визначаючи, які типи компаній та галузей можуть 
бути зацікавлені в інвестуванні або продажу своїх 
продуктів і послуг в Україні.
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2. ОБСТАВИНИ ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ 
ТА УСПІШНА ВІДБУДОВА УКРАЇНИ 

Кожний конфлікт рано чи пізно закінчується, але те, 
в який спосіб буде досягнуто мир, є найважливішим 
чинником у визначенні потенціалу розвитку 
країни після війни. Усі установи,  які приготували 
пропозиції до відбудови, ігнорують цей аспект, 
але не можна заперечувати, що підтримка 
окремих країн, інституцій, а особливо приватного 
сектору, буде тим більшою, чим стабільніша буде 
післявоєнна ситуація в Україні. Загроза зникнення 
ресурсів, призначених на відбудову, у разі 
відновлення конфлікту може паралізувати деяких 
впливових осіб і ускладнити переговори щодо 
максимальної потенційної міжнародної допомоги. 
Приватний сектор звичайно уникатиме надмірного 
ризику, навіть якщо потенційні прибутки будуть 
вищі від інвестицій на інших ринках. 

В російсько-українському конфлікті розглядаємо 
наступні сценарії: 
• Сценарій А. Повільна деескалація конфлікту,  

що переходить у припинення вогню, як 
наслідок – нез’ясована прикордонна ситуація, 
призупинення шляху до подальшої дипломатії, 

а також пов’язана з подальшою діяльністю 
антиукраїнського уряду в Російській Федерації. 

• Сценарій В. Мир включно з положеннями 
щодо кордонів та двосторонніх відносин між 
Росією та Україною, також  із збереженням 
антиукраїнської влади в Росії. 

• Сценарій С. Мир із положеннями щодо 
кордонів та двосторонніх відносин між 
Росією та Україною, при перезавантаженні 
російсько-українські відносини. Можливий 
більш всього у разі повалення або смерті 
Володимира Путіна.

Можливі сценарії наведені в порядку від 
найгіршого до найкращого в контексті отримання 
Україною державних чи приватних коштів. Перший 
з варіантів передбачає, що агресор через брак 
коштів, внутрішні конфлікти, чи повстання та 
непокору в армії обмежить або призупинить 
бойові дії. У такій ситуації, за умови збереження 
актуальної влади в Росії, важко сподіватися зміни 
зовнішньополітичного курсу. У такій ситуації 
російські керівники навряд чи змінять свою 
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риторику щодо України, оскільки це означало 
б визнання своєї помилки і заперечення 
доцільності військового конфлікту.  Даний 
сценарій передбачає продовження диверсійно-

-терористичних дій, пропаганду страху через 
можливість відновлення конфлікту. Все це для 
того, щоб економічно послабити суперника та 
утримати антиукраїнські настрої в суспільстві.  Під 
економічним послабленням суперника розуміється 
неповне або ж обмежене фінансування відбудови 
України з державних коштів, а також відсутність 
зацікавлення приватного сектору відбудовою або 
виходом його на український ринок. Міжнародні 
інституції та уряди окремих країн, через певні 
конвенції зовнішньої політики, не визнають того, 
що не виділяють максимально можливий обсяг 
коштів для відбудови України без впевненості, 
що конфлікт остаточно вирішено.  Росіяни це 
розуміють і навіть при відсутності ресурсів для 
продовження відкритого конфлікту, зроблять все 
можливе для підтримання війни або для ризику 
її продовження.

До зміни політики Росії щодо України можуть 
призвести суворі, довготривалі санкції або 
перестановка у верхівці влади, включаючи 
відхід або смерть Володимира Путіна. В такій 
ситуації реальніші стають другий і третій  
з можливих сценарій. Незалежно від причин 
зміни риторики Росії щодо України, то політичні 
рішення призведуть до умов перемир’я, і, перш 
за все, встановлення російсько-українських 

кордонів, які задовольнятимуть дві сторони, 
матимуть вирішальне значення для величини 
отриманих коштів Україною. Це значно скоротило 
б цілий процес відбудови. В іншому разі важко 
собі представити залучення приватних коштів  
в країні під час війни чи під час високого ризику  
її відновлення. Навіть якщо українські підприємства 
повністю відновлять виробництво та експорт,  
а бізнес знайде спосіб функціонувати навіть під 
час війни, витрати на залучення капіталу для 
українських підприємств з-за кордону будуть 
величезними, оскільки віддача від інвестицій 
повинна враховувати надзвичайно високу 
премію за ризик. Це може компенсуватися 
певними міжнародними гарантіями для інвесторів  
і нестандартними рішеннями щодо функціонування 
фінансових ринків, але у довгостроковій 
перспективі такі рішення важко уявити. Відбудова 
України передбачає не лише модернізацію 
інфраструктури пільгового фінансування, але 
також промисловість, сільське господарство, 
економічний потенціал українських підприємств, 
для чого необхідна фінансова, технологічна 
підтримка та ноу-хау приватного сектору.  Проте 
невиконання оптимістичного сценарію не 
закриває шлях для сучасної, розвиваючої України. 
Поки зроблені заяви допомоги виглядають 
багатообіцяючими і вселяють певний оптимізм, 
оскільки план відбудови має бути реалізований 
навіть  у випадку не припинення конфлікту. 
Детальніше про пропозиції реалізації відбудови 
в наступному розділі цього звіту.
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Війна між Україною і Росією ще триває, але 
українська влада, інші країни-союзники та 
наднаціональні організації вже розробляють 
плани її відбудови, а також забезпечують 
фінансування цього величезного починання.  
Сьогодні Україна отримує як військову, так  
і гуманітарну фінансову підтримку. Загальну 
вартість цієї підтримки важко окреслити, не 
лише через великі масштаби,  але насамперед 
через часте надходження неофіційними каналами.  
9 березня 2022 року Міжнародний Валютний Фонд 
вирішив виділити 1,4 млрд USD на задоволення 
термінових фінансових потреб і пом’якшення 
економічних наслідків війни1. За оцінками De-
vex, у період з 24 лютого по 16 серпня 2022 року 
Україна отримала понад 100 млрд USD підтримки, 
загалом 850 незалежних джерел фінансування, 
враховуючи офіційну державну статистику, а також 

1 International Monetary Fund, Ukraine: Request for Purchase under the Rapid Financing Instrument and Cancellation of
 Stand-by Arrangement-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Ukraine, Country Report No.
 22/74, Вашингтон 2022.
2 https://www.devex.com/news/funding-tracker-who-s-sending-aid-to-ukraine-102887, доступ з 27.08.2022 r.
3 https://logistyka.rp.pl/drogowy/art36507591-ukraina-juz-odbudowuje-mosty-i-drogi-potrzebne-miliardy-euro, 
 доступ з  27.08.2022 r.

підтримку різних організацій2. Але відомо, що це 
не повна підтримка, яка була передана Україні. 
Слід визнати, що частина підтримки вже частково 
використана у відбудові України. Особливо це 
стосується критично важливої інфраструктури, 
яка постраждала під час першого місяця війни 
і потребувала негайної відбудови, щоб дати 
можливість населенню функціонувати в майже 
нормальний спосіб. Відбудова стосується основної 
дорожньої, залізничної, енергетичної та водної 
інфраструктури. Однак великі інфраструктурні 
інвестиції були перервані відразу з початком 
війни, а Укравтодор зосереджується насамперед на 
відновленні прохідності пошкоджених доріг. Для 
них також важливе будівництво та обслуговування 
понтонних мостів, які тимчасово замінили підірвані 
мости з метою перешкодити росіянам потрапити 
в середину України3. Зважаючи на обставини, 

3. МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ПІДТРИМКА ПІД 
ЧАС ВІЙНИ 
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відбудова ключових мостів і доріг, якими росіяни 
можуть транспортувати військові колони, мусить 
бути відкладена до вирішення конфлікту. 

І Європейська комісія4, i OECD5 одностайно 
просувають свою платформу, яка об’єднує 
всі зацікавлені сторони з установою від імені 

4 European Commission, Ukraine: Commission presents plans for the Union's immediate response to address Ukraine's 
 financing gap and the longer-term reconstruction, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3121.
5 OECD, The architecture of infrastructure recovery in Ukraine.

українського уряду, яка має на меті координувати 
відбудову. Дана платформа має служити 
комплексним інструментом для визначення 
пріоритетів, представлення потреб, затвердження 
проєктів, моніторингу прогресу та результатів.  
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Найважливіша конференція щодо процесу 
відбудови і фінансування України була 
конференція, що відбулася 4-5 липня 2022 року 
в Лугано під назвою «Ukraine Recovery Conference 
URC2022». У ній взяли участь представники урядів 
всіх європейських країн, які рішуче засуджують 
вторгнення: США, Канади, Японії, Кореї, Австралії, 
а також представники Ради Європи, Європейської 
Комісії, Європейського банку реконструкції та 
розвитку, Європейського інвестиційного банку 
та Організації економічного співробітництва 
та розвитку. На конференції було розроблено 
вступний план дій. Більше того, здається 
прозвучали ключові слова щодо відбудови України 
(хоча документ, який підсумовує конференцію, 
немає юридичної сили). Було заявлено про 
повну прихильність країн-учасниць конференції 
шляхом підтримки під час війни, а також в процесі 

6 Outcome Document of the Ukraine Recovery Conference URC2022, Lugano Declaration, Lugano 2022.
7 K. Nieczypor, K. Całus, Początek długiej drogi. Ukraina i Mołdawia kandydatami do UE, https://www.osw.waw.pl/pl/
 publikacje/analizy/2022-06-24/poczatek-dlugiej-drogi-ukraina-i-moldawia-kandydatami-do-ue, OSW, доступ з 11.09.2022 r.

відбудови. Нижче наведено узагальнення гіпотез, 
що були виділені під час конференції в Лугано. 
Принципи дій, які мають сприяти відбудові6: 
1. Співпраця 
2. Внутрішні реформи
3. Прозорість, відповідальність  

і верховенство права
4. Самоврядування та соціальна 

відповідальність за прийняті рішення 
5. Відбудова за участю всіх 

зацікавлених сторін 
6. Гендерна рівність
7. Сталий розвиток

При визначенні правил звернули увагу на 
цінності, які протягом кількох років активно 
наголошуються у високорозвинених країнах, 
зокрема в Європейському Союзі, до якого 
Україна отримала офіційний статус кандидата7. 
Підкреслено необхідність внутрішніх реформ, 

4. ПЕРЕГЛЯД КОНЦЕПЦІЇ ПРОЦЕСУ 
ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ
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не випадково ставлячи їх на друге місце серед 
припущень, адже проблеми України з корупцією, 
непрозорою демократією, монополізацією 
та олігополізацією економіки, включно  
з привілеями для олігархів, були відомі ще перед 
початком війни в 2014 році. Відбудова України 
здійснюватиметься таким чином, щоб зробити 
з неї цілком демократичну країну, завдяки 
залученню місцевого суспільства, українського 
уряду, суб’єктів господарювання, а також всіх 
іншіх зацікавлених сторін. Це стане можливим 
лише за умови прийняття чітких правових 
норм і прозорості фінансування цілого процесу. 
Важливо, що відбудова має бути проведена згідно 
найвищих екологічних стандартів, що дозволить 
трансформувати сировинну економіку в сучасну, 
екологічно чисту, стійку економіку. ЇЇ сучасність, 
економічність у контексті використання сировини 
має бути відправним пунктом для виходу інновацій 
та підприємництва майбутніх поколінь українців. 

Серйозні руйнування та економічні втрати 
вимагають широкомасштабних заходів,  
а відновлення, спричинене масштабом втиснених 
із зовні грошей в економіку може стати поштовхом 
для модернізації країни. Відбудова – це можливість 
створення сильної економіки стійкої до коливань, 
яка характеризувалася б високим внутрішнім 
попитом, як, наприклад, реформована Польща 
після 1989 року. Для того, щоб якнайкраще 
використати цю можливість, Україна мусить 
збудувати міцний фундамент міжнародної довіри, 
щоб громадськість повірила, що кошти, призначені 
на відбудову держави, витрачатимуться за 
призначенням і в прозорий спосіб для установ 
які фінансують даний процес. Як наслідок, це 
дозволить залучити якомога більше учасників 
відбудови з можливими більшими фінансовими 
ресурсами. 

Уряд, який візьметься за це завдання, здійснить, 
або продовжить багато вже розпочатих 
реформ. Змушений буде забезпечити належне 
функціонування судової системи, запровадити 
ефективну антикорупційну політику та 
цифровізацію, яка забезпечить ефективне 

8 Ukraine Recovery Conference URC2022, Policy briefs on Ukrainian recovery, Lugano 2022.

управління, прозорість та оцінку результатів 
вжитих заходів. У підсумковому документі 
конференції також наголошується на важливості 
використання міжнародного ноу-хау, а також на 
необхідності залучення неурядових організацій, 
бізнесу та університетів до всебічної інклюзивної 
співпраці.

На конференції було визначено цілі та шляхи 
їх досягнення. Враховуючи вступний характер 
прийнятих гіпотез, то перед українською стороною 
стоїть визначення детальних цілей, а також 
створення KPI (англ. key performance index), які 
вимірюватимуть результати та порівнюватимуть їх 
із очікуваннями, встановленими перед початком 
процесу. Наразі за доопрацювання деталей плану 
відповідає Національна рада з відновлення (англ. 
National Recovery Council). Про видану в серпні 
2022 року публікацію даної організації, також піде 
мова в цьому звіті. 

Згідно з припущеннями конференції в Лугано,  
в Україні потрібно створити центральну інституцію, 
яка б займалася плануванням відбудови,  
а також координувала б весь процес. Наразі ці 
повноваження, ймовірно, візьме на себе вище 
згадана Національна рада з відновлення. Вона 
була б підзвітна органам контролю за витрачанням 
коштів, якими були б міжнародні інституції,  
а також доповідала б з цих питань українському 
парламенту та президенту. Згідно з висновками 
звіту конференції в Лугано, для України ключовим 
має бути таке витрачання коштів, аби повільно 
адаптувати діяльність країни до стандартів 
Європейського Союзу та надати можливість 
Україні стати його членом. Це забезпечило  
б довгостроковий доступ до фондів ЄС та тривалий 
економічний розвиток8. Координуюча організація 
плануватиме діяльність їй підпорядкованих 
державних установ, експертних груп або 
установ, що діють на муніципальному рівні. 
Проте наголошується, що не лише державні 
установи мають бути залучені у відбудові, але теж 
надзвичайно важлива роль участі недержавного 
сектору, тобто громадських організацій та бізнесу. 
Це неможливо без прозорості та орієнтування 
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на громадян, тобто без інклюзивного підходу до 
управління проєктом відновлення. 
У підсумковому документі конференції в Лугано 
також йдеться про джерела фінансування 
відбудови. Вже зараз існує міжнародна онлайн-

-платформа для отримання пожертвувань –  
United 24, доступна для всіх можливих партнерів 
(міжнародні організації, уряди, державні агенції, 
благодійні організації, бізнес чи приватні особи) 
у всьому світі. Іншим прикладом створення 
рахунків та платформ, створених для консолідації 
міжнародної допомоги Україні, є, зокрема, рахунок, 
створений для України МВФ. Вищезгадані заходи 
фактично є прелюдією до переговорів про транші 
допомоги в плані відбудови. 

Наступним кроком буде розробка механізмів 
передачі російських активів, щоб вони теж 
долучилися до фінансування відбудови, будучи 
свого роду військовою контрибуцією. Лише через 
декілька днів після початку вторгнення в Україну 
були заморожені російські валютні резерви,  
а також ті, що були накопичені в золоті. За даними 
міністра фінансів Російської Федерації – Антона 
Силуанова, поточна вартість непідконтрольних 
Росії активів становить близько 300 млрд USD9. 
Це кошти, накопичені в західних банках, до яких 

9 https://businessinsider.com.pl/finanse/zamrozenie-rosyjskich-rezerw-sankcje-zamrozily-300-mld-dolarow/88wf4ww.
10 https://biznesalert.pl/chiny-rosja-blokada-waluta-rezerwy.
11 https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36258021-pomysl-na-finansowanie-odbudowy-ukrainy.
12 https://www.money.pl/pieniadze/siergiej-lawrow-ostro-o-pomysle-ue-to-kradziez-6767608294488960a.html.

росіяни втратили доступ. За оцінками експертів, 
крім цих коштів Росія має до використання  
в резерві близько 340 млрд USD, включно збережені 
в китайських юанях на суму близько 100 млрд USD. 
На початковому етапі війни Китай був мовчазним 
союзником Росії, але з початком вересня наратив 
китайської влади змінився, що може означати, що 
росіяни також матимуть проблеми з поверненням 
резервів у китайській валюті10.

Серед політиків Європейського Союзу ще з початку 
війни обговорюється про фінансування відбудови 
України із заморожених резервів Росії в 300 
млрд USD. Це підтвердив, зокрема, Верховний 
представник ЄС із закордонних справ Йозеф 
Борель в інтерв’ю «Financial Times» 9 травня 
2022 року11, Аналогічну думку наприкінці квітня 
ц. р. висловив також Джо Байден12. Наразі ще 
не прийнято жодних рішень щодо способів та 
правових підстав отримання даних коштів для 
відбудови України. Крім російських резервів, 
суттєвою підтримкою можуть бути отримання 
активів російських олігархів, розташованих 
по всьому світі. Цю концепцію ще складніше 
реалізувати через правові та моральні аспекти 
захоплення приватної власності. 
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Україні необхідно посилити механізми 
раціонального бюджетного планування, щоб 
все більше покладатися на власні ресурси 
в довгостроковій перспективі. Щодо вимог, 
процес відбудови має відбуватися на принципах 
прозорості та відповідальності, для того, щоб 
збільшити ефективність пошуку коштів та 
зміцнити міжнародну довіру серед тих, хто 
здійснює фінансування модернізації України13. 
В документі не згадуються конкретні суми, 
передбачені окремими установами, що свідчить 
про те, що переговори щодо остаточного розміру 
підтримки ще попереду.

 Великим викликом стане відбудова інфраструктури. 
Залежно від регіону, втрати після війни різняться. 
Звичайно, найбільші втрати знаходяться  
в прикордонних з Росією районах, але також  
і в прикордонних з Білорусією. Відбудову можна 
буде назвати успішною, якщо біженці, які втікають 
від війни, вирішать повернутися та оселяться на 
найбільше постраждалих від війни територіях. 
Після закінчення війни необхідний буде широкий 
аудит, який визначить повний масштаб збитків, 
а також найважливіші цілі та методи відбудови 
інфраструктури. Хоча втрати українська сторона 
оцінює від міри їх надходження, та кінцевий та 
точний розмір руйнувань буде оцінено лише 
після війни. Згідно з конференцією, відбудова 
інфраструктури буде зосереджена на трьох 
аспектах14:
1. Розбудова інфраструктури, що дозволить 

створити конкурентоспроможний бізнеc.
2. В ідновлення належної  житлової 

інфраструктури для населення.
3. Створення відповідної інфраструктури 

для розвитку особистостей та відповідну 
якість житт.

Отримання вичерпної інформації про загальну 
суму збитків, заподіяних Україні внаслідок війни, 
не лише дозволить виявити прогалини в наявній 
інфраструктурі, але й теж дозволить подавати 
позови про відшкодування збитків до міжнародних 

13 Ukraine Recovery Conference URC2022, Smart recovery architecture, Lugano 2022.
14 Там само.
15 Там само.
16 Там само.

трибуналів. Відбудова не обов’язково буде 
націлена на відновлення довоєнного стану, а на 
створення простору, сприятливого для розвитку 
особистостей, бізнесу та приязним для життя 
її майбутніх мешканців. Доцільність кожного 
інфраструктурного проєкту буде проаналізована 
в контексті актуальних потреб населення 
та підприємств. Окремі проєкти отримають 
відповідний пріоритет для реалізації та будуть 
адаптовані до комплексних планів просторової 
економіки та загальних планів міст. Проєкти 
сприятимуть зеленій та цифровій трансформації 
відповідно до останніх європейських стандартів15.

У рамках будівництва відповідної інфраструктури 
для бізнесу буде змінено положення щодо 
будівництва та існування індустріальних парків, 
а також буде запущена програма пошуку прямих 
інвестицій по всій країні. Це має залучити низку 
інвестицій типу greenfield та суттєво модернізувати 
українську промисловість. Також важливою  
є низка приватизацій державних підприємств та 
активів, що створить можливості для інвестицій 
типу brownfield (надання нових функцій уже 
існуючим територіям та об’єктам). Ще одна важлива 
ініціатива для бізнесу – відбудова транспортної 
інфраструктури. Це стосується доріг, мостів,  
а також залізниць та повітряного транспорту. 
Транспортна мережа має бути інтегрована з ЄС, 
щоб майбутня торгівля з європейськими країнами 
не стикалася з інфраструктурними обмеженнями.  
З цією метою, серед іншого, планується приведення 
ширини залізничних колій до розмірів, що діють  
в ЄС. Згідно з припущеннями конференції в Лугано, 
будівництво інфраструктури має враховувати 
перехід від традиційних видів палива до 
електромобільності16. 

Будівництво житла має задовольнити потреби 
всіх, хто втратив житло під час війни. Спочатку 
слід надати їм тимчасовий притулок, а потім 
забезпечити житлом на тривалий термін. Перед 
початком війни житлова інфраструктура була 
не в найкращому стані, переважна більшість 
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будинків мала понад 30 років, і вони не часто 
ремонтувалися. Після війни необхідно довести 
житло до такого стану, коли жителі матимуть 
доступ до водопроводу, будинки будуть утеплені та 
енергозберігаючі. В результаті викиди парникових 
газів значно скоротяться. Житлові масиви повинні 
мати доступ до освітньої, спортивної, культурно-

-туристичної інфраструктури, до охорони здоров’я, 
безпеки та цивільного захисту для забезпечення 
високої якості життя17.

В підсумковому документі конференції в Лугано 
також зазначено, як відновити економічний 
потенціал України після закінчення війни. Ось 
найважливіші пункти, описані в документі:
1. Стабільність державних фінансів. 

Україна повинна прагнути зменшити та 
раціоналізувати свою фіскальну політику 
для підвищення її ефективності. 

2. Економічна свобода. Необхідно лібералізувати 
господарське право. Зазначається, що 
Україна мусить закінчити приватизацію, 
а також обмежити інтервенціонізм на 
внутрішніх ринках. 

3. Інтеграція з Європейським Союзом. Слід 
допустити іноземні компанії на український 
ринок і водночас українські компанії 
слід допустити до ринку Європейського 
співтовариства. 

4. Доступ до знань. Завдяки інтеграції ринків 
відбудеться надходження знань та технологій 
до українських суб’єктів. 

5. Розширення фінансової системи та доступ 
до коштів. Інтеграція фінансових ринків 
Європейського Союзу та України дозволить 
здешевити фінансування українських проєктів. 
Також необхідно відродити фінансовий 
ринок, доступний для підприємств і громадян  
в Україні, при одночасному створені таких 
інструментів, які дозволять отримати доступ 
до капіталу за цінами, які не враховують 
надмірно високий ризик інвестицій в Україні. 

6. Трансформація пріоритетних галузей 
економіки. Україна має зосередитися на 
створенні інновацій та збільшенні її значення 
для світової економіки через підйом на вищі 
рівні в глобальних ланцюгах поставок. Це 

17 Ukraine Recovery Conference URC2022, Infrastructure recovery, Lugano 2022.

має бути пов’язано з частковим відходом від 
продажу сировини та сільськогосподарської 
продукції до більш складних продуктів. 

Надзвичайно важливим для досягнення 
довгострокового успіху є створення 
макростабільної української економіки. Першим 
кроком до досягнення цього є досягнення успіху 
в переговорах про міжнародну підтримку під час 
війни. Слід звернути увагу, що через витрати на 
оборону та гуманітарну підтримку своїх громадян, 
Україна майже вдвічі збільшила свої витрати, 
при цьому значно зменшилися надходження до 
бюджету. В результаті війни, ВВП, більш всього, 
впаде приблизно на 45%. Єдиним способом 
збалансувати бюджет є міжнародні гранти 
та кредити. Якщо Україна зможе впоратися 
з бюджетуванням в таких складних умовах  
і водночас домовиться про високої вартості пакети 
допомоги, то висока ймовірність, що після війни 
зможе досягнути макроекономічну стабільність. 
Створить це умови для переговорів щодо 
подальших пакетів допомоги, а також представить 
Україну як прогнозованого, стабільного боржника, 
знижуючи процентні витрати на фінансування 
відбудови. 

На українському фінансовому ринку має відбутися 
ряд змін. Уряд має велике поле для маневру в цій 
сфері, оскільки багато установ на українському 
фінансовому ринку належать до державної казни. 
Крім того, держава як регулятор може впливати на 
процеси, що відбуваються на ринку. Вся діяльність 
спрямована на те, щоб витрати на отримання 
капіталу для підприємств були низькими, а сам 
капітал, насамперед, широко доступний. 

Ключове значення для повоєнного економічного 
розвитку України матиме інтеграція  
з європейською спільнотою. Це дозволить 
повністю інтегрувати ринки, що збільшить і так 
стрімко зростаючу торгівлю між Україною та 
Європейським Союзом. Вихід західних фірм на 
український ринок дозволить скоротити розрив 
у знаннях і технологіях, що вкрай важливо для 
інноваційності української економіки. 
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В післявоєнній Україні справжнім викликом буде 
демографія. Еміграція внаслідок війни викликає 
відтік найбільш освічених та ініціативних громадян. 
Це вкрай негативно впливає на людський капітал, 
який визначають основним поштовхом розвитку 
сучасних економік. Слід подбати про мотивацію 
економічних та воєнних емігрантів до повернення 
на Батьківщину через програми професійної 
активності, а також програми, що надають доступ 
до шкіл і дитячих садків, надаючи можливість 
догляду за дітьми. Звичайно, незважаючи на такі 
програми, не всі емігранти вирішать повернутися, 
проте українська влада має докласти всіх зусиль, 
аби повернулося їх якнайбільше. Україна повинна 
дбати про національну ідентичність людей, які 
залишилися за кордоном, а також створювати 
програми з довгостроковим горизонтом, 
заохочуючи до повернення наступні покоління 
українців, вихованих за кордоном. Крім того, 
варто створити стимули для громадян інших країн 
навчатися чи працювати в Україні. Слід заохочувати 
спеціалістів грантами, конкурентним податковим 
законодавством, цікавими перспективами для 
того, щоб залучити так званих «digital nomads»18.

Пріоритетом проєкту буде якнайшвидша відбудова 
інфраструктури та економіки. Кінцевою метою 
відбудови є забезпечення гідного рівня життя 
для всіх жителів країни. Соціальна політика 
післявоєнної України повинна буде врахувати 
важливі соціальні питання, зокрема: соціальний 
захист, охорону здоров’я, освіту, культуру та 
інформаційну політику. У рамках соціальної 
політики реалізовуватимуться програми щодо 
повернення українців на Батьківщину, підтримка 
дітей, які постраждали внаслідок війни та ветеранів 
війни, особливо тих з особливими потребами. 

Щодо соціальних питань, підсумковий документ 
конференції в Лугано описує п’ять найважливіших 
питань. Ось вони: 
1. Освіта і наука 
2. Культурно-інформаційна політика 
3. Розвиток молоді та спорт 
4. Система охорони здоров’я 
5. Соціальний захист 

18 Ukraine Recovery Conference URC2022, Economic recovery, Lugano 2022.
19 Ukraine Recovery Conference URC2022, Social recovery, Lugano 2022.

Робиться акцент на те, що не лише наукові, 
культурні, спортивні заклади, заклади охорони 
здоров’я постраждали в інфраструктурі внаслідок 
війни, але й нестача у кадровому плані внаслідок 
масової еміграції з України. Ключовим буде 
відновлення їх потенціалу для забезпечення 
освіти та належного розвитку наступних поколінь 
українців. Важливим завданням може бути 
підготовка нового персоналу вчителів у великому 
масштабі за короткий час.

Наступним важливим викликом, визначеним 
на конференції в Лугано, буде забезпечення 
належної медичної допомоги, що стане 
особливо складним через велику кількість 
постраждалих під час війни, лікування яких 
може бути хронічним. Це стосується також 
дітей, які потребуватимуть довготривалої 
психологічної опіки після травматичного досвіду 
війни. Соціальну політику необхідно будувати  
з урахуванням великої кількості поранених під час 
війни, які не повернуться до повної дієздатності. 
Частина з них матиме фізичні обмеження, що не 
дозволять виконувати їм певну роботу. Одним 
із завдань установ, які реалізують соціальну 
політику, буде адаптація ветеранів війни до 
післявоєнних реалій, щоб вони могли гідно жити 
навіть у випадку обмеження дієздатності19. 

Разом з культурою, важливим питанням, 
висвітленим на конференції, було питання 
інформаційної політики. Провадження відповідної 
політики є надзвичайно важливим через 
передові методи дезінформації, застосовані 
росіянами. Побудова громадянського суспільства 
не буде успішною без відмови від російської 
пропаганди, яка несе дезінформацію не лише 
в Україні, а й у країнах-союзниках. Пропаганда 
намагається переконати суспільства різних країн 
у правомірності спецоперації, як називають 
повномасштабне збройне вторгнення росіян 
в Україну. Відповідна інформаційна політика 
необхідна для того, щоб показати світу справжню 
картину війни, руйнування, а також соціальні 
наслідки подій, що відбуваються в Україні. 
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У документі підсумків конференції в Лугано 
також визначається необхідність екологічної та 
енергетичної трансформації України. Незважаючи 
на певні успіхи за останні п’ять років, Україна 
веде боротьбу з проблемою високовуглецевої 
економіки. Це пов’язано з неефективністю влади 
та невдалою економічною реформою країни  
в минулому. Однак відбудова в Україні може 
стати величезним стимулом для покращення  
в цьому плані. Енергетична та екологічна реформи, 
крім турботи про довкілля, мають для України 
практичний вимір. По-перше, це дасть можливість 
стати незалежним від російського викопного 
палива, по-друге, прискорить вступ до ЄС, завдяки 
дотримання енергетичних стандартів ЄС. Реформа 
має базуватися на чотирьох пунктах20:
1. Узгоджена кліматично-архітектурна політика, 

яка, крім коштів на відбудову України, дозволить 

20 Ukraine Recovery Conference URC2022, Environmental recovery, Lugano 2022.

залучити кошти в рамах фондів, призначених 
на екологію, наданих Європейським Союзом. 

2. Відбудова інфраструктури відповідно до 
принципів ресурсозбереження та пошуку чистої, 
зеленої енергії. Це означає, що відновлена 
інфраструктура мала б використовувати 
новітні технології, щоб, наприклад, втрачати 
якомога менше тепла, використовувати 
якомога ефективніше енергію, а також 
самостійно виробляти енергію, наприклад, 
через фотоелектричні панелі. 

3. Побудова зеленої економіки, в якій 
промисловість створюватиме екологічні 
продукти, використовуючи енергію, що 
створена також в екологічний спосіб.

4. Збереження біологічного різноманіття шляхом 
охорони навколишнього середовища та 
сталого використання сировини.
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План, окреслений в Лугано, є надзвичайно 
амбітний. Слід пам’ятати, що навіть якщо Україні 
вдасться отримати необхідні кошти на відбудову, 
вона зіткнеться з багатьма перешкодами, які не 
стосуються фінансів. За оцінками експертів, на 
початок конференції в Лугано було знищено 305 
мостів, 24 700 км доріг, 6 500 км колій або тяги21. 
Відбудова України зможе набрати необхідного 
темпу лише після відновлення основних 
комунікаційних вузлів, що дозволить вільний 
транспорт всередині країни. Наступним великим 
викликом є залежність від сировини з Росії. Під 
час переходу до воєнної економіки, величезну 
підтримку у сфері енергоресурсів надають 
країни-союзниці, проте після закінчення війни 
Україні доведеться реорганізувати енергетичну 
інфраструктуру. Суттєвою проблемою буде знайти 
тимчасове житло під час війни і безпосередньо 
там для великої кількості українців, які втратили 
свої домівки. Звертаючи увагу на те, що однією 
з головних цілей є заохочення українських 
емігрантів до повернення, забезпечення житлом 
може бути найбільшою перешкодою для програми 
повернення, яка могла б розпочатися одразу після 
закінчення війни. Можна також припустити, що 
чим довше українські громадяни залишатимуться 
в еміграції, тим зменшуватиметься їхнє бажання 
до повернення, що стає додатковим викликом для 
потенційної програми репатріації.  

Іншим ризиком, який може зруйнувати роботу 
багатьох людей на благо відбудови України – 
ризик корупції. З метою уникнення негативних 
наслідків корупції, процеси прийняття рішень на 
тендерах та оцінки витрачених коштів мають бути 
повністю окреслені, щоб інформація про розподіл 
та витрачання коштів була загальнодоступною. 
Певним обмеженням для відбудови України 
виступають також людські ресурси, особливо 
після великої хвилі еміграції молодих освічених 
людей. Щоправда, українська державна 
адміністрація все більше готова до реалізації 
такого складного плану відбудови, але їй все 
ще бракує відповідних менеджерів, особливо 
на місцевому рівні. Крім керівництва, необхідно 
буде знайти кваліфікованих будівельників, в тому 

21 Ukraine Recovery Conference URC2022, Challenges and opportunities for the infrastructure, Lugano 2022.
22 https://www.kmu.gov.ua/en/national-council-recovery-ukraine-war/about-national-council-recovery-ukraine-war, 
 доступ з дня 07.09.2022 r.

числі інженерів-будівельників, а також інженерів  
з інших галузей, таких як енергетика, виробництво 
тощо. Можлива відсутність відповідного персоналу 
може занизити оцінку витрат на відбудову.  
З іншого боку, недооцінка витрат може призвести 
до збільшення бюджету заробітної прати під 
час реалізації проєкту відбудови, що полегшить 
залучення емігрантів, які виїхали з України до 
і під час війни. А також висококваліфікованих 
працівників з інших країн. 

Конференція в Лугано багато в чому базувалася 
на рішеннях, підготовлених Національною радою  
з відновлення України (ang. The National Council 
for the Recovery of Ukraine), яка виступає дорадчим 
органом при Президентові України. Рада була 
створена українською стороною для розробки 
післявоєнного плану відбудови та розвитку 
України. Україна, як нація, яка постраждала від 
війни, але також отримує допомогу, ймовірно,  
в значній мірі буде автономною у розподілі коштів. 
Більше того, це український уряд має найбільші 
знання та інструменти для дослідження того, де 
і які кошти найбільше потрібні. Держави, що 
надають підтримку, а також міжнародні організації, 
будуть радити, затверджувати і контролюватимуть 
надані ними кошти, але найважливіше завдання 
стоятиме перед урядом України та установами, 
створеними цим урядом, - до планування та 
координації відбудови. Для цього і було створено 
Національну раду з відновлення України, 
головними цілями якої є22: 
1. Визначення та підготовка пропозицій 

першочергових реформ, реалізація яких  
є обов’язкова під час і після війни.

2. Приготування стратегічних ініціатив, проєктів 
нормативно-правових актів, прийняття та 
виконання яких є необхідним для ефективного 
функціонування та відбудови України під час  
і після війни.

3. Презентація, обговорення, затвердження 
та остаточне узгодження плану відбудови 
із залученням державних органів, органів 
місцевого самоврядування, представників 
громадських організацій, а також міжнародних 
організацій.
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Національна рада з відновлення України 
підготувала документ під назвою «Національний 
план відновлення України» (ang. «Ukraine’s Na-
tional Recovery Plan»), в якому запропонувала 
українське бачення відбудови. Згідно з цією 
публікацією, цільовий план – це не лише шанс 
на відновлення України, а й надія на швидке 
економічне зростання та значне покращення 
якості життя в Україні. Як зазначають автори, за 
останні 20 років середнє економічне зростання 
України становило менше 2% щороку, де в Польщі 
в аналогічний період зафіксовано 3,5 % зросту 
на рік23. Тому Україна ставить перед собою мету: 
якнайшвидшу відбудову, створення можливостей 
для сталого, стабільного економічного зростання 
на основі здорових економічних засад, дбайливого 
ставлення до навколишнього середовища,  
а також інклюзивного розвитку та задоволення 
суспільства. 

Український план відбудови розпочинається із 
визначення основних принципів реалізації плану:
1. Негайний початок відбудови та поступові 

систематичні кроки. Відбудова повинна 
бути реалізована навіть у випадку ризику 
подальшої агресії без очікування так званого 
«чистого миру». 

2. Справедливий розвиток. Проведення 
відбудови в інклюзивний, недискримінаційний 
спосіб для окремих осіб чи інших 
соціальних груп. 

3. Інтеграція з Європейським Союзом. 
4. Сучасна відбудова. Інфраструктура, яка 

замінить пошкоджену інфраструктуру, має 
бути кориснішою, більш екологічною, ніж та, 
що була зруйнована. 

23 Там само.
24 National Recovery Council, Ukraine’s National Recovery Plan, Ukraine 2022.

5. Максимальне залучення приватного сектору 
до відбудови в однаковій мірі в плані 
інвестицій, так і щодо виконання проєктів. 
Процес відбудови має розвинути сильний 
сектор малих і середніх фірм, які мають 
залишатися опорою української економіки 
й після завершення відбудови. 

Національна рада з відновлення України 
виступатиме координатором усього проєкту 
відбудови та підпорядковуватиметься 
безпосередньо Президенту України. Міжнародні 
інституції мали б бути дорадчим органом, 
відповідальним за експертну підтримку та 
аналіз, проте вони не мали б наглядової ролі24. 
Це, звичайно, українське бачення, але відсутність 
прямого контролю з боку міжнародних інституцій 
може послабити довіру до плану та обмежити 
можливості отримання коштів. У цій ситуації 
українській владі, ймовірно, доведеться піти на 
поступки та прийняти часткові повноваження 
зовнішніх регуляторів. Незважаючи на величезну 
довіру до Володимира Зеленського та нинішнього 
уряду України, ніхто не забуває про проблеми  
з корупцією в Україні, які були ще до початку війни. 
Тому повна автономія української влади в цьому 
питанні скоріш всього неможлива. 

Національну раду з відновлення України  
в головній мірі мають очолювати Керівник 
канцелярії Президента України, Прем’єр-міністр 
та Голова парламенту. У її підпорядкуванні були 
б 24 робочі групи, які очолювали б відповідні 
міністри українського уряду. Нижче наведено 
повну схему, запропоновану Національною радою 
з відновлення України: 



Варшавський інститут підприємництва

22

Українська влада ставить перед собою 
надзвичайно амбітні цілі. Зрештою, сильна 
європейська Україна має бути магнітом для 
іноземних інвестицій, але щоб цього досягнути 
потрібні будуть успіхи у кількох сферах. Безумовно, 
одним із ключових кроків, який українська влада 
називає стратегічним, стане євроінтеграція та 
вихід на ринки країн G7. У певному сенсі Євросоюз 
уже дав зелене світло на вступ України до ЄС, 
надавши їй статус кандидата25. Триваюча війна 
не ускладнила отримання цього статусу, а навіть 
допомогла пришвидшити даний процес через 
тиск на ЄС, особливо на деякі невизначені країни-

-члени. Однак, як наголошує CEPS Policy Insights, 
приєднання буде неможливим доти, доки не буде 
досягнуто миру, оскільки це може призвести до 
ескалації конфлікту та навіть ризику ядерної 
війни26. Інтеграція України до ЄС стане можливою, 
якщо Україна виконає Копенгагенські критерії та 
синхронізує свою політику згідно з ключовими 
вимогами, які ставить перед собою ЄС, тобто 
адаптується до політики Європейської зеленої 
угоди, а також до інших першочергових цілей, 
визначених ЄС. 

25 K. Nieczypor, K. Całus, Początek długiej drogi. Ukraina i Mołdawia kandydatami do UE, https://www.osw.waw.pl/pl/
 publikacje/analizy/2022-06-24/poczatek-dlugiej-drogi-ukraina-i-moldawia-kandydatami-do-ue, OSW, 
 доступно на 11.09.2022 r.
26 M. Emerson, S. Blockmans, V. Movchan, Am Remizov, Opinion on Ukraine’s application for membership of the European Union,
 CEPS Policy Insights, Брюссель 2022.

Наступним стратегічним кроком є досягнення 
внутрішньої та зовнішньої безпеки. Незважаючи 
на те, що країна охоплена війною, успіхи на фронті 
дозволяють вірити, що це можливо. Це необхідна 
умова для вступу до Європейського Союзу, а також 
для обмеження інвестиційного ризику приватних 
інвесторів, без яких відбудову України неможливо 
перетворити на економічний та суспільний успіх. 
Звичайно, це не єдині умови для досягнення 
макростабільності. Для цього знадобляться 
теж раціональна бюджетна політика, значне 
зниження корупції, ефективна судова система, 
прозоре та сприятливе для бізнесу законодавство, 
відновлення банківської системи та фінансових 
ринків таким чином, щоб викликати довіру в їх 
учасників, а також підтримка українського сектора 
малого та середнього бізнесу, включно з наданням 
цьому сектору доступу до капіталу та достатньо 
кваліфікованої робочої сили. Після досягнення 
зазначених основних цілей, уряд України 
зосередиться на трансформації ключових секторів 
економіки, зміцнення соціального капіталу, 
ефективній та екологічно чистій інфраструктурі. 
Реалізація цих трьох пунктів має доповнити успіх 

Джерело: National Recovery Council, Ukraine’s National Recovery Plan, Ukraine 2022.

Рисунок 1. Схема організаційної структури в контексті планування та управління проєктом відбудови. 
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відбудови України і, насамперед, покращити якість 
життя суспільства. 

Автори української стратегії вказують, що відбудова 
України може мати позитивний вплив на економіки 
країн ЄС через ефект синергії. Низка інвестицій 
в Україні сприятиме збільшенню попиту на 
європейському ринку, а також допоможе зміцнити 
ланцюги поставок, особливо для критичної 
сировини: продуктів харчування та деяких видів 
сировини. Приєднання України посилить фізичну 
безпеку завдяки загартованій армії, яка захищає 
східну частину країни, а також енергетичну безпеку 
завдяки вже існуючій українській інфраструктурі. 
Крім того, Україна відома якісною кібербезпекою, 
що могло б посилити потенціал ЄС у цій сфері. 
Ukraina Україна теж планує вкласти свій вклад  
в європейські інновації, а доказом її потенціалу  
є високе 3 місце в інноваціях серед країн  
з середньо-низьким доходом27. 

Відповідно до доктрин управління, кожний 
план повинен мати реалістичну, вимірну мету 
до досягнення. Не інакше з планом української 
відбудови. Українці ставлять перед собою мету 
зростання економіки більше ніж на 7% щороку, 
скорочення викидів СО2 на 65% (порівняно 
з 1990 роком), а також входити до числа 25 
країн з найвищими кваліфікаціями за індексом 
економічної складності, а також в індексі НСІ, тобто 
індексі людського капіталу. Досягнення даних 
цілів можлива у випадку реалізації загальної мети  
в проєкті відбудови, а саме отримання інвестицій 
загальною сукупною вартістю принаймні 750 млрд 
USD. Все це в часовому проміжку до 2032 року28.

Амбітні плани вимагають амбітних реформ. 
Українці усвідомлюють, що проблема їхньої 
країни полягає не лише у війні, яка триває,  
а й у багаторічній легковажності та неправильних 
рішеннях. Реструктуризація має доторкнутися 
більшості аспектів функціонування країни. Зміни 
в економічному праві будуть спрямовані, зокрема, 
на адаптацію Кодексу комерційних товариств до 
прикладу чинних у країнах Європейського Союзу. 

27 Там само.
28 Там само.

Крім неодноразово згаданої антикорупційної 
політики, обов’язкова є так звана деолігархізація 
країни. Це дозволить ринку ефективніше 
функціонувати, розвивати сектор малого та 
середнього бізнесу, зменшувати тиск олігархів 
на державні установи, тим самим посилювати 
значення останніх. Кінцевим кроком, спрямованим 
на покращення роботи ринку, стане завершення 
приватизації підприємств неключових галузей, 
а також корпораціоналізація стратегічних 
підприємств. Це буде рівносильно перебудові 
функціонування державного казначейства. 

Іншою установою, яка мала надто великий 
вплив на функціонування України, була Служба 
безпеки України, в якій з моменту розпаду СРСР 
більшою чи меншою мірою діяли російські агенти, 
що працювали на шкоду країні та отримували 
інформацію для супротивника. Певних 
трансформацій доведеться зазнати й іншим 
установам. В основному вони стосуватимуться 
повної цифровізації установ, а також максимально 
можливої прозорості їх функціонування, що 
пов’язано з реалізацією антикорупційної політики. 
Також оцифрування охопить усі державні реєстри, 
які раніше мають бути централізовані. Все це в сумі 
має полегшити доступ до державних послуг, а також 
підтримати очікувану професіоналізацію установ. 
Орієнтовний обсяг коштів, які має поглинути 
українська економіка за 10 років відбудова та 
модернізації, становитиме мінімум 750 млрд USD. 
За оцінками українців, третина цих коштів буде 
отримана з приватних інвестицій, а решта, тобто 
500 млрд USD, – субсидії, кредити та власні кошти. 
Принаймні 250 млрд USD мали б бути з правом 
неповернення від партнерів, переважно країн ЄС. 
Українська влада оцінює, що 65 млрд (із згаданих 
750 млрд) USD – це першочергові негайні витрати. 
Необхідні поточні кошти будуть витрачені на 
оборону, на забезпечення енергоресурсів, на 
поточну ліквідність держави, яка повинна 
виконувати свої функції, а також на підтримку 
сектору малих і середніх підприємств, щоб 
вони могли вижити в умовах війни. Частина 
фінансування також буде спрямована на поточний 
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ремонт критичної інфраструктури. Підтримання 
ліквідності держави має вирішальне значення 
для збереження довіри до України як боржника. 
Безперечно, відсутність банкрутства України, 
а також відсутність надмірної заборгованості 
сприятимуть швидшому відновленню 
макростабільності економіки після війни,  
а також збережуть потенціал українських компаній, 
особливо тих, які виконують замовлення для 
держави. Інші компанії, які не покладаються 
на державні витрати, також повинні отримати 
підтримку ліквідності. Якщо вони не збанкрутують 
під час війни, у майбутньому поглинання фондів 
розвитку, спрямованих на сектор малого та 
середнього бізнесу, буде набагато легшим, а також 
це дозволить підприємствам знизити вартість 
капіталу, отриманого з фінансового сектора. 

Україна розраховує, що з 2023 року розпочнеться 
п’ятирічний період відбудови, який поглине 
близько 300 млрд USD. Більшість коштів буде 
спрямовано на інфраструктуру: в тому числі 
енергетичну, житлову та транспортну. Це буде 
час, коли значну частину коштів все одно 
доведеться витрачати на озброєння. Яким би 
не був результат війни, Україна повинна мати 
стримуючий фактор, щоб уникнути відновлення 
конфлікту. Післявоєнний період буде важким 
для українських фірм, навіть якщо відбудеться 
різке зростання внутрішнього попиту. Урядові 
документи передбачають, що необхідні будуть 
субсидії, а також підтримка розвитку та банківські 
гарантії для того, щоб підприємства могли 
залучити капітал. Зменшення післявоєнної 
економічної активності сприятиме збереженню 
низьких доходів бюджету, не набагато більше, ніж 

29 Там само.

під час війни. У результаті український уряд буде 
змушений частково фінансуватися ззовні, щоб 
зберегти його ліквідність і довіру. Це дозволить 
уникнути надмірного державного боргу та 
забезпечити макроекономічну стабільність.
 
Останнім етапом, який розпочнеться через п’ять 
років після закінчення війни, стане модернізація 
економіки. Його обсяг становитиме найбільшу 
частину коштів - понад 400 млрд USD. Український 
уряд припускає, що спосіб витрачання коштів 
у перші п'ять років переконає зацікавлені 
сторони в тому, що Україна раціонально витрачає 
отримані позички. Крім того, п’ятирічний 
період миру дозволив би приватному сектору 
переконатися, що Україна є відносно безпечною 
країною для інвестування. Тому найбільше 
коштів українська економіка має поглинути 
лише за останній період відбудови. Через 5 років 
після закінчення конфлікту великі інвестиції  
в інфраструктуру триватимуть, але все більшого 
значення набуватимуть менші інвестиції в зелену 
енергетику та енергетичну незалежність. У цей 
період почнеться збільшення витрат на соціальну 
інфраструктуру, тобто на систему охорони 
здоров’я, освіти, культури та спорту. Це буде 
пов’язано зі значним скороченням субсидування 
підприємств, які повинні самостійно справлятися 
з ліквідністю та конкурентоспроможністю  
в ринкових умовах. Тим паче, що перед ними 
відкриється величезний ринок Євросоюзу. 
Збільшення надходжень до бюджету має також 
зробити уряд України незалежним від субсидій 
та забезпечити можливість самофінансування 
більшості державних видатків29. 



Варшавський інститут підприємництва

25

Координація

Lugano Declaration
National 

Recovery Council

Рекомендації Варшавського 

інституту підприємництва

Координація плану відбудови 
через створену для цієї мети 
організації, можливо через 
National Recover Council

Координація плану відбудови 
через National Recovery Co-
uncil, яка має звітуватися 
Президенту України 

Координація плану відбудови 
через National Recovery Co-
uncil, організація, яка крім 
суверенітету над Президентом 
України, відповідальна за 
результати перед інституцією, 
створеною суб’єктами, що 
фінансують відбудову. 
Важливо в ідокремити 
координацію відбудови від 
організації, яка контролює 
прогрес та витрати коштів. 

Таблиця 1. Підсумок головних відмінностей у підходах, які були запропоновані українською стороною щодо 

висновків кінцевого документу з конференції в Лугано. 

Фінансування
Не визначено участь різних 
типів спонсорів у фінансуванні 
відбудови. 

1/3 внутрішнього фінансування, 
1/3 фінансування з боку 
різних організацій, а саме: 
ЄС, Міжнародного валютного 
фонду, Європейського банку 
реконструкції та розвитку, 
Європейського інвестиційного 
банку, урядів країн-союзниць, 
1/3 фінансування отриманого 
від приватного сектора. 

Найбільш реальна підтримка 
відбудови міжнародними 
організаціями, з одночасною 
спробою максимального 
залучення приватного 
капіталу. 

Контроль 
фінансування

С п і л ь н а  д і я л ь н і с т ь 
організацій, що займаються 
фінансуванням відбудови 
у  вирішенні  питання 
розподілу коштів. 

В а го м а  н ез а л е ж н і с т ь  
National Recovery Council  
у розпорядженні коштів.

National Recovery Council 
визначає потреби, графік 
витрачання коштів, потім 
установа, що призначена 
суб’єктами фінансування 
відбудови, розподіляє кошти, 
визначає етапи та розподіляє 
фінансування на платні транші 
з виконанням конкретних 
етапів під час реалізації 
детальних проєктів. 

Роль 
зовнішніх 

установ

Контроль витрачання коштів, 
дорадчий орган. Дорадчий орган.

Контроль витрачання коштів, 
дорадчий орган. 

Екологія, 
зменшення 
споживання 

викопних 
ресурсів, 

енергетична 
незалежність 

Розглядається пріоритетною 
як частина відбудови. 

Пріоритет через 5 років 
після війни. 

Пріоритет через 5 років після 
війни, але з урахуванням 
заходів, які мають на меті 
досягнення енергетичної 
незалежності від початку 
процесу відбудови. 

Інформатизація

І н ф о р м а т и з а ц і я  в с і х 
процесів, що відбуваються 
під час відбудови, з метою 
публічного доступу всіх 
визначених і виданих коштів. 
Обов’язково загальний доступ 
до державних замовлень. 

Інформатизація всіх процесів, 
що відбуваються під час 
відбудови, з метою публічного 
доступу всіх визначених і 
виданих коштів. Обов’язково 
загальний доступ до державних 
замовлень.

І н ф о р м а т и з а ц і я  в с і х 
процесів, що відбуваються 
під час відбудови, з метою 
публічного доступу всіх 
визначених і виданих коштів. 
Обов’язково загальний доступ 
до державних замовлень.

Відбудова транспортної 
мережі з метою її інтеграції 
з інфраструктурою ЄС: 
реконструкція залізничних 
рейок за європейською 
шириною, будівництво або 
реконструкція 5-7 аеропортів. 

Відбудова транспортної 
мережі з метою її інтеграції 
з інфраструктурою ЄС та 
розвиток морської логістики. 

Інтеграція інфраструктури 
з ЄС, уникаючи дорогих 
інвестицій на початку 
процесу відбудови (наприклад, 
пристосування ширини 
колій та розвиток морської 
логістики), які не обов’язково 
робити для відновлення 
довоєнного логістичного 
потенціалу країни. 

Транспорт 
і логістика
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Джерело: власна розробка

Відбудова інфраструктури з 
урахуванням найсучасніших 
способів, що забезпечують 
низькі, а навіть нульові 
викиди та ефективне 
енергоспоживання. 

Відбудова інфраструктури з 
урахуванням найсучасніших 
способів, що забезпечують 
низькі, а навіть нульові 
викиди та ефективне 
енергоспоживання.

Якнайшвидша відбудова 
інфраструктури з урахуванням 
низьких викидів таким чином, 
щоб занадто високі екологічні 
стандарти не обмежували 
обсяг і темпи реалізації 
інвестицій. Це має на меті 
обмежити час тимчасового 
поселення біженців. 

Відбудова 
житлової 

інфраструктури

Обмеження розширеного 
державного управління, 
раціоналізація державних 
витрат, лібералізація ринків, 
дерегуляція та деолігархізація, 
підтримка сектору Малого та 
середнього бізнесу (кредити 
та субсидії ), відбудова 
фінансових ринків та 
банківської сфери.

Широка приватизація та 
комерціалізація підприємств, 
яка разом з деолігархізацією, 
призведе до підвищення 
ефективності ринків. Крім того, 
підтримка Сектору малого та 
середнього бізнесу (кредити та 
субсидії) , відбудова фінансових 
ринків та банківської сфери. 
Створення стабільної, лояльної 
системи права та правосуддя 
для підприємців та інвесторів. 

П р и в а т и з а ц і я  т а 
комерціалізація здійснені в 
розумному темпі. Створення 
ринку капіталу та фінансового 
ринку разом із розвитком 
банківської сфери. Підтримка 
місцевих підприємств малого 
та середнього бізнесу та 
зовнішніх інвесторів через 
інтервеціонізм, що дозволяє 
зменшити інвестиційний 
ризик завдяки нестандартним 
інструментам страхування та 
доступу до дешевих кредитів. 
Крім того, деолігархізація 
та створення стабільного та 
прозорого законодавства, 
в тому числі податкового  
з низькими податками. 

Доведення 
до 

макроста
більносьті

Європейська 
інтеграція 

Всі дії, пов’язані з відбудовою, 
мають наближувати до 
інтеграції з ЄС. 

Всі дії, пов’язані з відбудовою, 
мають наближувати до 
інтеграції з ЄС.

Всі дії, пов’язані з відбудовою, 
мають наближувати до 
інтеграції з ЄС.

Окрім документів, що підсумовують конференцію 
в Лугано, а також матеріалів, підготовлених 
Національною радою з відновлення України, 
було підготовлено декілька інших аналізів на 
тему відбудови України. Деякі з них збігаються 
з припущеннями, підготовленими Україною та 
країнами-союзниками, але деякі з висновків та 
пропозицій становлять альтернативу для плану.

Публікація: „Actions for sustainable reconstruc-
tion in Ukraine”, підготовлена iiSBE (International 
Initiative for a Sustainable Bulit Enviroment) вказує 
на те, що оцінка збитків може бути непростою, 
а тому потреби можуть бути недооцінені. Крім 
того, видання вказує, що розпочати відбудову 
можна лише після закінчення війни, що суперечить 
очікуванням України, щодо того, що частина 
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фінансування, необхідна для відбудови, буде 
витрачена терміново, ще під час війни. Схоже, 
нещодавні рішення про надання нових субсидій 
на постійній основі показали, що українці мають 
рацію. Часткова відбудова та використання 
ресурсів може тривати і під час війни. В статті 
зазначається, що Україна є однією з найменш 
енергоефективних країн світу, водночас будучи 
великим імпортером газу. Рекомендується 
рухатися до нульового споживання викопних 
видів палива та сприяти розвитку чистої 
енергетики та відновлюваних джерел енергії 
шляхом податкових змін у цій сфері, а також 
стимулювати реконструкції та більш ефективно 
використовувати існуючі будівлі та відмовитись 
від опалення приміщень, розмір яких робить 
їх енергетично неефективними30. Український 
план передбачає, що енергетична нейтральність 
не може бути досягнута в короткостроковій 
перспективі, тому вона не буде першочерговим 
пріоритетом реконструкції, а увійде в число 
основних цілей модернізації економіки лише через 
п'ять років після його запуску31. Інші пропозиції, 
зазначені в цій публікації, включають аудит та 
оптимізацію міських енергетичних мереж, а також 
положення про те, що будівництво нових об’єктів 
і відновлення пошкоджених під час війни будівель 
мають здійснюватися лише таким чином, щоб нові 
або реконструйовані об’єкти мали нульовий або 
майже нульовий рівень викидів. Крім того, було 
відзначено пропозицію Вроцлавської політехніки, 
де студенти в рамках навчання могли б проєктувати 
будинки для українських родин за принципом 

"один студент - один дім". До акції можуть також 
долучитись інші технічні університети32. 

Іншою важливою публікацією є аналіз виконаний 
СЕRP (Centre for Ekonomic Policy Research) під 
назвою ”План відбудови України”. Видання 
досконало підсумовує поточну ситуацію в Україні 
(на момент даної публікації), а також точно 
визначає початковий пункт виходу української 

30 iiSBE, Actions for sustainable reconstruction in Ukraine, The International Initiative for a Sustainable Built 
 Environment and several individual experts.
31 National Recovery Council, Ukraine’s National Recovery Plan, Ukraine 2022.
32 iiSBE, Actions for sustainable... Указ. соч.
33 CEPR, A blueprint for the reconstruction of Ukraine.

економіки перед початком відбудови. Також 
були зазначені потенційні організації, які 
готові профінансувати відбудову України.  
У дослідженні пропонується, щоб підтримка України 
не була безумовною, а кошти виділялися згідно  
з графіком після досягнення проміжних 
результатів, передбачених планом реконструкції. 
Проміжні результати мають бути ідентифіковані та 
піддаватися кількісній оцінці. Україна безумовно 
не винна у війні, що триває, тому CERP пропонує, 
щоб переважна більшість підтримки надавалася 
у вигляді безповоротних грантів, а не кредитів. За 
приклад може бути використаний план Маршалла 
після Другої світової війни, де 90 відсотків коштів 
не підлягали поверненню. Це зменшило б ризик 
неплатоспроможності України в майбутньому, 
а також обмежило б можливість гальмування 
розвитку через придушення економіки високою 
вартістю обслуговування боргу33. Це виглядає 
розумною пропозицією, яка додатково 
підтримала б довгостроковий розвиток, будучи 
проінвестиційною пропозицією, завдяки значному 
зниженню вартості капіталу для України. Відбудова 
має відбуватися в спосіб цілісний, злагоджений. 
Хід відбудови має контролювати єдина інституція, 
яка б централізувала допоміжні організації, проте 
після вступу України до ЄС її слід розформувати, 
щоб не створювати зайвої бюрократії. Згадується 
платформа, яка б поєднувала всі зацікавлені 
сторони з урядом або українською інституцією, яка 
координувала б витрачання коштів на відбудову. 
Зазначається, що саме українське керівництво 
має визначити головні цілі відбудови, оскільки 
найкраще знає свої потреби. Допомога Україні 
має бути так структурована, щоб надавалася за 
певних умов, а умови мають привести Україну 
до європейських стандартів, у тому числі у сфері 
боротьби з корупцією, щоб забезпечити повну 
інтеграцію з ЄС. Видання наголошує, що Україна 
мусить залишатися ринковою економікою, однак 
державне втручання буде необхідним під час війни 
та деякий час після її закінчення. 
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У документі наголошується важливість 
децентралізації. Центральна влада не в змозі 
ефективно розподіляти кошти, тому проєкти 
дотацій повинні створюватися на рівні місцевої 
влади. Особливо це стосується інфраструктурних 
проєктів, таких як реконструкція доріг, шкіл, 
лікарень тощо. Роль уряду полягала б у тому, щоб 
надавати свою оцінку щодо проєктів і подавати 
їх до зовнішньої інституції, яка б вирішувала 
розподіл коштів або надавала б свої зауваження 
по суті до проєкта. Проведення фіскальної 
політики (зменшення бюджетних надходжень) 
і монетарної політики (галопуюча інфляція) 
стане великим викликом. Уряд повинен буде за 
участю держав-союзників забезпечити кошти 
для повсякденного функціонування держави, 
а також для забезпечення кредитної лінії для 
підприємств. Деякі кредити, взяті на українському 
фінансовому ринку до чи після війни, можуть бути 
скасовані, але це має бути зроблено так, щоб 
це не спустошило банківський сектор. Частина 
допомоги має бути спрямована на банки, які 
мають пройти процес рекапіталізації, щоб мати 
солідну частку у фінансуванні економічного 
відновлення. У довгостроковій перспективі участь 
міжнародних банків у банківській системі має бути 
збільшена шляхом приватизації деяких державних 
банків, що розширить доступ до міжнародних 
фінансових ринків. 

Визнається, що відсутність житлової 
інфраструктури може бути найбільшою 
перешкодою для повернення біженців і тому має 
бути одним із пріоритетів у середньостроковій 
перспективі. Зазначалося, що забезпечення 
поставок енергоресурсів не повинно бути 
великим викликом, оскільки Україна вже пов'язана 
енергетичними системами з країнами ЄС. Проте 
слід пам’ятати, що для забезпечення розвитку 
країни в майбутньому необхідно нарощувати їх 
потенціал. 

Згідно зі звітом CEPR, у довгостроковій 
перспективі Україна повинна боротися за 
якнайбільший приплив іноземних інвестицій, 

34 CEPR, A blueprint for the reconstruction of Ukraine.
35 CEE, Bankwatch network, The EBRD’s response to the war in Ukraine, 2022.

що також дозволить здійснювати трансфер 
технологій. Подібний наратив можна побачити 
в інших публікаціях, які підкреслюють роль 
європейської інтеграції та необхідності реформ 

– особливо розриву з комуністичними засадами та 
спрощення законодавства, що призведе до кращої 
маркетизації економіки. У контексті енергетики 
повторюється теза про те, що українська економіка 
повинна менше споживати викопного палива та 
інтегрувати енергетичний ринок з ринком ЄС34. 

Європейський банк реконструкції та розвитку 
(англ. European Bank for Reconstruction and Deve-
lopment) анонсував фінансову підтримку у формі 
позик з низькими або безвідсотковими відсотками 
за умови, що проєкти відповідатимуть політиці 
низьковуглецевої та екологічної ефективності. 
Це допомога, яка дозволить профінансувати 
багато інвестицій, а також згорнути частину 
короткострокових боргів, давши подих свіжого 
повітря українській владі35.  Кошти з цього джерела 
фінансуватимуть переважно проєкти, спрямовані 
на скорочення споживання викопного палива, 
проєкти підвищення енергоефективності, проєкти, 
пов’язані з розподіленими, приватними, малими 
і середніми відновлюваними джерелами енергії, 
а також реконструкція вже застарілих атомних 
електростанцій. 

Найбільша голландська миротворча організація 
PAX, яка має досвід післявоєнної відбудови  
в Африці на південь від Сахари, на Близькому 
Сході, на Балканах і в Колумбії, підкреслює, 
що відбудова має найкращі ефекти, коли  
її планують і проводять місцеві органи влади 
за участю місцевої громади, а також коли вона 
орієнтована на громадян, оскільки людський 
капітал буде найважливішим фактором розвитку 
після завершення відбудови. Демократизація, 
зміцнення громадянського суспільства, підтримка 
у подоланні травм війни є вирішальними для 
процесу відбудови. Зазначається, що процес 
планування має враховувати максимально 
можливу кількість українських експертів, які 
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живуть в Україні та знають її реалії, а також слід 
мінімізувати прийняття рішень та відповідальність 
за розробку плану інституціям, які фінансуватимуть 
відбудову. На думку PAX, це тягне за собою ризик 
підриву компетенції місцевої влади, уповільнює 
демократизацію та сприяє корупції. Це дещо 
відрізняється від попередніх публікацій, в яких 
підкреслюється необхідність значного контролю 
та участі іноземних експертів у процесі відбудови, 
головним чином у зв’язку з попередніми 
українськими проблемами з корупцією36. 

PAX наголошує на важливості децентралізації, 
розпочатої в Україні в 2014 році, зокрема на 
тому, що розподіл міжнародної допомоги може 
створити тенденцію до повернення централізації. 
Важливу роль в створенні людського капіталу 

36 PAX Policy Brief, Guiding principles for comprehensive citizens based reconstruction in Ukraine, 2022.
37 PONARS Eurasia, Rebuilding Ukraine: Pre-War Trends and Post-War Priorities Should Inform the Process, 2022.

можу відігравати побудова партнерства між 
українськими містами та містами Західної Європи. 
Подібно як і в інших виданнях, наголошується, що 
вкрай важливо запровадити дієву антикорупційну 
політику та реформувати судову систему, а також 
зберегти неупереджені ЗМІ, які дбатимуть про 
те, щоб підтримка була видана належним чином.
PONARS Eurasia, бачить важливий аспект, який не 
торкався в інших дослідженнях. Він зазначає, що 
в останні роки Україна розвивалася нерівномірно, 
а диспропорції розвитку між регіонами можуть 
негативно вплинути на реалізацію цілей відбудови 
України. Нижче наведено графік зростання ВВП 
у 2013–2019 роках по окремих регіонах. Не дивує 
суттєве падіння ВВП у Донецькій та Луганській 
областях, але залишаються досить суттєві 
диспропорції між іншими регіонами37. 

Джерело: PONARS Eurasia, “Rebuilding Ukraine: Pre-War Trends and Post-War Priorities Should Inform the Process”, 2022

Рисунок 2. Кумулятивна зміна ВВП в Україні у 2013-2019 рр 



30

5. УЗГОДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОТРИМАННЯ, 
РОЗПОДІЛУ ТА КОНТРОЛЮ КОШТІВ, 
ВИТРАЧЕНИХ ПІД ЧАС ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ 

• Прозорість витрачання коштів та ефективна 
антикорупційна політика будуть як найбільшим 
викликом, так і необхідною умовою для 
отримання оптимального фінансування. 

• Зацікавлені сторони мають бути націлені 
на створення єдиної організації з широкою 
міжнародною довірою, яка б розподіляла 
фінансування, оцінювала б проєкти та 
контролювала спосіб витрачання коштів. 

• Подолання монополій, боротьба з олігархізацією 
та посилення конкуренції на внутрішньому 
ринку України будуть одними з ключових 
аспектів розробки економічної політики.

• Незважаючи на низку законодавчих рішень 
та створення ефективніших інструментів 
боротьби з корупцією після Євромайдану, 
проблема корупції залишається. Для здійснення 
державних закупівель з фонду відбудови 
необхідно буде призначити міжнародних 
спостерігачів.

38 https://cpi.ti-ukraine.org/en, доступ з дня 20.08.2022 р.
39 K. Potapenko, Przeciwdziałanie korupcji w zamówieniach publicznych i nowy system e-zamówień „ProZorro” na Ukrainie, 
 „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ”, Краків 2017 r., 
40 https://www.ogpstories.org/through-the-power-of-the-people-empowering-citizen-watchdogs.

5.1. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ В УКРАЇНІ, 
ВПРОВАДЖЕНІ ПІСЛЯ ЄВРОМАЙДАНУ 

Згідно рейтингу Transparency International38, Україна 
в 2021 році займала 122 місце в світі щодо прозорості 
фінансів та корупції. З часів Євромайдану в 2013 
році відбуваються в ній позитивні, але повільні 
зміни щодо покращення діяльності країни в плані 
корупції. Вищезгадані зміни нажаль не достатні, 
незважаючи на запуск систем ProZorro та DoZorro 
у 2015 році.

Система ProZorro39 забезпечує прозорість 
державних витрат шляхом розміщення інформації 
про поточні державні закупівлі до 50 тис. грн на 
загальнодоступній інтернет-платформі. Платформа 
дозволяє подавати пропозиції, а після завершення 
процедури вся інформація та документи стають 
доступними для перевірки. За оцінками експертів, 
це знизило рівень корупції в Україні на 10–25%40. 
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Інша платформа – DoZorro, дає можливість 
підприємцям, чиї права могли бути порушені 
під час державних замовлень, на отримання 
структурованого зворотного зв’язку про тендер, 
покупця чи іншого учасника. У разі відсутності 
відповіді, справу можуть передати одному 
з експертів для розслідування. Якщо після 
аналізу буде виявлено порушення, подається 
звернення до контролюючих органів41. Позивач 
також має можливість оцінити якість отриманих 
відповідей від 1 до 5, а запити, які залишилися 
без відповіді, або отримали рівень задоволення 
нижче 3, позначаються як ненадійні і виділяються 
на платформі. Обидві системи створюють прозору 
систему державних замовлень. 

В січні 2015 року відбувся перший в історії 
України відкритий конкурс на посаду директора 
Національного антикорупційного бюро України 
(НАБУ), на який було подано 186 заявок42. Таким 
чином було закріплено створення нового органу 
по боротьбі з корупцією через закон Верховної 
Ради України у 2014 році. Передбачається його 
інституційна незалежність в своїх розслідуваннях. 
Крім того, Антикорупційне бюро запровадило 
спеціальний цивільний нагляд, до складу якого 
входять компетентні громадські активісти, обрані 
кожного року в інтернет-голосуванні. У 2015 році 
також була створена Спеціальна антикорупційна 
прокуратура (САП), яка мала стати самостійним 
структурним підрозділом, який передаватиме 
обвинувачення до судів. У цьому підрозділі також 
були порушення законодавства. 

Наступний орган, відповідальний за запобігання 
у боротьбі з корупцією, був створений  
у 2014 році. Створено Національне агентство  
з питань запобігання корупції (НАЗК), основними 
напрямками діяльності якого є: медіація, співпраця 
з викривачами, реалізація антикорупційних 
стратегій та кампаній. На даний момент тут працює 
близько 100 осіб43.

41 https://oecd-opsi.org/innovations/dozorro.
42 https://nabu.gov.ua/en/history-nabu.
43 https://nazk.gov.ua/uk.
44 https://www.forbes.pl/wiadomosci/sad-antykorupcyjny-na-ukrainie-parlament-uchwalil-przepisy/lgm9sj7.
45 https://www.pism.pl/publikacje/Niekonczaca_sie_opowiesc__walka_z_korupcja_na_Ukrainie.

Під впливом Міжнародного валютного фонду, 
США та Єврокомісії у 2018 році було створено 
Вищий антикорупційний суд (ВАКС)44. Він був 
створений переважно через тиск західних країн 
і міжнародних організацій на Україну, але важко 
припустити, що така інституція виникла б без 
міжнародного тиску. 

Незважаючи на всю цю діяльність, досі не 
вдалося створити повністю ефективну систему 
боротьби з корупцією, зокрема з найбільшими 
державними інвестиціями. З того часу, як у 2019 
році Володимир Зеленський обійняв посаду 
президента, і до початка війни мало що змінилося. 
Конституційний суд України та парламент 
використовувалися для обмеження діяльності 
усіх антикорупційних органів. Значна частина 
депутатів та інших державних службовців діє 
від імені олігархів, які їх фінансують, а точніше 
корумпують. Це створює спіраль корупції, яку 
важко зламати, і яка спрямована на збереження 
впливу олігархів. Завдяки вимогам Міжнародного 
валютного фонду та інших інституцій, у тому 
числі Європейського Союзу, які можуть чинити 
вплив через, зокрема, можливість відкликання 
траншів допомоги, все ще робляться спроби 
зменшити корупцію. Можна сподіватися, що 
разом із активним спостереженням цілого світу 
за Україною, може це змінитися. Важливою 
зміною є, насамперед, перегляд цінностей через 
абсолютну нетолерантність корупції в суспільстві. 
Варто пам’ятати, що українська корупція – це 
не лише використання ненадійних тендерів та 
інших бізнесів на межі держави та приватного 
сектору, а й дрібна корупція у великих масштабах 
в різних установах, поліції чи при влаштуванні на 
роботу. В 2020 році аж 58% українців негативно 
оцінювало спроби боротьби з корупцією, а 24% 
опитуваних вказали, що хоч раз протягом року  
у них вимагали хабар45.
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5.2. АНТИКОРУПЦІЙНА СИСТЕМА ТА 
ВІДБУДОВА УКРАЇНИ 
 
На даний час у світі діють три дуже суворі 
антикорупційні системи, серед них – американський 
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) , який датується 
1977 роком, британський Bibery Act 2010 року та 
французький SAPIN II 2016 року. Усіх їх поєднує 
визначення відповідальності за корупцію не 
лише працівника, а й керівництво фірм. Згідно  
з антикорупційними провадженнями, підприємства 
мусять продемонструвати, що їх керівні органи 
доклали всіх можливих зусиль для боротьби  
з внутрішньо організаційною корупцією. Крім 
того, як, наприклад, у випадку з американським 
FCPA, якщо діяльність, пов’язана з пропозицією 
або наданням фінансової користі, мала місце  
в іншій країні, ніж в США, і вона була пов’язана 
з цією країною, то відповідальність поноситься 
згідно американського законодавства46. В такий 
спосіб зменшується ризик підкупу посадової особи 
в іншій країні юридичною особою, пов’язаною із 
США. В такому випадку також американські фірми 
повинні дотримуватися чинного законодавства  
в країні, в якій вони ведуть свій бізнес. У зв’язку 
з фінансуванням відбудови України через США та 
ЄС, існує можливість тиску на використання однієї 
з цих трьох систем. 

Потенційна відбудова України призведе до 
надзвичайного збільшення кількості та вартості 
державних замовлень. Для того, щоб кошти 
оптимально витрачалися, а між суб’єктами виникла 
здорова конкуренція, має бути створена ефективна 

46 https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act.
47 Інтерв’ю було проведено 30 серпня 2022 року

антикорупційна система. Попри зусилля, після 
Євромайдану українцям так і не вдалося створити 
добре функціонуючий антикорупційний механізм. 
Суб’єкти господарювання, зацікавлені в участі  
у відбудові України, можуть зіткнутися з низкою 
обмежень, а також з блокуванням їх діяльності 
через значну олігархізацію економіки. За таких 
умов важко говорити про чесну конкуренцію  
у сфері державних замовлень. 

На мою думку, країни, фірми яких мають 
долучитися до відбудови України, повинні мати 
на її території свою власну громадську організацію 
або асоціацію. Завданням такої організації 
була б не лише реальна підтримка бізнесу, але  
й проведення всіх можливих діянь для пошуку 
корупційних явищ, які реально впливають 
на той чи інший тендер, в якому брала участь 
польська організація. Завдяки цьому можна було 
б навіть у незначній мірі контролювати державні 
замовлення, а також повідомляти про незаконні 
дії - зазначив в інтерв’ю з Warsaw Enterprise In-
stitute президент правління Академії боротьби  
з корупцією Славомір Снєжко, який раніше займав 
високі посади в Головному управлінні поліції та 
Центральному антикорупційному бюро47.

На додаток до міжнародної інституції, яка  
б централізувала процеси розподілу та перевірки 
використання коштів, кожна країна, що бере 
участь у відбудові України, могла б мати власну 
контрольно-господарську організацію, яка б діяла 
за схемою, наведеною на наступній сторінці.
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Країни, які беруть участь у відбудові, могли  
б покладатися на лише на українські антикорупційні 
інституції, міжнародну організацію, створену для 
контролю витрат коштів, але теж на недержавні 
організації (NGO) з країни свого походження. Це 
дозволило б підтримати їх фірми, щоб вони не були 
пропущені в тендерній процедурі, контролювати 
законність тендерів, а також підтримувати 
підприємства під час їх діяльності в Україні. Таке 
рішення допомогло б в ще кращому фінансовому 
забезпечені великого та масштабного проєкту 
відбудови країни. 

Дотеперішній досвід співпраці України з такими 
організаціями, як, зокрема, Міжнародний валютний 
фонд показує, що коли на кону фінансові транші, 
то українці вміють і можуть впровадити масштабні 
заходи для їх отримання. Прикладом є створення 
Вищого антикорупційного суду під тиском МВФ у 
2018 році. Прив’язка коштів на відбудову України 
до прозорості державних замовлень та витрачання 
коштів у співпраці з національними бізнесово-

-контролюючими організаціями виглядає цікавою 
і реалістичною ідеєю. Тоді недержавні організації 
виконували б контрольну та консультативну роль 
у співпраці з українською владою. 

Вище наведене рішення не зовсім узгоджується 
з запропонованими рішеннями в рамах першого 
бачення впровадження відбудови. Згідно  

з ними, мала б бути створена єдина організація 
для централізації надання та контролю коштів, 
виділених Україні. Якби така організація отримала 
б довіру всіх країн і організацій, які надають кошти 
та беруть участь у відбудові, такий сценарій був 
би реальний. На жаль, взявши під увагу досвід 
з минулого, важко собі уявити розв’язання 
запропоноване Україною, а також деякими 
недержавними установами, де Україна на чолі 
з Президентом та уповноваженим ним органом, 
мали б контролювати витрати коштів, а також 
самостійно проводити антикорупційний контроль. 

Славомір Снєжко наголошує, що важливим буде 
досягти згоди антикорупційних органів, які часто 
діють всупереч один одному. В Україні була 
давня проблема, що співпраця між службами 
не завжди була якісною. Проблема переважно 
людсько-політична. Не всі хотіли йти одним 
шляхом. Так було до війни. Війна це певною 
мірою змінила, – пояснював він. Наскільки  
у випадку боротьби зі спільним ворогом існує 
важливий фактор, що з’єднує протилежні групи 
інтересів, не можна сказати, що після закінчення 
війни ці кола залишаться неподіленими. Звідси 
випливає запропоноване рішення, яке полягає 
у співпраці української влади з національними 
контролюючими організаціями або єдиною 
контрольною організацією з міжнародною довірою, 
яка контролюватиме процес витрачання коштів та 

Джерело: опрацювання власне

 Рисунок 3. Пропозиція контрольного механізму



Варшавський інститут підприємництва

34

можливу залежність від наслідків антикорупційної 
політики, а також ефективність наступних етапів 
відбудови - це може бути елементом поєднання.

Однією з ключових умов надання Україні допомоги 
у відбудові, є не лише розв’язання проблеми 
корупції, але теж ефективний контроль та 
оптимізація державних витрат, деолігархізація 
економіки, тим самим підвищення конкуренції,  
а також забезпечення безпеки розміщення коштів 
іноземними інвесторами. Крім того, незважаючи 
на те, що від конференції в Лугано минуло 
більше 3 місяців, до цього часу не представлено 
детального плану, в який саме спосіб мають бути 
проведені всі процеси. Воєнним станом також 
намагається скористатися Володимир Зеленський, 
який наразі має значно більше можливостей діяти 
без згоди українського парламенту чи шляхом 
указів, користуючись величезною громадською 
підтримкою через дії української армії на лінії 
фронту. Шанс керувати країною подібним чином 
може не повторитися. 

5.3. ДЕОЛІГАРХІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ

Відомо, що своїм обранням нинішній Президент 
України багато в чому зобов’язаний зв’язкам 
з олігархом Ігорем Коломойським, якого 
навіть називають творцем політичної кар’єри 
Володимира Зеленського. Не лише Президент 
України скористався послугами мультимільярдера. 
Подібна ситуація була з Юлією Тимошенко після 
Помаранчевої революції, а потім і з Віктором 
Ющенко48. Ігор Коломойський відомий тим, що 
фінансує українських політиків, навіть якщо 
вони знаходяться в окремих групах, абсолютно 
не пов’язаних ідеологічно. Мав таку можливість, 
адже Коломойський є власником телеканалу 
«1+1», зіркою якого був нинішній Президент 
Володимир Зеленський. Олігархи 1990-х років 
через партійне фінансування стали невід’ємним 
елементом функціонування української економіки 
та політичної системи. Важко говорити про 

48 https://forsal.pl/artykuly/1409279,ukraina-rzadzona-z-tylnego-siedzenia-kim-jest-bogacz-ktory-stoi-za-
 zelenskim.html.
49 https://forsal.pl/swiat/ukraina/artykuly/8253492,ukraina-ustawa-o-oligarchach-co-oznacza-nowe-prawo.html.
50 https://warsawinstitute.org/pl/problem-zelenskiego-z-kolomojskim.

соціальні зміни, які можуть відбутися за короткий 
час, якщо такий ландшафт ділових і політичних 
зв’язків функціонує 30 років.
 
Попри все, після того, як Зеленський став 
Президентом, були зроблені зусилля, щоб 
мінімізувати вплив олігархів в Україні. Прикладом 
є закон від вересня 2021 року, який мав створити 
реєстр олігархів, а також заборонити фінансування 
ними політичних партій49. Вимогою знаходження 
в цьому списку є виконання принаймні однієї  
з чотирьох умов: мати політичний вплив, впливати 
на ЗМІ, бути монополістом у своїй галузі або 
мати активи, які в мільйон разів перевищують 
прожитковий мінімум. 

У контексті отримання коштів на відбудову 
важливим фактором, який враховує західний 
світ, будуть успіхи у деолігархізації, яку 
проводить Володимир Зеленський. До 2016 року 
Ігор Коломойський, який видається творцем 
політичного успіху нинішнього Президента України, 
володів Приватбанком, який був націоналізований 
попередньою владою в результаті фінансових 
махінацій на суму близько 5,5 млрд USD50. Олігарх 
хотів використати правління Зеленського  
і повернути банк, який йому належав. Під впливом 
Міжнародного валютного фонду та залежності 
від виплат допомоги Україні наприкінці 2019 
року, чинний Президент України відмовив 
Коломойському, і Приватбанк залишився  
в державній власності, що поклало початок 
відкритому конфлікту між двома сторонами. 
Серед іншого, внаслідок цих подій у липні 2022 
року в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Ігоря 
Коломойського та інших олігархів (Геннадія 
Корбана та Вадима Рабіновича) можуть позбавити 
українського громадянства та конфіскувати їхнє 
майно. Відкритий конфлікт з олігархами триває  
з середини 2020 року: «Ви, як акули бізнесу, повинні 
мати сталеві нерви. Дивно, що не відчуваєте того, 
що країна змінилася і починається нова історія. 
За новими правилами. Навіть не так, просто - за 
правилами. Ви можете прийняти їх: бути великим, 
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прозорим бізнесом з допомогою держави, або 
ви випадете з гри”– таку чітку позицію висказав 
Володимир Зеленський минулого року51.

Незважаючи на відкриту боротьбу з олігархами, 
системні проблеми в цьому плані залишаються. 
Багато державних посад обіймають люди, які 
розпочинали свою кар'єру ще в Радянському 
Союзі, а деякі галузі економіки, такі як лісове 
господарство чи енергетика, все ще стикаються зі 
значною корупцією52. «Велика чистка» політичних 
і бізнес зв’язків, розпочата Володимиром 
Зеленським після російського вторгнення 24 лютого 
2022 року, все ще триває і може функціонувати 
переважно завдяки можливості управління 
через укази. До групи затриманих за корупцію 
приєдналися також народні депутати України, 
зокрема Олексій Ковальов і Віктор Медведчук 
з дружиною Оксаною Марченко. Дуже важливу 
роль відіграє все більш свідоме суспільство, яке 
починає протистояти корупції. З цим погоджується 
і виконавчий директор Центру протидії корупції 
Дарія Каленюк, яка в інтерв’ю Warsaw Enterpri-
se Institute сказала: «Після Євромайдану було 
запроваджено низку антикорупційних рішень, 
зросла суспільна обізнаність, тому вони втрачають 
своє значення. […] Однією з причин є обмежений 
вплив на суспільство останнім часом. Телебачення 
олігархів втрачає своїх глядачів».

Щораз більше зростає суспільна відсутність 
згоди на діяльність олігархів разом із правовими 
можливостями, якими зараз володіє Президент 
України, створюють чи не єдиний шанс вирішити 
питання олігархізації держави, що позитивно 
вплине на економіки в майбутньому. Відбудова 
має базуватися переважно на малих і середніх 
підприємствах, що є природною протилежністю 
олігархічній економіці, очікується, що це призведе 
до більшої конкурентоспроможності та певним 
чином відобразить економічний успіх Польщі після 
1989 року. Невирішення проблеми до завершення 
війни з Росією може призвести до скорочення 

51 https://www.money.pl/gospodarka/zelenski-odcina-macki-biznesowej-osmiornicy-ale-wyrastaja-jej-nowe
 -6794714950638464a.html.
52 Там само.
53 https://www.money.pl/gospodarka/nowi-oligarchowie-zarabiaja-na-wojnie-w-ukrainie-rosna-fortuny
 -6776898769091136a.html.

фінансування відбудови з боку міжнародних 
інституцій і, насамперед, до зниження інтересу 
приватного сектору до входження на український 
ринок. Зазначені інституції не зацікавляться 
участю у ринку, який функціонує на основі впливів 
олігархів. 

5.4. КОНТРОЛЬ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПІД ЧАС 
ПЛАНУ ВІДБУДОВИ
 
В українських ЗМІ поширена думка про те, що 
люди на керівних посадах діють на шкоду 
державним компаніям, свідомо знижують 
фінансові результати компаній та доводять їх до 
збитків шляхом свідомо невигідного управління53. 
Згідно з повідомленнями українського порталу 
«Економічна правда», ця діяльність спрямована 
на те, щоб у майбутньому забрати їх у власність 
за безцінь під час плану обширної приватизації та 
створити новий клас олігархів зі своїми сферами 
впливу. Якщо таке явище буде масштабним, то 
можна скоротити кошти на відбудову, оскільки це 
відновить модель 1990-х років, яка понад 30 років 
нищила українську економіку. Навіть незважаючи 
на готовність Володимира Зеленського боротися 
з пактами та його чітку позицію з цього приводу, 
очі світу та всієї України будуть прикуті до процесу 
приватизації. Президент України – прихильник 
лібералізації економіки, а отже й приватизації 
та комерціалізації державної промисловості. 
Щоправда, процес приватизації сам по собі  
є корупційним, але за правильного проведення 
він має призвести до кращого розподілу ресурсів, 
підвищення ефективності українських гігантів 
та покращення ситуації на монополізованих 
українських ринках товарів і послуг. 

На даний час немає рішення щодо того, в який 
спосіб Україна разом зі своїми іноземними 
партнерами будуть контролювати грошові 
надходження, призначені на її відбудову. 
Українські політики хотіли б мати максимальний 
вплив на розподіл та контролювання засобів. Це 
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хочуть реалізувати, опираючись на механізми, 
напрацьовані після Євромайдану 2014 року,  
а точніше на реформи з 2017 та 2018 років. Багато 
хто з них вважає, що цього буде достатньо для 
забезпечення прозорості державних коштів 

та відповідного розподілу фінансування. Існує 
можливість того, щоб інвестиції в інфраструктуру 
були здійснені без прямого перерахування коштів 
на рахунки української адміністрації. Мало б це 
відбуватися на основі нижченаведеної схеми: 

Джерело: власне опрацювання

Рисунок 4. План розподілу коштів на відбудову України 

Інфраструктурні проєкти, як правило, - одні 
з найбільш корупційних, а також пов’язані  
з потоком величезних коштів. Хорошим рішенням 
було б залучення іноземних арбітрів для 
державних замовлень, які оплачуються коштами, 
призначеними на відбудову. Зазначені арбітри 
діяли б як незалежний експертський орган, 
надаючи рекомендації для даного проєкту. Цей 
орган міг би включати міжнародні організації 
або призначені посольствами урядові установи 
(наприклад, Польське агентство з інвестицій та 
торгівлі (РАІН)), які між собою співпрацювали б. 

Альтернативним рішенням було б створення 
установи, яка була б уповноважена централізувати 
кошти від суб’єктів, що фінансують відбудову, 
та розподіляти їх на конкретні проєкти, 
запропоновані центральним урядом України, 
муніципальними органами або ж українською 
установою, що координує відбудову. Призначена 
інституція консолідувала б різні потоки державного 
фінансування, розподіляла б їх із зазначенням 

етапів та траншів, а також по ходу контролювала  
б хід їх витрачення. Якщо застосувати таке рішення, 
дана установа мала б бути рішучою та готовою 
взяти на себе повноваження розподіляти дотації та 
гранти всіх зацікавлених організацій, для того, щоб 
переказувати кошти більш гармонійно та обдумано, 
а також постійно контролювати хід їх витрачання. 
Очолювали б дану інституцію представники, 
направлені зацікавленими сторонами у відбудові, 
особливо державні установи, що залучені до 
цього процесу, а участь у такій системі, звичайно, 
була б добровільна. Перевагами використання 
такої системи є обмеження бюрократії, оскільки 
процедури отримання державних коштів були  
б стандартизовані, не було б необхідності  
в існуванні багатьох контрольних установ, які 
перевіряли б прогрес, а також в існуванні 
кількох міжнародних антикорупційних органів. 
Така інституція, завдяки широкій співпраці 
із зацікавленими сторонами та органом, який 
координує відбудову, могла б прискорити 
весь процес. 
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Звичайно, це не виключало б можливість 
ініціатив, реалізованих безпосередньо приватним 
сектором або інституціями, які не братимуть 
участь у створенні такої інституції. Проте, якби 
найважливіші міжнародні організації, які 
розподіляють державні кошти, фінансували  
б проєкти окремо, самостійно, то ця підтримка 
могла б бути нескоординованою. Перерахування 
всіх коштів безпосередньо українській владі або 
координаційній установі з відбудови, які б самі 
управляли фінансами, могло б бути проблематично 
через складність контролю та ризик корупції. 

5.5. ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПРИВАТНИХ 
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ 

Незважаючи на створення одних із найпрозоріших 
систем державних замовлень – ProZorro та DoZorro, 
до початку війни у цій сфері все ще були деякі 
зловживання. Однак їх було значно менше, ніж 
раніше. Важливу роль відіграла тут можливість 
вирішення щоразу більше справ через Інтернет, 
завдяки чому посадова особа не має прямого 
контакту з клієнтом, що значно зменшує ризик 
корупції. Крім того, прозорість системи, яка 
полягає в оприлюдненні пропозицій, які надходять, 
збільшувала безпеку та дотримання закону. 
Незважаючи на цей факт, іноземні інвестори 
з приватним капіталом наражаються на ризик, 
пов'язаний з українським ринком, оскільки  
в загальному розумінні європейця, Україна – 
країна, яка наскрізь паралізована корупцією. 

54 В інтерв’ю для Warsaw Enterprise Institute 13 вересня 2022 р.

Іншої думки є Дарія Каленюк, виконавчий директор 
Центру Протидії Корупції, що знаходиться в Києві: 
Підприємці можуть співпрацювати з місцевими 
органами, щоб повідомляти про корупцію та 
недобросовісні дії. Також добре розвинений 
громадський рух, який співпрацює з журналістами-

-розслідувачами. Справи оприлюднюються та 
вирішуються. Підприємцям не варто турбуватися 
про потенційну корупцію. Так само і у випадку  
з державними замовленнями. ProZorro та DoZorro 
багато чого змінили у боротьбі з корупцією та 
забезпечили високу прозорість та справедливість 
дій. Прозорість – це найважливіше, і саме так ми 
хочемо залучити капітал. 

На думку Каленюк54 багато ліцензій можна 
отримати онлайн, що знижує ризик конфронтації 
з чиновником, який може діяти не на користь 
даному підприємцю. Звичайно, це може мати 
позитивний вплив, хоча це не найважливіший 
мотиваційний фактор до інвестицій і не гарантія 
стабільності. Українці бачать велику цінність  
в неурядових організаціях та структурах державного 
управління, створених після 2017 року, як таких, що 
мають найбільше значення в майбутній відбудові 
України. Проте, до цього часу вони були під сильним 
тиском олігархів, а також деяких політиків. Чи під 
час чистки, яку проводить Володимир Зеленський, 
ці групи впливу стануть маргіналізовані, а на їх 
місці не утворяться нові? 
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• Польські та іноземні підприємства можуть не 
бути «автоматично» зацікавлені у виході на 
український ринок через низьку купівельну 
спроможність населення та високий 
політичний ризик. Скоріш всього, міжнародні 
підприємства, які зараз діють на українському 
ринку, продовжуватимуть там свою роботу.

• Залучення значної кількості польських фірм 
в рамках проєкту відбудови та експансії на 
український ринок, може відбутися після 
закінчення енергетичної кризи та стабілізації 
ситуації в Україні. 

• Незалежно від обставин, польські великі 
будівельні компанії будуть зацікавлені  
у відбудові. Шанс на великий новий ринок 
бачать теж підприємства, що займаються 
відновлюваною енергією. 

• Інвестиційні фонди стримано ставляться 
до потенційних інвестицій. Можливістю 
залучення капіталу стане масштабна 
приватизація державних підприємств. 

6.1. ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 
БІЗНЕСУ ТА СПІВПРАЦІ З УКРАЇНОЮ 
 
Porównując Порівнюючи нинішню ситуацію  
з анексією Криму та війною в Донбасі в 2014 
році, суттєвою різницею є сильне політичне 
лідерство Володимира Зеленського, на хвилі якого  
є можливість активно залучати місцеве суспільство 
до відбудови України, а також набагато більшу 
готовність міжнародної спільноти залучати капітал 
та know-how. 

Як зазначає експерт Польсько-американського 
фонду свободи, який має досвід системної 
трансформації, важливим чинником буде 
створення ефективного антимонопольного 
органу для боротьби з правлячою олігархією.  
У свою чергу, нинішнє сильне політичне керівництво  
в особі Президента України може мати вирішальну 
участь у тому, щоб не повторити помилки, зроблені 
після Майдану 2013 року. Гарантія непорушності 

6. ПОТЕНЦІЙНА РОЛЬ ПРИВАТНОГО 
ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ У ВІДБУДОВІ 
УКРАЇНИ, А ТАКОЖ ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ 
ЕКСПЕРТІВ, ПІДПРИЄМЦІВ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
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кордонів у політично стабільній країні матиме 
надзвичайний вплив на відбудову України та  
її економічне зростання. 

Окрім політичного лідерства та стабілізації кордонів, 
відіграватиме важливу роль у відбудові демографія. 
За даними ООН, на даний час за межами України 
в Європі перебуває близько 7 млн біженців55.  
В Польщі працевлаштувалося близько 390 тис осіб, 
із занотованих 1-1,5 млн людей, які приїхали сюди 
після 24 лютого 2022 року56. Це створює велику 
демографічну проблему для України, оскільки 
багато молодих українців можуть не повернутися 
назавжди на батьківщину. З метою заохочення 
до повернення, необхідно створити привабливу 
систему або швидку можливість покращення свого 
матеріального статусу, що в повоєнних реаліях 
буде вкрай важко. Значній частині біженців 
немає до чого повертатися, оскільки їхні міста чи 
помешкання були повністю зруйновані. Поки не 
розпочнеться масштабна програма відбудови, для 
них буде важко забезпечити умови до проживання, 
які спонукали б повернутися.

6.2. ПОТЕНЦІЙНА УЧАСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 
ФОНДІВ У ВІДБУДОВІ УКРАЇНИ 

Майже три роки в Україні намагаються створити 
середовище, сприятливе для розвитку ІТ-індустрії. 
Для цього було створено спеціальну економічну 
зону для таких суб’єктів під назвою Diia.City  
з дуже сприятливими правовими та податковими 
рішеннями та стимулюванням іноземних суб’єктів 
реєструвати свої компанії в Україні. Зараз в рамках 
проєкту та зони працює близько 300 суб'єктів. Про 
відкритість на нові технології та бажання розвивати 
Україну в цьому плані, свідчать слова Міністра 
цифрової трансформації57 – Олександра Борнякова 
про криптовалюти: Криптовалюти забезпечують 
швидші транзакції, вони є більш гнучким  
і дешевим інструментом, ніж банківські перекази. 
Це простіший, нескладний, прозорий і миттєвий 

55 https://300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba.
56 https://www.pit.pl/aktualnosci/kiedy-uchodzca-z-ukrainy-musi-zaczac-placic-podatki-w-polsce-1007365.
57 https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8515393,wojna-w-ukrainie-zbieranie-srodkow-na-
 armie-kryptowaluty.html.
58 https://fortune.com/2022/08/24/ukraine-going-all-in-tech-rebuild-economy-international-oleksandr-bornyakov.

метод порівняно з банківською транзакцією SWIFT, 
виконання якої може тривати більше одного дня. 
У світі криптовалют переказ коштів займає лише 
кілька хвилин.

Так чи інакше, з початку війни багато коштів, зібраних 
на підтримку української армії, перераховувалися 
за допомогою криптовалют. Феномен переміщення 
компаній в Україну, наприклад з Білорусі, також 
був помітний ще до війни. Незважаючи на бойові 
дії, український IT-сектор зафіксував зростання 
експорту послуг на 23% у першому півріччі 2022 
року, порівняно з аналогічним періодом 2021 року58. 
Навіть на момент найбільшого російського 
наступу на початку березня 2022 року, український 
IT-сектор займав 96% експорту послуг, що  
є безпрецедентним явищем. 

Головна мета Міністерства цифрової трансформації 
– створення з України п’ятої країни Європи за 
кількістю стартапів. Тривають також роботи 
над запровадженням електронних резиденцій 
для програмістів з усього світу, що дозволить 
їм розраховуватися на основі сприятливого 
податкового законодавства без обов’язку 
проживання в Україні. Також планується 
створити міжнародний інвестиційний фонд для 
залучення іноземного капіталу з метою розвитку 
технологічної галузі. Україна має амбітні плани 
стати найпривабливішою країною для провідних 
світових інвесторів та технологічних гігантів. Крім 
того, шляхом створення глобальної платформи 
ідей, яка зможе скультивувати умови для запуску 
найамбітніших міжнародних проєктів з України 
за всебічної підтримки держави та венчурних 
капіталів.

Незважаючи на дуже амбітні плани, необхідно 
створити стабільне середовище для ведення бізнесу 
в Україні, і тут досі залишається невирішеною 
проблема російського вторгнення та територіальної 
цілісності. Значною проблемою може також бути 
демографія. Хоч з 24 лютого 2022 року чоловіки 
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у віці 18-60 років не мають права залишати 
територію України, існує велика ймовірність, що 
після війни вони приєднаються до свої родин  
з економічних причин. Без урахування окупованого 
Криму та непідконтрольних територій Донецької та 
Луганської областей у 2021 році в Україні проживало 
37,3 млн жителів, що означає втрату до 16% жителів 
лише за півроку, і ця кількість може значно зрости. 
У зв’язку з тим іноземні інвестиційні фонди чи 
інші організовані форми інвестування приватного 
капіталу можуть мати сумніви щодо законності 
інвестування свого капіталу в Україну. 

Відбудова країни після війни в нинішніх умовах 
також відбувається в інший спосіб, як це було 
після Другої світової війни. Діють тут також зовсім 
інші геополітичні фактори. Звертає на це увагу  
в розмові з Warsaw Enterprise Institute професор 
Пьотр Корись, історик економіки та економіст 
факультету економічних наук Варшавського 
університету: Країнам Азії знадобилося 20–30 
років, щоб відбулося економічне диво, тому  
в Україні його важко очікувати за такий короткий 
час. Хочу підкреслити, що це відбувалося протягом 
20 років відносного геополітичного миру, з дуже 
сприятливими демографічними умовами. Тоді 
також відзначався довгостроковий приплив 
американського капіталу. Наприклад, під час 
Корейської війни американці купували японську 
продукцію. Умов для еміграції теж не було. Сьогодні 
зовсім інакше. Українці зможуть вільно мігрувати.
Крім того, з другого кварталу 2022 року 
Європа відчуває значну проблему, пов’язану 
з енергоресурсами та високими цінами на 
електроенергію та газ, що є наслідком санкцій, 
накладених на Росію Європейським Союзом та 
США. Це може обмежити коло суб’єктів, які бажають 
інвестувати в Україну, і змусити їх зосередитися 
на поточній внутрішній діяльності. Несприятлива 
демографія, нечисленні країни, які готові 
пожертвувати кошти. […] Країни Європейського 
Союзу мають свої проблеми, тим більше є вороже 
наставлена Росія [...]. Поки що роль України на 
міжнародній арені не визначена – зазначив 
Пьотр Корись.

59 https://www.cnbc.com/2022/06/13/buffetts-son-donates-2point7-million-to-ukraine-after-zelenskyy-meeting.html.
60 https://www.rp.pl/gospodarka/art36815941-ukraina-rozpoczyna-wielka-prywatyzacje-na-liscie-420-przedsiebiorstw.

У контексті інвестиційних фондів помітний брак 
їх чіткого голосу в публічному просторі. Важко 
отримати будь-яку інформацію в ЗМІ чи заяву з більш 
детальним описом їхніх планів щодо післявоєнної 
України. Окрім інтерв’ю Говарда Баффета59,, в якому 
він, після розмови з Володимиром Зеленським, 
поінформував про перерахування 2,7 млн USD на 
допомогу Україні, особи відповідальні за кошти не 
надають публічної інформації. 

Для цілей цього звіту нам вдалося зв’язатися  
з одним із інвестиційних аналітиків фонду, який 
займається темою східних ринків. Щоб говорити 
про реальний інтерес інвестиційних фондів 
післявоєнним ринком України, Росія повинна 
зазнати значної поразки на фронті. Напевно, більша 
стабілізація була б, якби другий фронт відкрився 
б в якійсь далекій країні. […] На мою думку, тут 
є три ключові сегменти: нерухомість, промисловість 
та видобування. Україні знадобляться кошти на 
відбудову, йде велика приватизація. Не думаю, 
що ціни підприємств будуть на рівні їх реальної 
вартості, тільки дешевше – ствердив в розмові.

Беручи до уваги значні економічні проблеми  
в минулому, а також дуже невизначене майбутнє, 
можна виправдано сказати, що інвестування коштів 
в Україну після війни може нагадувати спекуляцію 
(за якої можна отримати потенційно високу 
норму прибутку), ніж інвестицію. Надією можуть 
бути приватизації, які залучать довгострокових 
інвесторів, і які будуть відкриті до реального бізнесу 
в Україні. На початку серпня 2022 року в Україні 
оголосили велику приватизацію, яка має охопити 
420 підприємств60. У новітній історії це також буде 
перша країна, яка проведе масову приватизацію 
під час війни. Уряд України планує залишити  
у власності держави не більше 100 підприємств. 

Однак, враховуючи амбітні плани, опубліковані  
в „Ukraine’s National Recovery Plan” National Recove-
ry Council, може бути нереально залучити мінімум 
250 млрд USD приватних коштів протягом 10 років, 
що мало б становити 1/3 усіх коштів, поглинених 
під час відбудови. Суми, пов’язані з приватними 
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інвестиціями, оцінити найважче, оскільки вони 
залежать головним чином від умов миру та 
потенційного становища української економіки 
через кілька років після війни. 

6.3. ПОЛЬСЬКІ ПІДПРИЄМЦІ МАЛОГО ТА 
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ, ЯКІ ЗАЦІКАВЛЕНІ 
В ІНВЕСТИЦІЯХ АБО ВИХОДІ НА 
УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК 

Найважливішим фактором впливу на роль 
польського сектору малих і середніх підприємств 
(МСП) у відбудові України буде внутрішня 
економічна ситуація Польщі. На даний час61 
підприємства більше зосереджені на виживанні, 
ніж на інвестуванні в іншу країну чи пошуку там 
збуту своїх товарів. Відповідно до PMI (Purchasing 
Managers Index), який відповідає за вимірювання 
настрою менеджерів у контексті: економічної 
активності, виробництва чи замовлень, - Польща 
наразі має найгірший результат у світі, коли 
йдеться про промисловість62. Крім того, Польща 
також увійшла в стан економічної рецесії і наразі 
має найшвидшу динаміку падіння серед усіх країн 
Європейського Союзу щодо зростання валового 
внутрішнього продукту63. Звичайно, вплив на це 
має також ситуація в Україні і пов'язана з нею 
енергетична криза. Можливо, закінчення війни 
породить певний ентузіазм на ринках, що може 
зробити український ринок цікавим для польських 
суб’єктів.

На жаль, поточні макроекономічні дані 
демонструють негативні тенденції. За таких умов 
підприємствам сектору МСП все важче впоратися 
на локальному ринку. Вони вже приймають важкі 
стратегічні рішення, які обмежують виробництво, 
або, в крайніх випадках, скорочують найманих 
працівників. Прикладом може бути компанія Cerrad, 

- один з найбільших виробників керамічної плитки 
в Європі, яка була змушена призупинити частину 

61 Станом на 05.09.2022 р.
62 https://businessinsider.com.pl/gospodarka/zly-odczyt-pmi-dla-polski-nasz-przemysl-w-najwiekszej-depresji
 -na-swiecie/yj4k9mk.
63 https://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/8519729,inflacja-pkb-techniczna-recesja-stopy-procentowe-rynek
 -pracy.html.
64 https://www.money.pl/gospodarka/polski-producent-plytek-ogranicza-produkcje-ponad-350-osob-moze
 -stracic-prace-6805574541363936a.html.
65 https://agronews.com.pl/artykul/prad-dla-przedsiebiorcow-drozszy-o-500-proc-taryfy-grozy-juz-u-klientow.

виробництва, а близько 350 осіб знаходяться під 
загрозою втрати роботи64. Дана фірма пов’язана  
з ремонтно-будівельною галуззю: керамічна 
плитка використовується в ремонті помешкань, 
які у великій мірі стали зруйновані в Україні під час 
бойових дій. Практично жодна з подібних компаній 
(як і дрібніших) не буде чекати закінчення війни, 
а Україна не буде рятунком для їх підприємств,  
а лише можливістю покращити становище та 
шансом на новий ринок збуту. 

Головною проблемою польської промисловості 
є ціни на енергію та енергоносії. Через ембарго 
на російські нафту, газ і вугілля – ціни стрімко 
зростають. Наприклад, у випадку з електроенергією 
вони зросли за останній рік аж на 500% для 
підприємств65. OЗвичайно, фірми з інших країн 
також борються з високими цінами на енергоносії. 
У цей момент різниця у витратах на виробництво 
стає все більш розмитою. Закінчення війни в Україні 
не обов’язково означає енергетичну стабілізацію, 
оскільки, ймовірно, без зміни влади в Росії наразі 
немає шансів нормалізувати з нею відносини,  
а значить, зняття ембарго на сировину виглядає 
нереально. 

В кулуарних розмовах підприємців із сектору малого 
та середнього бізнесу, Україна не висвітлюється як 
головне вирішення їхніх проблем і не виступає 
вагомим поштовхом для розвитку фірм, а лише 
варіантом, який може з’явитися з часом. Таким 
чином, хоча ситуація щодо можливого великого 
ринку збуту контролюється компаніями на постійній 
основі, вони навряд чи будуть здійснювати 
інвестиційні витрати для відкриття своїх торгових 
точок або найму торгових представників в Україні. 
Слід також зазначити, що компанії, які займаються 
транспортом вантажів, не відзначають збільшення 
інтересу до своїх послуг і наразі не ведуться жодні 
накопичувальні роботи ні щодо пошуку клієнтів 
з України, ні під час її відбудови. Скоріш всього, 
якщо така можливість виникне, вони будуть 
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використовувати посередників, які займаються 
торгівлею з цією країною та співпрацюватимуть  
з уже пов’язаними з нею в минулому структурами. 
Ймовірно, це відбуватиметься через громадські 
організації, такі як Спілка підприємців і роботодавців, 
яка відкрила своє представництво в Києві в липні 
2022 року66. Також помітна присутність Державного 
агентства з інвестицій і торгівлі. 
 
Незважаючи на все, польська економіка може 
виграти від відбудови України. Якщо вона 
поглинатиме такі величезні кошти, як раніше 
заявлялося, то частина з них можливо буде 
витрачена на товари та послуги з Польщі. 
Це пояснюється географічною близькістю 
обох країн. Важливим фактором може бути  
й величезна кількість українців, які перебувають 
в нашій країні. Завдяки таким людським ресурсам, 
якщо український ринок стане привабливим, 
більшість фірм матимуть можливість брати участь  
у такому ринку. 
 

6.4. ПІДПРИЄМЦІ З СЕКТОРУ ВЕЛИКИХ КОМПАНІЙ 
 
На відміну від сектору малого та середнього 
бізнесу, існує зацікавленість у відбудові України 
з боку великих приватних структур, особливо 
у сфері інфраструктурних проєктів, таких як 
будівництво доріг та мостів. Під час перших днів 
війни в Україні та посиленого прибуття біженців 
до Польщі, великі фірми брали на роботу таких 
людей у своїй готовності допомогти, незважаючи 
на відсутність потреби у розширенні штату. Це 
призвело до ситуації, коли можна було спостерігати 
більшу кількість українок в офісах, які виконували 
роботу, наближену до своїх професій. Наприклад, 
деякі великі юридичні компанії запровадили 
програму працевлаштування юристів з України. 
Зазвичай вони виконували роботи, призначені для 
асистентів, оскільки не мали ліцензії на практику 
в Польщі та не володіли мовою. Таким чином, 
великі польські підприємства могли створити 
основу для розширення в майбутньому. Головними 

66 https://zpp.net.pl/otwarcie-przedstawicielstwa-zwiazku-przedsiebiorcow-i-pracodawcow-w-kijowie.
67 https://klub-lewica.org.pl/aktualnosci/2206-tani-prad-z-ukrainy-dla-polski.
68 https://energia.rp.pl/energetyka-zawodowa/art36964341-zelenski-sklada-ue-energetyczna-propozycje-ukraina-zastapi-rosje.
69 https://relacje.mirbud.pl/pobierz/822/sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-gk-mirbud-w-2020-roku-pdf.

зацікавленими сторонами тут є будівельні компанії. 
Під час неофіційної розмови з членом правління 
великої будівельної групи він припустив, що 
тривають проєктні роботи щодо транспортування 
електроенергії з України до Польщі і це буде 
пріоритетним проєктом найближчого часу, 
особливо в контексті підтримки ембарго на 
російські ресурси. Це також зазначив посол 
Пшемислав Коперський на прес-конференції, яка 
відбулася 25 травня 2022 року в Сеймі67: В Україні 
працює 15 атомних енергоблоків, зосереджених на 
4 атомних електростанціях, їх сумарна потужність 
становить 15 гігават. Експортні потужності країни 
становлять 7 гігават. […] Електроенергія, яка тече 
з розеток, оплачується закупівлею імпортного 
вугілля та газу. Ми імпортуємо сировину за мільярди 
євро. Є ймовірність, що електроенергія з України 
буде дешевшою на 50-60%. Для цього потрібно 
відновити зв'язок, який добре працював у 80-х 
роках ХХ ст. 

Крім того, що 30 червня 2022 року запустили 
передачу електроенергії до Євросоюзу, це лише 
незначний відсоток від поточної потреби громади. 
Великі будівельні компанії це знають і захочуть 
брати участь у цих проєктах. 

До інвестицій в канали передачі енергії, а також  
в створенню умов для видобутку сировини, заохочує 
Володимир Зеленський, який відкрито заявив, що 
Україна готова бути країною, відповідальною за 
забезпечення Європейського Союзу необхідною 
сировиною, але для цього необхідна обов’язкова 
допомога в інфраструктурних проєктах68.

Слід зазначити, що частина великих будівельних 
фірм, як наприклад «Мірбуд»69 вже кілька років 
присутня на українському ринку. У випадку  
з «Мірбудом» компанія була створена в Україні 
у 2018 році, але її діяльність не виходила за межі 
визначення можливостей співпраці, вивчення 
можливості роботи з субпідрядниками та пошуку 
надійних постачальників матеріалів. До кінця 
2020 року вона не встигла розпочати жодного 
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інфраструктурного проєкту та брала участь у трьох 
тендерах загальною вартістю 88,5 млн євро, але не 
виграла жодного.

Зацікавленість у реалізації будівельних проєктів 
також висловив Даріуш Блохер, президент 
правління групи Budimex, а сама компанія 
звернулася за процедурою отримання замовлень 
у майбутньому. Проте, як він зазначає на даному 
етапі, важко чітко вказати, як це буде зроблено: 
Сама процедура подачі заявки не викликає жодних 
емоцій у фірм, крім того, що вона ймовірно завчасна, 
але теж не знаємо на яких умовах будемо проводити 
можливі роботи. […] Не знаємо, що з фінансуванням 
інвестицій, з оголошенням тендерів, хто це буде 
робити, як це буде робити, які будуть гарантії - 
ствердив в інтерв’ю з порталом biznes24.pl70.

Наразі єдине від чого можна відштовхуватися, це 
домовленості, укладені в Лугано, які визначають 
загальні напрямки дій, а також загальні положення 
програм, розміщених на сайті уряду, присвяченому 
відбудові України71. Поки що тендерні процедури та 
точний бюджет відновлення країни не визначені. 
За українськими припущеннями, протягом 10 
років планується витратити 150-250 млрд USD на 
відбудову та модернізацію житлової та регіональної 
інфраструктури, а також від 120 до 150 млрд USD 
на адаптацію своєї логістики до країн ЄС. Приватні 
фірми, як наприклад вищезгаданий Budimex, 
почали навчати своїх працівників та розпочали 
співпрацю з університетами, щоб підготувати 
українські кадри для реалізації інфраструктурних 
проєктів відповідно до сучасних технологій. На 
цьому етапі важко сказати, як саме буде проходити 
вся процедура. Наразі до відбудови України 
зголосилося понад 1200 фірм72, у тому числі всі 
найбільші будівельні компанії, що працюють 
в Польщі. 

Завдяки географічній близькості польські 
підприємства присутні на українському ринку. Між 
двома країнами також була інтенсивна торгівля.  

70 https://biznes24.pl/co-z-odbudowa-ukrainy-rozmowa.
71 https://recovery.gov.ua.
72 https://www.wnp.pl/budownictwo/prawie-1200-polskich-firm-zglosilo-chec-odbudowy-ukrainy,617290.html.
73 https://firma.rp.pl/nowe-rynki/art17062471-polska-trzecim-najwiekszym-partnerem-handlowym-ukrainy.
74 https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/zamknieto-sklepy-ccc-ukrainie-spolka-wstrzymala-transport.
75 https://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/spolki-w-grupie-pko/kredobank.
76 https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/wawel-niepewny-biznesu-na-ukrainie.
77 Там само.

В 2020 році Польща була для України третім за 
обсягом партнером торгівлі після Німеччини та 
Китаю73, а загальний обсяг торгівлі становив 7,36 
млрд USD. Основними складовими польського 
експорту були товари електромашинної 
промисловості (32,4%), хімічної (21,2%), 
сільськогосподарської (14,4%), а також товарів 
легкової промисловості (9,4%). 

Також слід зазначити, що в Україні вже багато років 
працюють філії польських фабрик, наприклад Cer-
sanit, який має один завод у Житомирській області 
на півночі України, а інші навіть мають власні 
шоуруми. Також присутня спілка CCC, яка входить 
до 20 найбільших компаній, зареєстрованих на 
Варшавській фондовій біржі та має 18 магазинів 
в Україні74. Великі польські компанії вже багато 
років, а особливо після 2008 року, інвестують свої 
кошти в Україну і присутні на місцевому ринку. 
На початковому етапі військових дій вони там 
призупинили свою діяльність, однак через затяжну 
війну та наразі не охоплення західних територій 
країни – деякі з них відновили своє виробництво та 
діяльність магазинів. Хоча функціонувати в таких 
умовах нелегко. 

Взаємозв’язків є ще більше. PKO Bank Polski 
є власником українського Кредобанку, який 
входить до складу 16 найбільших банків за 
активами та кредитним портфелем75. Часткою 
(48,5%76) в підприємстві, що виготовляє солодощі 

– Житомирські Ласощі, володіє польський Wawel.

Великою проблемою в  контекст і 
конкурентоспроможності польського експорту  
в Україну буде курс гривні. Через його девальвацію 
після 21 липня 2022 року рентабельність 
експорту знизилася, на що звернув увагу 
президент молочного кооперативу Серпц Гжегож 
Ганько: Стрімкі курсові коливання загрожують 
абсолютним збитковим імпортом для українських 
дистриб’юторів77.
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Польська фірма Fakro має три виробничі 
підприємства в Україні, створені в основному 
для оптимізації митних зборів у Росії, щоб мати 
можливість дешевше експортувати вікна на 
місцевий ринок78. Однак допоки діють торговельні 
санкції та існує міжнародна ізоляція Росії, Україна 
не буде країною, придатною для експансії на 
колишні пострадянські країни. Підприємства, які 
обрали такі рішення, можуть опинитися у скрутному 
становищі. Український ринок, який нараховує 
близько 40 мільйонів людей, значно менший за 
російський ринок із 144 мільйонами жителів, які 
досі купували продукцію українського виробництва 
від іноземних виробників. Тому в якості компенсації 
буде важливо мінімізувати митні збори при експорті 
товарів до Європейського Союзу, які зараз зазвичай 
становлять 2% до 20% ціни на товари. З 2016 року 
тимчасово діє угода про зону вільної торгівлі, 
яка знизила мита на деякі продукти (наприклад, 
сільськогосподарську), а з 2023 року має охопити 
корисні копалини79. Низькі ставки мита дозволять 
виробництво в Україні та конкурентоспроможність 
місцевих структур на ринку Європейського Союзу, 
що важливо з точки зору великих компаній. 

6.5. ІНВЕСТИЦІЇ ЗАХІДНИХ КОРПОРАЦІЙ, 
ЗАЦІКАВЛЕНИХ В УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ ЗБУТУ
ТА НИЗЬКІЙ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА 
В ПІСЛЯВОЄННІЙ УКРАЇНІ 
 
Україна потребує іноземних інвестицій, незважаючи 
на те, що на її території триває збройний конфлікт. 
Було оголошено, серед іншого, програми іноземних 
інвестицій, і її ініціатори хочуть отримати таким 
чином інвестиції до 400 млрд USD. Попит на 
іноземний капітал дуже великий, про що заявила 
в інтерв’ю Міністр розвитку України - Юлія 
Свириденко80: Сьогодні ми не просимо гуманітарної 
допомоги. Ми просимо інвестицій, які можуть дати 
шанс Україні на розвиток. [...] Можна сказати, що 
зарано просити безпосередні іноземні інвестиції, 
але для бізнесменів, для тих, хто готовий ризикнути 
і розуміє, що найбільший зиск отримає той, хто 
прийде першим. 

78 https://www.money.pl/galerie/artykul/oto-7-polskich-firm-ktore-moga-stracic-na,54,0,2201654.html.
79 https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/content/poglebiona-i-kompleksowa-strefa-wolnego-handlu-ue-ukraina.
80 https://www.ft.com/content/7b562f33-b1fd-459d-8b8e-49a05b0cec5a.
81 Там само.

Іноземні інвестори також могли б використати 
період постійної невизначеності під час тривалої 
війни, щоб дослідити варіанти та підготувати 
можливі проєкти, щоб бути готовим на час 
стабілізації ситуації. Що важливо, через нинішню 
корупцію в Україні її влада пропонує, щоб процедури 
іноземних інвестицій базувалися на британському 
антикорупційному законодавстві. Вона, поряд 
з американською, належить до найсуворіших 
у світі. Передбачене стало також спрощення та 
прискорення регуляторних процедур і скасування 
понад 500 різних вимог щодо отримання дозволів, 
водночас пропонуючи широкі податкові пільги.
 
Крім того, українська влада визнає, що західним 
інвесторам знадобиться особливий захист  
у вигляді отримання доступу до страхових продуктів 
Світового банку, які покривають ризики війни. 
Володимир Зеленський дистанційно відкрив сесію 
Нью-Йоркської фондової біржі та у своїй промові 
з цього приводу закликав іноземний капітал 
інвестувати. На зустрічі були присутні представники 
таких компаній, як: Pfizer, S&P Global або Bank 
of New York Mellon. Президент України запевнив 
його в програмі приватизації та вказав ключові 
галузі економіки, куди можна інвестувати капітал: 
військова промисловість, енергетика, сировина, 
технології та сільське господарство. Для цього 
запустили спеціальну інтернет-платформу. 

Україна не є країною, в якій відсутні іноземний 
капітал та західні корпорації. Свої філії, чи 
виробничі підприємства мають там тисячі компаній. 
Майже 25 років на українському ринку присутні, 
наприклад, Nestlé (перед війною мали 3 фабрики 
і надавали близько 5 тис. робочих місць), DSV 
(логістика), UPS (кур’єрська служба), а свої власні 
виробничі підприємства мають Carlsberg, чи Coca-

-Cola81. Україна для них не є в новинку. В принципі, 
іноземні структури працюють в Україні з моменту 
отримання нею незалежності в 1991 році. У перші 
дні російського вторгнення вони призупинили 
свою діяльність, але згодом, у міру перенесення 
активних військових дій на схід країни, відновили 
виробництво чи надання своїх послуг. 
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Важливою відмінністю між минулим і нинішнім 
іноземним капіталом є план великої приватизації 
та реконструкції, який зрештою не призводить 
до більшої олігархізації економіки. До цього 
часу компанії будували свої заводи, склади 
чи створювали представництва, але такої 
масштабної лібералізації внутрішнього ринку  
з інших галузей економіки, включно з військовою 
промисловістю, не було. 

Присутність Президента України на відкритті 
торгової сесії Wall Street є дуже символічною. 
Це також свідчить про хороші відносини  
з американською владою та компаніями, сприяючи 
зміцненню відносин між ними. Навіть за можливої 
поразки України у війні з Росією на сході країни 
накопичений раніше іноземний капітал не 
перестане функціонувати, цілком можливо, що 
більша частина промисловості та логістики 
буде переміщена зі сходу на захід країни, що  
й відбувається зараз.

82 Інформація отримана з офісу речника Міністерства закордонних справ 2.08.2022 р. 

6.6. ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ 
ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ 

На даний час, одними з головних державних 
інституцій, що мають на меті розширення 
польсько-української економічної співпраці,  
є Міністерство розвитку і технологій та Польське 
агентство інвестицій і торгівлі. Це також випливає 
з інформації, наданої нам речником Міністерства 
закордонних справ Лукашем Ясіна82: У плані 
підтримки польських структур у майбутній відбудові 
України Міністерство закордонних справ відіграє 
допоміжну роль. Головну роль у цьому питанню 
відіграють Міністерство розвитку і технологій та 
Польське агентство інвестицій і торгівлі, які в червні 
2022 р. розпочали створення бази даних польських 
підприємств, які бажають працювати на відбудову 
України. Наступним кроком має бути аналіз 
спеціалізацій та можливості фірм, зареєстрованих 
у базі, а також проведення галузевих консультацій, 
які допоможуть направити польські фірми на 
реалізацію відповідних типів проєктів.
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До цього часу діяльність Польського агентства 
інвестицій і торгівлі полягала також у створенні 
команди підтримки польсько-українського бізнесу. 
Воно координує переміщення підприємств, які 
раніше мали свою діяльність в Україні, а також 
допомагає у пошуку нових ринків збуту продукції, 
яка раніше експортувалася на Схід. Також була 
створена спеціальна лінія довіри для фірм, які 
потребують підтримки в перенесенні свого бізнесу 
з України до Польщі. З 1 серпня 2022 року також 
запрацювала контактна форма83 для польських 
підприємств, які хочуть взяти участь у післявоєнній 
відбудові України, яка збирає інформацію про такі 
суб’єкти та має на меті систематизацію діяльності та 
стандартизацію галузей, зацікавлених у співпраці. 

На думку речника Міністерства закордонних 
справ, найважливішим завданням для України 
на сьогодні є проведення заходів, спрямованих 
на отримання необхідних коштів для підтримки 
відбудови країни на міжнародній арені: МЗС 
вживає заходів щодо підтримки фінансування 
повоєнної відбудови України. Польща активно 
шукає фінансової підтримки для України на різних 
міжнародних форумах. У зв’язку з чим найближчим 
часом доцільно продовжити діяльність  
у сфері підтримки всіх ініціатив на форумах 
різних міжнародних фінансових інституцій 
(включно зі Світовим банком, МВФ, ЄІБ, ЄБРР) 
та в ЄС у сфері макрофінансової підтримки для 
України,[…] підтримка ініціатив, які відносяться 
до майбутнього фінансування,[…] доведення до 
ефективних рішень на європейському рівні щодо 
можливості конфіскації російських активів та їх 
призначення для покриття витрат, пов’язаних 
з відбудовою України, зруйнованої збройними 
силами Росії. 

Крім того, Офіс речника МЗС наголошує, що, 
насамперед, після закінчення бойових дій, 
пріоритетними будуть проєкти інфраструктурного 
значення, а саме: відновлення на зруйнованих 
територіях електроенергії, водопостачання, 
меліораційних систем, а також основної 
комунікації. Існують також плани системної 
підтримки польських підприємств, які вже 

83 https://odbudowaukrainy.paih.gov.pl/#formularz-zgloszeniowy.

провадять свою діяльність на українському ринку, 
або планують її там розпочати. Вони в основному 
базувалися б на інструментах підтримки прямих 
польських інвестицій в Україні, включаючи захист 
і страхування таких інвестицій, на опрацюванню 
фінансових рішень (наприклад, пов’язані кредити, 
експортні кредити), на інструментах підтримки 
польських підприємств у різних проєктах, 
реалізованих на території України, або на 
піднятті спільних рішень польських компаній  
з українськими. Вищезазначені системні рішення 
також сприяли б підтримці просування на 
українському ринку – польських технологічних 
рішень, особливо тих, які Міністерство 
закордонних справ визначило пріоритетними 
для просування (технології кібербезпеки, фінтех, 
сільськогосподарські технології, медичні, водні, 
інтелігентні міста, зелені технології і дрони).

Міністерство закордонних справ також 
підтверджує, що детальніші переговори та 
заходи щодо економічної співпраці у відбудові 
післявоєнної України, а також ті, що стосуються 
сприяння польському підприємництву, ведуться 
протягом тривалого часу: Як і закордонні візити 
членів керівництва МЗС, так і зустрічі з делегаціями 
з інших країн в країні, все частіше включають так 
звану економічну складову. Участь польських 
фірм, презентація їх пропозицій, а також зустрічі 
з потенційними партнерами отримали своє 
постійне місце в офіційних іноземних контактах. 
Інструменти нашої економічної дипломатії 
постійно адаптуються до мінливої ситуації 
у світовій економіці та до мінливих потреб  
і очікувань польських підприємств, враховуючи 
різні форми підтримки на конкретних ринках.

В розумінні співпраці між державними 
структурами, такими як, наприклад, спілки 
Державного казначейства, найбільшу роль  
в будівництві поля для співпраці на разі відіграє 
Міністерство державного майна. Спілки державного 
майна з ключових секторів, таких як енергетика, 
чи паливна промисловість, повинні розглянути 
можливість участі в запланованій приватизації  
з уваги на реалізацію стратегічних цілей обох країн. 
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7. ПІДСУМКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Наразі польські підприємці із сектору малих та 
середніх підприємств, через численні труднощі 
на місцевому ринку, радше не зацікавлені  
в інвестуванні в Україну. Низька купівельна 
спроможність українців сприяє тому, що її ринок 
не є для них засобом, який вирішить проблеми 
майбутньої кризи. Проте в майбутньому, завдяки 
доступу до сировини, дешевої кваліфікованої 
робочої сили, малі та середні підприємства можуть 
шукати постачальників або субпідрядників на 
даному ринку. У разі мобілізації значної підтримки 
у зв’язку з реалізацією програми відбудови, 
український ринок може стати більш привабливим. 
У випадку великих польських підприємств, якщо 
ситуація стабілізується, є шанс для нових інвестицій. 
Безумовно, Україна теж може стати привабливою 
для всіх будівельних фірм, а також для компаній 
з відновлювальної енергетики.

Польська державна адміністрація зосереджується 
на розбудові м’яких польсько-українських 
ділових відносин та потенційному виході фірм на 
український ринок. Головну роль відіграватиме 
Державне агентство з інвестицій і торгівлі.

Незважаючи на те, що великі міжнародні компанії 
(в тому числі польські) більш всього залишаться  
в Україні після війни, необхідно буде перевизначити 
їхню роль в українській економіці. Досі для 
більшості з них Україна була місцем виробництва 
товарів для експорту на російський ринок та 
країн пострадянського простору. На даний час, 
і в найближчому майбутньому, ці напрямки можуть 
бути для них закриті, але, можливо, завдяки 
пробудженню внутрішнього попиту за рахунок 
дотацій, можливості участі у великій приватизації, 
а також можливості дешевого виробництва – вони 
знайдуть спосіб функціонування в новій реальності.
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Опрацювання звітів та публікацій, створених 
іншими інституціями, збір низки матеріалів, 
у тому числі висновків експертів, дозволило 
нам оцінити поточну діяльність і надати власні 
рекомендації для української сторони та її 
партнерів, які братимуть участь як у відбудові, 
так і процесі її фінансування. Автори більшості 
попередніх публікацій погоджуються з тезою, 
що новозбудована інфраструктура має бути 
сучаснішою, більш екологічною та кориснішою 
за ту, яку зруйнували росіяни. Менш енергоємні 
житлові масиви (а навіть цілі міста) наблизять 
Україну до іншої мети, тобто до енергетичної 
незалежності. Рішуча орієнтація на «зелену 
відбудову», в певній мірі, – це спосіб максимізації 
дотацій. Українці усвідомлюють важливість цієї 
теми для влади Євросоюзу, тому в переговорах 
використовуватимуть екологічні аргументи з метою 
показати відповідність української відбудови ідеям 
екології. Звертаємо увагу, що екологія – це важливо, 
але слід пам’ятати, що надмірні екологічні вимоги 
не повинні гальмувати та збільшувати витрати, 
пов’язані з відбудовою. 

Безсумнівно, інтеграція з Європейським Союзом 
дала б доступ до величезного ринку та фінансової 
підтримки, які підживили б українську економіку. 
Бачимо теж необхідність деолігархізації, збудування 
незалежної судової системи та прагнення до 
стандартів європейської правової системи.  
В економічних питаннях також рекомендуємо 
прагнути до надійності та стабільності державних 
фінансів, а також до забезпечення конкурентного 
регуляторного середовища. Це все те, з чим 
погоджуються автори всіх звітів щодо відбудови 
України. На додаток до цих, так би мовити, 
очевидних рекомендацій, ми пропонуємо власні, 
багато в чому виходячи з прийнятого наративу. 

1. ВИКОРИСТАННЯ УНІКАЛЬНОГО СПОСОБУ 
УПРАВЛІННЯ КРАЇНОЮ ДЛЯ ДЕОЛІГАРХІЗАЦІЇ. 
Спроби деолігархізації України поки що мали 
обмежену ефективність. Поки Володимир 
Зеленський може керувати президентськими 
указами, необхідно ефективно мінімізувати 
олігархічні впливи та зв’язки, опираючись на 
цю можливість. Якщо Україна більше не зможе 
здійснювати владу таким чином, вона, можливо, 

не матиме другого шансу швидко й вигідно 
змінити свою систему. Водночас в Україні 
потрібно створити потужне антимонопольне 
відомство, яке перейме поділ монополій, які 
є результатом олігархічної системи, якщо 
буде доведено їх шкоду для ринку. Окрім 
сильної антимонопольної інституції, необхідне 
справедливе антимонопольне законодавство, 
яке гарантуватиме дотримання прав власності. 

2. ПРИВАТИЗАЦІЯ З ГОЛОВОЮ, А НЕ ЯК-
-НЕБУДЬ. Приватизацію потрібно проводити 
раціонально. Найоптимальнішою ідеєю може 
бути не проведення приватизації під час війни. 
Відклавши приватизацію частини підприємств 
до настання миру, можна буде отримати кращі 
ціни на активи. Водночас варто розглянути 
можливість створення ринку капіталу  
в Україні, щоб приватизація могла проводитися 
ефективніше. Проте немає необхідності 
створювати в Україні нову фондову біржу. 
Вже зараз українські спілки котируються 
на Варшавській фондовій біржі, яка навіть 
публікує індекс WIG UKRAIN. 

3. ПОДАТКОВА ГАВАНЬ. Україна має стати 
надзвичайно конкурентоспроможною в системі 
оподаткування. В найближчі роки, завдяки 
зовнішнім дотаціям та гуманітарній підтримці, 
не буде необхідності у високих податках для 
фірм для збалансування бюджету. Завдяки 
цьому можна спростити та зменшити податки, 
щоб стимулювати фірми відкривати свої філії, 
а також заохотити спеціалістів (особливо  
з ІТ-сектору) до податкової резиденції та 
створення інноваційної української економіки. 
Це також може спонукати частину біженців 
повернутися. 

4. ЛЮДСЬКИЙ ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ.  
В антимонопольних та антикорупційних 
організаціях ключові посади, крім українців, 
мають займати іноземні спеціалісти, які менш 
схильні до корупції. Крім того, слід запросити 
міжнародних спостерігачів для нагляду за 
процесом. 

5. ШВИДКА ВІДБУДОВА БУДИНКІВ. Якнайшвидше 
слід розпочати програму відбудови житла, щоб 
мати можливість надати житло біженцям. Чим 
довше триватиме процес відбудови, тим більше 
людей залишиться назавжди поза кордонами 
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країни. Фінансування будівництва нового 
житла має залежати від конкретних випадків. 
Коли йдеться про відбудову знищених 
об’єктів, то мають бути використані кошти, 
забрані в Росії, а також кошти, отримані із 
зовнішніх дотацій. Тоді квартири слід надавати 
безкоштовно, однак витрати на будівництво 
мають хоча б частково компенсуватися платою 
за комунальні послуги. Після відповідного часу 
і оплати частини вартості будівництва, житло 
мало б переходити у власність тих осіб, які там 
проживають, або їх нащадків. Перспектива 
володіння нерухомістю має наблизити людей 
до прийняття рішення повернутися в країну. 
Саму відбудову мають проводити, насамперед, 
за участю приватних компаній.

6. ОБМЕЖЕННЯ РОЛІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЛАДИ. 
Децентралізація країни має відбуватися таким 
чином, щоб місцева влада мала можливість 
звертатися за грантами безпосередньо до 
установ, які їх надають, без посередництва та 
участі уряду України. 

7. ПЕРЕДБАЧЛИВА КРАЇНА ЗАВЖДИ ЗАСТРАХОВАНА. 
З настанням миру, підприємства та приватні 
особи мають отримати доступ до кредитів, які 
будуть не набагато дорожчими, ніж у країнах 
Європейського Союзу. Для цього українські 
корпоративні та приватні кредити повинні 
бути застраховані українським урядом таким 
чином, щоб у разі відновлення конфлікту, 
страхування частково покривало відсотки та 
основну суму, а у випадку якщо позичальник 
безпосередньо постраждав від збройного 
конфлікту (наприклад, знищення активів, які 
мав під час бомбардування), кредит покривався  
б страховою компанією. Це дозволить 
зменшити витрати на ризики та створити 
функціонуючий фінансовий ринок.

8. РОЗПОДІЛ КООРДИНАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ. 
Погоджуємося з тим, що координацією проєкту 
має займатися уповноважена створена для 
цього центральна інституція, проте, для 
уникнення патологічних ситуацій, контроль 
за витрачанням коштів повинен здійснювати 
інший орган. Одночасно контроль і координація 
породжує певний конфлікт інтересів. Може 
виникнути сумнів, що якщо кошти були 
витраченні не за призначенням, то це означає, 

що якась помилка могла виникнути в процесі 
їх розподілу. У такій ситуації координуюча 
та контрольна інституція може пробувати 
приховати деякі помилки. Передача всіх 
коштів безпосередньо українській владі або 
координаційній установі з відбудови, яка мала 
б сама розпоряджатися коштами, могла б бути 
проблематичною через складність контролю 
та ризик корупції. 

9. СТВОРЕННЯ СУПЕРУСТАНОВИ, ЩО РОЗПОДІЛЯЄ 
ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ. У підсумкових 
звітах багато говориться про централізацію 
координації процесу відбудови, але варто 
задуматися про централізовану систему 
призначення та контролю коштів. Згідно 
з попереднім пунктом, припускаючи, що 
функції координації та контролю мають бути 
розділені, потрібно створити установу, яка 
була б дзеркальним відображенням установи, 
що контролює відбудову, але відповідала  
б за розподіл та контроль отриманих коштів. 
Вона могла б бути створена з ініціативи та 
за участю найважливіших інституцій, що 
фінансують відбудову: Європейського Союзу, 
Європейського банку реконструкції та 
розвитку, Європейського інвестиційного банку, 
Організації економічного співробітництва 
та розвитку, урядів країн (особливо США) та 
підпорядкованих їм установ. Вищезазначені 
зацікавлені сторони могли б делегувати 
своїх представників до цієї інституції, яка 
могла б послідовно оцінювати проєкти, 
створені українським урядом, органами 
місцевого самоврядування чи установами, 
що координують відбудову. Установа 
консолідувала б різні потоки державного 
фінансування, розподіляла б їх, визначаючи 
основні етапи та транші, а також постійно 
контролювала б хід їх витрачання. Якщо 
кожна установа буде окремо фінансувати 
різні проєкти, надходження коштів може 
бути неузгодженим і нерівномірним. Іншими 
перевагами використання такої системи  
є зменшення бюрократії, оскільки процедури 
отримання державних коштів були  
б стандартизовані, не було б потреби  
в існуванні багатьох контрольних установ 
для перевірки прогресу, а також не було  
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б потреби в існуванні багатьох міжнародних 
антикорупційних органів. Така інституція, 
завдяки широкій співпраці із зацікавленими 
сторонами та органом, який координує 
відбудову, могла б прискорити процес 
відбудови. Звісно, це не виключає можливість 
ініціатив, безпосередньо реалізованих 
приватним сектором або інституціями, які не 
братимуть участь у створенні такої інституції. 

Участь у такій системі була б добровільною і не 
була б орієнтованою на непублічні ініціативи. 
Таке рішення є доцільним лише в тому випадку, 
якщо фактично згадані інституції бажають 
працювати в рамках однієї організації, а також 
якщо сам орган буде органом прийняття рішень 
від імені цих інституцій. 
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