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СВІТОВИЙ БАНК: СТРАТЕГІЯ ЩОДО ВИКОРІНЕННЯ ЗЛИДЕННОСТІ  
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОБУТУ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ 

У статті досліджено основні стратегічні аспекти фінансової діяльності Світового банку щодо викорінення злиденності та 
забезпечення добробуту країн, що розвиваються. Розглянуто інструменти фінансування Світового банку, які включають фінан-
сування інвестиційних проектів та фінансування на підтримку розвитку. Проаналізовано сучасний стан та визначено тенденції 
фінансування програм МБРР і МАР, спрямованих на викорінення крайньої бідності та забезпечення добробуту для всіх. 
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Кожухова Т.В. ВСЕМИРНЫЙ БАНК: СТРАТЕГИЯ ПО ИСКОРЕНЕНИЮ НИЩЕТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

В статье исследованы основные стратегические аспекты финансовой деятельности Всемирного банка по искоренению ни-
щеты и обеспечению благосостояния развивающихся стран. Рассмотрены инструменты финансирования Всемирного банка, 
которые включают финансирование инвестиционных проектов и финансирование на поддержку развития. Проанализировано 
современное состояние и определены тенденции финансирования программ МБРР и МАР, направленных на искоренение край-
ней бедности и обеспечение благосостояния для всех. 
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Kozhukhova T.V. WORLD BANK: STRATEGY FOR POVERTY ERADICATION AND WELFARE OF DEVELOPING COUNTRIES
In the article the basic aspects of the World Bank financial strategy for poverty eradication and welfare in developing countries have 

been examined. Instruments of World Bank financing, including the financing of investment projects and funding to support the develop-
ment have been investigated. The current situation and trends of IBRD and IDA funding programs for extreme poverty eradication and 
general prosperity ensuring have been identified and analyzed. 
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Постановка проблеми. Новий порядок денний у 
сфері розвитку [1], прийнятий на саміті ООН у 2015 р., 
визначив цілі у сфері сталого розвитку та завдання, 
що передбачають продовження роботи, розпочатої в 
період дії Декларації тисячоліття [2]. Найважливішим 
глобальним завданням і однією з необхідних умов 
сталого розвитку є ліквідація злиденності. Незважа-
ючи на значні досягнення світового співтовариства у 
скороченні бідності й голоду, проблема залишається 
актуальною. За даними доповіді ООН «Цілі розвитку 
тисячоліття» (2015 р.), у всьому світі число людей, 
які живуть в умовах крайньої бідності, скоротилося 
більш ніж наполовину – з 1,9 млрд. осіб у 1990 р. до 
836 млн. осіб у 2015 р. [3]. Важливість надання між-
народними фінансовими установами згідно з їх ман-
датами допомоги всім країнам, особливо країнам, що 
розвиваються, у забезпеченні можливостей для стра-
тегічного маневру визнана у підсумковому документі 
Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення нашого 
світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку на 
період до 2030 року» [1]. Взяти на себе провідну роль 

у визначенні шляхів фінансування програми розви-
тку на період після 2015 р. ООН закликала Світовий 
банк, метою якого є підвищення рівня життя країн, 
що розвиваються.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мам фінансування міжнародними інститутами ста-
лого розвитку країн, що розвиваються, присвячено 
праці багатьох зарубіжних та вітчизняних учених. 
Питання позиціонування Світового банку вивчали 
К. Гілберт [4], А. Пауел [4], Д. Вайнс [4]; роль Сві-
тового банку в скороченні злиденності розглядали 
М. Клеменс і М. Кремер [5], П. Камек [6]; підхід 
Світового банку до надання міжнародної економіч-
ної допомоги та дані, що лежать в основі відбору 
країн-реципієнтів, досліджував І. Васкес [7]. Серед 
вітчизняних науковців варто виділити О.Г. Білоруса 
та Ю.М. Мацейко [8], які досліджували загальні 
питання фінансування глобального сталого розви-
тку; В.Є. Новицького [9], який розглядав викорис-
тання зовнішніх фінансових ресурсів у процесі світо-
вого економічного розвитку; С.М. Смолянкіну [10], 
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яка визначила роль міжнародних фінансових орга-
нізацій у забезпеченні міжнародної екологічної без-
пеки в умовах глобалізації. Необхідність активізації 
зусиль міжнародних фінансових інститутів у сфері 
фінансування сталого розвитку у зв’язку з прийнят-
тям нового порядку денного до 2030 р. визначає 
потребу в дослідженні стратегії Світового банку щодо 
викорінення злиденності та забезпечення добробуту 
країн, що розвиваються.

Мета статті полягає у дослідженні стратегії Світо-
вого банку щодо викорінення злиденності та забезпе-
чення добробуту країн, що розвиваються.

Виклад основного матеріалу дослідження. Діяль-
ність Міжнародного банку реконструкції та розви-
тку (МБРР) і Міжнародної асоціації розвитку (МАР), 
що входять до групи Світового банку, спрямована на 
досягнення двох цілей – викорінення крайньої бід-
ності шляхом скорочення до 2030 р. до 3% частки 
світового злиденного населення і забезпечення добро-
буту для всіх шляхом збільшення доходів 40% най-
бідніших жителів кожної країни [11]. Досягнення 
даних цілей здійснюється Світовим банком через 
надання позик, кредитів, грантів, гарантій, продук-
тів управління ризиками та експертних рекоменда-
цій у сферах розвитку, а також координацію заходів 
з вирішення регіональних та глобальних завдань.

З метою сприяння сталому розвитку МБРР випус-
кає облігації на міжнародних ринках капіталу, вико-
ристовуючи ресурси для скорочення бідності й забез-
печення зростання в інтересах усіх верств населення, 
надаючи позики, гарантії, інструменти управління 
ризиками та консультативні послуги країнам із 
середнім рівнем доходу і платоспроможним країнам 
з низьким рівнем доходу.

МАР є найбільшим багатостороннім джерелом 
пільгового фінансування найбідніших країн світу і 
основним інструментом досягнення в цих країнах 
цілей Світового банку. МАР підтримує зусилля країн 
у сфері підвищення темпів економічного зростання, 
скорочення масштабів бідності та покращання умов 
життя бідних верств населення. У 2015 р. критеріям 
для отримання допомоги МАР відповідали 77 країн, 
що мали дохід $1 215 або менше на душу населення 
[12]. Поповнення бюджету МАР здійснюється раз 
на три роки за рахунок внесків розвинених країн, 
а також інших організацій групи Світового банку: 
МБРР і Міжнародної фінансової корпорації.

Інструменти фінансування Світового банку вклю-
чають фінансування інвестиційних проектів (ФІП) та 
фінансування на підтримку розвитку (ФПР). 

ФІП розраховане на довгострокову перспективу 
(від 5 до 10 років) і використовується в усіх сферах 
діяльності, насамперед в таких, як інфраструктура, 
розвиток людського потенціалу, сільське господар-
ство та державне управління. Урядам країн нада-
ються фінансові ресурси у вигляді позик МБРР і кре-
дитів/грантів МАР, а також гарантій для сприяння 
діяльності, спрямованої на створення фізичної/соці-
альної інфраструктури, необхідної для скорочення 
масштабів бідності та забезпечення сталого розвитку. 
На відміну від кредитування на комерційних умовах, 
що здійснюється Світовим банком, ФІП не тільки 
забезпечує надання необхідних фінансових ресур-
сів країнам-позичальникам, але й слугує стійким 
механізмом поширення глобальних знань і надання 
технічної допомоги. Зокрема, здійснюється фінан-
сування аналітичної діяльності та проектування на 
концептуальних стадіях розробки проекту, технічної 
допомоги та експертної оцінки на стадіях реалізації 
проекту та інституційного будівництва [12].

ФПР передбачає прискорене надання фінансо-
вої допомоги, що дозволяє позичальнику покрити 
поточні або прогнозовані потреби у фінансуванні. 
ФПР має на меті сприяння зусиллям позичальника 
у забезпеченні сталого розвитку в рамках програми 
дій політичного та інституційного характеру (підви-
щення ефективності управління державними фінан-
сами, поліпшення інвестиційного клімату, усунення 
недоліків з метою підвищення ефективності надання 
послуг та диверсифікація економіки). Фінансові 
ресурси використовуються позичальником у рам-
ках існуючих систем і процедур реалізації проектів 
і програм. Рішення про використання ФПР у тій чи 
іншій країні приймаються Світовим банком у кон-
тексті Стратегії сприяння країні. Основними умо-
вами фінансування в рамках ФПР є розробка та реа-
лізація програм і проектів за ініціативою і силами 
самих країн, відповідність проектів і програм постав-
леним цілям і завданням, консультації з зацікавле-
ними сторонами, координація діяльності донорів та 
досягнення конкретних результатів. Кошти в рамках 
ФПР виділяються країнам у вигляді позик МБРР і 
кредитів або грантів МАР на таких умовах: підтри-
мання належних основ макроекономічної політики, 
що визначаються Світовим банком на основі резуль-
татів оцінок Міжнародного валютного фонду (МВФ), 
задовільної реалізації спільної програми реформ [12].

У 2015 фінансовому році (ф. р.) загальна сума 
нових зарезервованих кредитних ресурсів МБРР 
і МАР збільшилася майже на 35% порівняно з 

Таблиця 1
Кредитування МБРР і МАР за секторами, $ млрд. 

Сектор 2013 ф.р. 2014 ф.р. Відх., % 2015 ф.р. Відх., %

Сільське, лісове господарство, рибальство 2,1 3,1 47,6 3,0 -3,2

Освіта 2,7 3,4 25,9 3,5 2,9

Енергетика і гірничодобувна промисловість 3,3 6,7 103,0 4,5 -32,8

Фінанси 2,1 2,0 -4,8 4,1 105,0

Охорона здоров'я та інші послуги у соціальній сфері 4,4 3,4 -22,7 6,6 94,0

Промисловість і торгівля 1,4 1,8 28,6 2,3 27,8

Інформація та зв’язок 0,2 0,4 100,0 0,3 -25,0

Державне управління та судово-правова система 8,0 8,8 10,0 8,2 -6,8

Транспорт 5,1 6,9 35,3 5,2 -24,6

Водопостачання, каналізація, захист від паводків 2,2 4,3 95,5 4,8 11,6

Разом 31,5 40,8 29,5 42,5 4,2

у т. ч. з боку МБРР 15,2 18,6 22,4 23,5 26,3

у т. ч. з боку МАР 16,3 22,2 36,2 19,0 -14,4

Джерело: розраховано автором на основі [13]
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2013 р. і становила $42,5 млрд.: обсяг нових заре-
зервованих кредитних ресурсів МБРР – $23,5 млрд.; 
МАР – $19 млрд., у т. ч. $15,9 млрд. – у формі кре-
дитів, $2,4 млрд. – у формі грантів та $600 млн. – у 
вигляді гарантій [13]. 

Кредитування МБРР і МАР здійснюється за 
такими тематичними напрямами: управління еко-
номікою, охорона довкілля та раціональне викорис-
тання природних ресурсів, розвиток фінансового та 
приватного секторів, розвиток людських ресурсів, 
управління державним сектором, зміцнення право-
вої системи, розвиток сільських районів, соціальний 
розвиток, гендерна рівність і соціальна інтеграція, 
соціальний захист і управління ризиками, торгівля 
та інтеграція, міський розвиток (табл. 1) [13]. 

Значні кошти МБРР і МАР у 2015 ф. р. виді-
лені на сектор державного управління та судово-пра-
вову систему (19% від загального обсягу), охорону 
здоров'я (15,5%), транспорт (12,2%), водопоста-
чання і каналізацію (11,3%) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Частка наданих коштів МБРР і МАР  
за секторами (2015 р.), % 

Джерело: розраховано автором на основі [13]

Найменша частка коштів спрямована на промис-
ловість і торгівлю, інформацію та зв'язок (інші сек-
тори – 6,5%). 

Найбільша частка ресурсів МБРР і МАР у 2015 
ф.р. надана країнам Африки – 27,3% (на державне 
управління та судово-правову систему ($3 млрд.), 
охорону здоров'я та інші послуги в соціальній 
сфері ($2,8 млрд.), транспорт ($1,2 млрд.)); Пів-
денної Азії – 18,6% (на водопостачання, каналіза-
цію і захист від паводків ($1,4 млрд.), транспорт 
($1,3 млрд.), державне управління та судово-правову 
систему ($1,2 млрд.)); Європи та Центральної Азії – 
16,9% (на енергетику і гірничодобувну промисло-
вість ($1,4 млрд.), транспорт ($1,1 млрд.), державне 
управління та судово-правову систему ($1,1 млрд.)).

Частка ресурсів, що надійшла до Східної Азії 
та Тихоокеанського регіону, становила 14,8% від 
загального обсягу (на водопостачання, каналізацію 
і захист від паводків ($1,2 млрд.), державне управ-
ління та судово-правову систему ($1,2 млрд.), тран-

спорт ($1,2 млрд.)). Країни Латинської Америки та 
Карибського басейну отримали 14,1% від загального 
обсягу зарезервованих коштів (на охорону здоров'я 
($1,6 млрд.), державне управління та судово-правову 
систему ($1,3 млрд.), освіту ($1,0 млрд.). Найменша 
частка отримана країнами Близького Сходу та Пів-
нічної Африки – 8,2% (на енергетику і гірничодо-
бувну промисловість ($1 млрд.), водопостачання, 
каналізацію і захист від паводків ($611 млн.), охо-
рону здоров'я ($600 млн.) (рис. 2).

У рамках нової моделі операційної діяльності Сві-
тового банку, уведеної в дію у 2014 р., групи країн 
є основною ланкою взаємодії банку з клієнтами й 
несуть відповідальність за розроблення регіональних 
стратегій.

 

Рис. 2. Частка зарезервованих МБРР і МАР коштів 
за регіонами (2015 р.), % 

Джерело: розраховано автором на основі [13]

Новий підхід Світового банку до взаємодії з краї-
нами має більш системний характер, ґрунтується на 
аналізі фактичних даних та орієнтований на надання 
допомоги країнам-членам у досягненні цілей вико-
рінення крайньої бідності й забезпечення добробуту 
для всіх. Виходячи з власного розуміння країнами 
їх цілей у сфері розвитку, що визнаються в рамках 
ініційованих країнами процесів, та результатів діа-
гностичних досліджень, що дозволяють визначити 
сфери, в яких відбудеться найбільший прогрес, Сві-
товий банк спільно з країнами розробляє стратегії 
партнерства. Регіональні стратегії Світового банку 
враховують пріоритети розвитку країн та передбача-
ють здійснення таких заходів:

– Африка – підтримка процесів регіональної 
інтеграції, усунення пов'язаних з розвитком фак-
торів, що сприяють нестабільності й конфліктам, 
розширення доступу до електроенергії, надання 
підтримки дрібним селянським господарствам і 
підвищення продуктивності сільського господар-
ства, розробка і здійснення планів відновлення 
економіки в країнах, що постраждали від епідемії 
лихоманки Ебола;

– Південна Азія – розкриття потенціалу регіону 
для розвитку та зосередження уваги на вирішенні 
завдань регіональної інтеграції, сприяння еконо-

Таблиця 2
Зарезервовані МБРР і МАР кошти за регіонами, $ млрд. 

Регіон 2013 ф.р. 2014 ф.р. Відх., % 2015 ф.р. Відх., %

Африка 8,2 10,6 29,3 11,6 9,4

Східна Азія та Тихоокеанський регіон 6,3 6,3 - 6,3 -

Європа та Центральна Азія 5,3 5,5 3,8 7,2 30,9

Латинська Америка та Карибський басейн 5,2 5,1 -1,9 6,0 17,6

Близький Схід та Північна Африка 2,0 2,8 40,0 3,5 25,0

Південна Азія 4,5 10,5 133,3 7,9 -24,8

Разом 31,5 40,8 29,5 42,5 4,2

Джерело: розраховано автором на основі [13]
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мічному зростанню, соціальній інтеграції, адаптації 
до зміни клімату та охороні довкілля, підвищення 
ефективності державного управління; 

– Європа та Центральна Азія – підвищення кон-
курентоспроможності та забезпечення добробуту 
для всіх за рахунок створення робочих місць і спри-
яння екологічній, соціальній та фінансово-бюджет-
ній стійкості, включаючи заходи щодо протидії 
зміні клімату; 

– Східна Азія та Тихоокеанський регіон – спри-
яння соціальній інтеграції та розширенню прав і 
можливостей населення, зайнятості й зростанню на 
основі розвитку приватного сектору, сприяння дер-
жавному управлінню та інститутам, інфраструктурі 
й урбанізації, приділення уваги зміні клімату та 
управлінню ризиками стихійних лих;

– Латинська Америка та Карибський басейн – 
надання різноманітних фінансових послуг, а також 
послуг, пов'язаних з поширенням і впровадженням 
знань і мобілізацією ресурсів відповідно до нагаль-
них потреб країн регіону, у число яких входять під-
вищення продуктивності, посилення інтеграції у 
сфері торгівлі, більш ефективне управління ризи-
ками стихійних лих і створення системи освіти і 
робочих місць високої якості;

– Близький Схід і Північна Африка – підвищення 
ефективності та результативності систем охорони 
здоров'я й освіти, удосконалення управління, спри-
яння соціальній інтеграції, створення робочих місць, 
диверсифікація економіки, у т. ч. шляхом розвитку 
малих і середніх підприємств, підвищення енергое-
фективності, приділення уваги забезпеченню миру і 
стабільності [13]. 

Висновки. Отже, стратегія Світового банку 
щодо викорінення злиденності та забезпечення 
добробуту країн, що розвиваються, передбачає 
стимулювання стійкого економічного зростання в 
інтересах усіх верств населення, вкладення коштів 
у створення більшої кількості продуктивних робо-

чих місць, якісну освіту, здоров'я, сучасну інфра-
структуру і розширення рівних можливостей для 
всіх, створення дієвих систем соціального захисту 
і праці, щоб найбільш уразливі групи населення 
змогли вистояти в умовах економічних потрясінь 
або стихійних лих.
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