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UN WORLD FOOD PROGRAMME: FUNDING OF THE EMERGENCY 

OPERATION IN UKRAINE 

Мета: Мета статті полягає в дослідженні механізмів фінансування Всесвіт- 

ньою продовольчою програмою ООН екстреної операції в Україні. 

Методика: в процесі дослідження використано загальнонаукові та специфічні 

методи пізнання: методи аналізу, синтезу, індукції, дедукції (для вивчення особливо- 

стей фінансування Всесвітньою продовольчою програмою ООН операцій в Україні), 

методи економіко-статистичного та порівняльного аналізу (для аналізу сучасного 

стану фінансування операцій Всесвітньою продовольчою програмою ООН в Украї- 

ні), графічний метод (для наочного зображення динаміки загального бюджету опе- 

рацій), абстрактно-логічний метод (формулювання висновків). 

Результати: за результатами проведеного дослідження визначено механізми 

фінансування Всесвітньою продовольчою програмою ООН операцій в Україні, що 

включають формування фінансових ресурсів за рахунок внесків донорів та їх спря- 

мування на здійснення екстреної та спеціальної операції. Проаналізовано динаміку 

бюджету операцій Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні та встанов- 

лено стале зростання загальної суми фінансування екстреної операції. За результа- 

тами аналізу структури бюджету визначено, що витрати на продовольство ста- 

новлять найбільшу частку (60 %) загального обсягу екстреної операції Всесвітньої 

продовольчої програми ООН. Визначено оперативні потреби загального бюджету, 

що включають потреби на здійснення екстреної операції (62 %), спеціальної опера- 

ції (32 %). Обґрунтовано необхідність збільшення добровільних внесків для продов- 

ження фінансування заходів щодо надання надзвичайної допомоги мирним жите- 

лям, які постраждали в результаті конфлікту в Україні. 

Ключові слова: Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП), фінансування, 

екстрені операції, спеціальні операції, продовольство, грошова допомога, ваучери. 

Постановка проблеми. Підсумковий документ саміту ООН «Перетворення на- 

шого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку на період до 2030 р.» визначив 

новий план дій для людей, планети й добробуту [1]. Для країн, що стикаються з особ- 

ливими труднощами на шляху досягнення сталого розвитку, важливе значення має 

міжнародна фінансова допомога. Аддис-Абебська програма дій третьої Міжнародної 

конференції з фінансування розвитку визнала, що «наслідки потрясінь, викликаних 

фінансово-економічними кризами, конфліктами, стихійним лихом <...> швидко поши- 

рюються в нашому тісно взаємоповʼязаному світі» і визначила необхідність активіза- 

ції зусиль у забезпеченні підвищення супротиву цим загрозам та недопущення зведен- 

ня «нанівець успіхів у сфері розвитку, досягнутих за десятиліття» [2]. 

Важливу роль у наданні допомоги населенню України, яке постраждало від 
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збройного конфлікту на сході країни, відіграє Всесвітня продовольча програма 

(ВПП) ООН. За даними доповіді ВПП щодо ситуації в Україні станом на кінець січ- 

ня 2016 р., 5 мільйонів постраждалих, 1,5 мільйонів людей переміщені, 1,5 мільйонів 

осіб потребують продовольчої допомоги [3]. Остання оцінка продовольчої безпеки 

ВПП України підтвердила, що фінансовий стан більшості населення і положення 

внутрішньо переміщених осіб на територіях, що контролюється урядом, залишають- 

ся проблематичними. Приблизно 29,5 % сімʼям у районах, контрольованих урядом, 

не вистачає грошей для задоволення основних потреб [3]. З 2014 р. ВПП здійснює 

екстрену операцію з надання надзвичайної допомоги мирним жителям, що постраж- 

дали в результаті конфлікту в Україні, загальний обсяг фінансування якої становить 

більше $90 млн. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми фінансування розвитку кра- 

їн, зокрема України, досліджувались багатьма науковцями. Загальні питання викорис- 

тання зовнішніх фінансових ресурсів у процесі світового економічного розвитку, спів- 

праці України з міжнародними фінансовими організаціями досліджували такі українські 

вчені, як О. Білорус, Д. Лукʼяненко, В. Новицький [4] та С. Толстов [5]. Вплив політики 

міжнародних фінансово-економічних організацій на глобальну продовольчу проблему 

визначено Л. Малаховою [6], роль Продовольчої та сільськогосподарської організації 

ООН у вирішенні світової продовольчої проблеми розглянута О. Островською [7]. 

Невирішені частини проблеми. У звʼязку з початком співпраці у 2014 р. ВПП 

ООН з Україною, необхідним є визначення сучасного стану фінансування цією уста- 

новою операцій із надання допомоги населенню України, яке постраждало в резуль- 

таті конфлікту. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в дослідженні механізмів фі- 

нансування Всесвітньою продовольчою програмою ООН екстреної операції в Україні. 

Основні результати дослідження. ВПП з 1962 р. надає продовольчу допомогу 

країнам, що її потребують, і такі життєво важливі загальні послуги, як авіапереве- 

зення, матеріально-технічне забезпечення, телекомунікації організаціям, що працю- 

ють у сфері гуманітарної допомоги та розвитку. Надання продовольчої допомоги 

ВПП здійснюється з використанням таких інструментів, як грошова допомога та ва- 

учери, і підкріплюється такими механізмами, як видача пайків на рівні громад, вико- 

ристання місцевих пунктів збору, виплати через  банківські  рахунки та перекази  з 

використанням мобільних телефонів або електронних карт [8]. 

Проекти ВПП фінансуються за рахунок добровільних внесків урядів країн, мі- 

жнародних фінансових інститутів та приватних донорів. Загальна сума підтвердже- 

них внесків донорів у 2014 р. становила $5,6 млрд [8]. До десятки найбільших доно- 

рів ВПП увійшли США ($2,2 млрд), Велика Британія ($409,2 млн), Європейська 

Комісія ($371,8 млн), Канада ($350,1 млн), Німеччина ($301,2 млн), Саудівська Ара- 

вія ($271,1 млн), Японія ($156,5 млн), Центральний Фонд реагування на надзвичайні 

ситуації ($137,3 млн), Австралія ($112,8 млн), приватні донори ($110,1 млн) [9]. 

У Стратегічному плані ВПП на 2014–2017 рр. визначено такі цілі: 1) порятунок 

життя людей і захист засобів до існування в надзвичайних ситуаціях; 2) підтримка 

або відновлення продовольчої безпеки та забезпечення харчуванням, створення або 

відновлення засобів до існування в умовах уразливості та після надзвичайних ситуа- 

цій; 3) зниження небезпеки лих і надання людям, громадам і країнам можливості 

задовольняти свої потреби у сфері продовольства і забезпечення харчуванням; 4) 

скоротити масштаби недоїдання і розірвати коло голоду, що переходить з покоління 

в покоління [10]. З метою виконання поставлених цілей ВПП здійснює такі операції: 

екстрені, операції з надання надзвичайної допомоги та відновлення, проекти розвит- 

ку та спеціальні операції, що повʼязані з логістикою й інфраструктурою роботи та 
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призначених для оперативного подолання «вузьких» місць: ремонт доріг, мостів, 

залізниць; аеропортів, портової інфраструктури й устаткування; надання загальних 

логістичних послуг, у тому числі створення спільних логістичних центрів та інфор- 

маційних ініціатив [11]. 

Екстрені операції ВПП включають надання допомоги у складних надзвичайних 

ситуаціях (конфлікти, широкомасштабні соціальні та економічні руйнування та пе- 

реміщення великих груп людей) та становлять майже 40 % в загальному обсязі пото- 

чних операцій ВПП станом на кінець лютого 2016 р. [11]. Здійснюючи з листопада 

2014 р. проект екстреного реагування на кризу в Україні, ВПП надає допомогу насе- 

ленню, постраждалому в зонах конфлікту на Сході України. 

Операції, що здійснюються ВПП в Україні, відповідають першій стратегічній 

цілі організації – порятунок життя людей і захист засобів до існування в надзвичай- 

них ситуаціях, та сприяють досягненню цілей у сфері сталого розвитку, а саме: лік- 

відації голоду та забезпеченню продовольчої безпеки. Метою проекту ВПП в Україні 

є надання продовольчої допомоги у натуральній формі, у вигляді електронних вау- 

черів або грошових переказів для забезпечення життєво необхідної, невідкладної 

підтримки найбільш уразливих груп серед внутрішньо переміщених осіб, репатріан- 

тів, сімей, що приймають і тих, хто залишився в гарячих точках конфлікту в Донець- 

кій та Луганській областях [12]. Кожен електронний ваучер, який можна поповнюва- 

ти щомісячно, покриває один місяць продовольчих потреб однієї людини (вартістю 

450 грн, що еквівалентно приблизно $22) [3]. 

Наразі основними партнерами ВПП в Україні є такі неурядові приватні організа- 

ції, як ADRA (Adventist Development and Relief Agency) і People in Need (PIN), що по- 

ширюють електронні ваучери в контрольованих урядом і продовольчі набори в непід- 

контрольних уряду районах, Mercy Corps, що працює на підконтрольних територіях і 

розподіляє продукти харчування в Луганській області [12]. ВПП координує свою дія- 

льність з Міністерством соціальної політики України і місцевими органами влади. 

За результатами аналізу обсягів фінансування ВПП операцій в Україні визначе- 

но, що загальний бюджет екстреної операції ВПП щодо надання надзвичайної допо- 

моги мирним жителям, які постраждали в результаті конфлікту в Україні, змінювався 

декілька разів упродовж 2015 р. Якщо на початку здійснення цієї операції запланована 

сума фінансування була встановлена на рівні $17 млн, то згідно з новим переглянутим 

бюджетом до 30.06.2016 р. ця сума наразі становить $91,9 млн (рис.1). З 2014 р. зага- 

льний бюджет екстреної операції ВПП в Україні збільшився майже у 5,5 разів. 

 

 
Рисунок 1. Динаміка загального бюджету екстреної операції ВПП в Україні 
Джерело: складено автором за даними [11] 
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Як показав аналіз структури загального бюджету екстреної операції ВПП в 

Україні, найбільшу частку витрат у бюджеті становлять витрати на продовольство 

($55,3 млн) (рис.2). 

 
Рисунок 2. Частка витрат у загальному бюджеті екстреної операції ВПП в Україні 

Джерело: складено автором за даними [11] 

 

Частка витрат на використання таких інструментів допомоги, як грошова до- 

помога та ваучери, які є найбільш гнучкими інструментами ВПП в плані адаптації 

продовольчої допомоги до потреб бенефіціарів, становить усього 22 % ($20,3 млн). 

На прямі і непрямі допоміжні витрати спрямовано $16,2 млн. 

Для забезпечення координації та загальної логістики послуг, необхідних для 

забезпечення ефективної та своєчасної доставки гуманітарної допомоги постражда- 

лому населенню в зоні конфлікту з березня 2015 р. ВПП здійснює також спеціальну 

операцію, бюджет якої становить $3,1 млн [11]. 

За даними ВПП, станом на початок березня 2016 р. потреби бюджету на здійс- 

нення екстреної операції в Україні становили $34,6 млн [3]. Значне недофінансуван- 

ня операції (майже 62 % від суми загального бюджету) може призвести до скорочен- 

ня обсягів допомоги або припинення діяльності ВПП в Україні. Щодо спеціальних 

операцій, підтверджені внески становлять 68 % від оперативних потреб (рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Оперативні потреби та підтверджені внески за операціями ВПП в 

Україні станом на березень 2016 р. 
Джерело: складено автором за даними [11] 
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У лютому 2016 р. установи системи ООН спільно з урядом України запросили у 

донорів $298 млн на фінансування Плану гуманітарного реагування на 2016 р. для на- 

дання допомоги 2,5 мільйонам українців, які постраждали в результаті конфлікту [13]. 

Висновки. Отже, реалізуючи цілі, що включають порятунок життя людей і за- 

хист засобів до існування в надзвичайних ситуаціях, ВПП ООН здійснює операції з 

надання допомоги мирним жителям, що постраждали в результаті конфлікту на Схо- 

ді України. Для забезпечення життєво необхідної підтримки найбільш уразливих 

груп продовольча допомога надається ВПП у натуральній формі, у вигляді елект- 

ронних ваучерів або грошових переказів. За результатами аналізу фінансування ВПП 

операцій в Україні визначено, що загальна сума бюджету операцій зростала протя- 

гом 2014–2016 рр. (бюджет екстреної операції збільшився майже у 6 разів та наразі 

становить $91,9 млн; бюджет спеціальної операції «Логістичний кластер підтримки 

гуманітарної допомоги Україні», збільшився майже вдвічі – до $3,1 млн). Найбільшу 

частку витрат у загальному бюджеті екстреної операції ВПП в Україні становлять 

витрати на продукти у натуральному вигляді (60 %). Оскільки на надання грошових 

готівкових коштів та ваучерів припадає тільки 22 % загального обсягу допомоги 

ВПП в Україні, важливим є продовження та збільшення цих програм у підконтроль- 

них уряду районах. Для недопущення скорочення обсягів допомоги через значну 

частку недофінансування екстреної операції ВПП в Україні (62 % від загального бю- 

джету) необхідним є збільшення суми внесків донорів. 
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Objective: The aim of the article is to study the mechanisms of the emergency opera- 

tion in Ukraine funding by UN World Food Program. 

Methods: during the study general scientific and specific methods of obtaining 

knowledge have been applied: methods of analysis, synthesis, induction, deduction (for the 

study of the characteristics of UN World Food Program operations funding in Ukraine), 

methods of economic and statistical and comparative analysis (to analyze the current state 

of the UN World Food Program funding in Ukraine), graphical method (for visual repre- 

sentation of the dynamics of the overall operations budget), abstract and logical method 

(to draw conclusions). 

Results: According to the results of the study the mechanisms of funding of UN World 

Food Program operations in Ukraine have been defined, including the formation of financial 

resources through contributions from donors and their focus on the implementation of emer- 

gency and special operations. The dynamics of the budget of UN World Food Program op- 

erations in Ukraine has been analyzed. The analysis has shown steady growth of the total 

amount of emergency operations financing. The analysis of the structure of the budget stipu- 

lates that food costs represent the largest share (60%) of the total UN World Food Program 

emergency operations. The operational needs of the general budget have been defined, in- 
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cluding the need to perform emergency operation (62%), special operations (32%). The ne- 

cessity of the voluntary contributions increasing to continue funding for UN World Food 

Program relief of civilians affected by the conflict in Ukraine has been justified. 

Key words: UN World Food Program (WFP), funding, emergency operations, spe- 

cial operations, food, cash and vouchers 

Цель: Цель статьи заключается в исследовании механизмов финансирования 

Всемирной продовольственной программой ООН экстренной операции в Украине. 

Методика: в процессе исследования использованы общенаучные и специфичес- 

кие методы познания: методы анализа, синтеза, индукции, дедукции (для изучения 

особенностей финансирования Всемирной продовольственной программой ООН 

операций в Украине), методы экономико-статистического и сравнительного анали- 

за (для анализа современного состояния финансирования операций Всемирной про- 

довольственной программой ООН в Украине), графический метод (для наглядного 

изображения динамики общего бюджета операций), абстрактно-логический метод 

(формулировка выводов). 

Результаты: по результатам проведенного исследования определены механи- 

змы финансирования Всемирной продовольственной программой ООН операций в 

Украине, включающие формирование финансовых ресурсов за счет взносов доноров  

и их перечисление на осуществление экстренной и специальной операций. Проанали- 

зировано динамику бюджета операций Всемирной продовольственной программы 

ООН в Украине и установлен устойчивый рост общей суммы финансирования экс- 

тренной операции. По результатам анализа структуры бюджета определено, что 

расходы на продовольствие составляют наибольшую долю (60 %) общего объема 

экстренной операции Всемирной продовольственной программы ООН. Определены 

оперативные потребности общего бюджета, включающие потребности на осуще- 

ствление экстренной операции (62 %), специальной операции (32 %). Обоснована 

необходимость увеличения добровольных взносов для продолжения финансирования 

Всемирной продовольственной программой ООН оказания чрезвычайной помощи 

мирным жителям, которые пострадали в результате конфликта в Украине. 

Ключевые слова: Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП), фи- 

нансирование, экстренные операции, специальные операции, продовольствие, дене- 

жная помощь, ваучеры. 
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