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Анотація 

Проаналізовано діяльність співпраці України з міжнародним валютним фондом. Розглянуто наслідки цієї 

співпраці та надано пропозиції щодо їх розвитку. 
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Abstract 

In the article the analysed expendiency of collaboration of Ukraine is with an international monetary fund. Considered 

consequences of this collaboration and suggestions are given in relation to their development. 
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Вступ 

 
Сучасний стан розвитку України пов'язаний зі значними викликами зовнішнього та 

внутрішнього характеру. Результатом фінансово-економічної кризи стали проблеми платіжного 

балансу, зниження ВВП, девальвація національної валюти, значне скорочення сировинних доходів, 

стрімке падіння індексу промислового розвиту, зростання інфляції, масове безробіття, відсутність  

соціальних гарантій, крах банківської сфери, скорочення можливостей доходів регіонів. Все це 

посилено політичною нестабільністю в зв’язку з тимчасової втратою контролю над частиною території 

країни у поєднанні з різким зростанням витрат бюджету, детермінованим необхідністю збільшення 

фінансування оборони країни. 

Україна з метою уникнення дефолту звернулася по допомогу до міжнародних фінансових 

організацій, зокрема міжнародного валютного фонду (МВФ). Залучення коштів від МВФ має 

неоднозначний вплив як на економіку так і на політичний стан країни, що спонукає до дискусії 

науковців, експертів та громадськість щодо необхідності співпраці з МВФ, її оцінки та подальшого 

поглиблення відносин. 

 
Результати дослідження 

 
МВФ є спеціалізованою установою ООН із дуже широкою автономією. Фонд було засновано у 

1945 році для сприяння монетарному співробітництву та торгівлі, забезпечення фінансового зростання 

та збільшення зайнятості населення. 

Для кожної держави-члена МВФ встановлюється квота, в спеціальних правах запозичення (СПЗ) 

та визначається сума квоти –– це внесок України як члена МВФ. Величина квоти залежить від 

економічного розвитку країни і визначається Радою директорів МВФ. Квота визначає для країни-члена 

кількість голосів у МВФ, ліміти доступу до фінансових ресурсів МВФ та частку в розподілі СПЗ – 

одиниці виміру обліку МВФ [1]. 

Україна є членом МВФ із 1992 року. Ставши членом МВФ, Україна водночас увійшла до 

структури Світового банку, їй виділено квоту в 10 678 акцій на загальну суму в 1,3 млрд дол. США. 

Валютну готівку за членство України в банку на суму 7,9 млн дол. США внесли Нідерланди, що є  

країною-опікуном нашої держави у цій банківській структурі [2]. 

Наразі МВФ є одним із головних фінансових партнерів України. Починаючи з 1994 р. Україна  

отримує від МВФ кредити Stand-by, частина цих коштів була направлена на фінансування дефіциту  

платіжного та торгівельного балансів, а також поповнення золотовалютних резервів країни [3, с. 131]. 

Основними цілями співробітництва з МВФ є стабілізація української фінансової системи,  

проведення структурних реформ та створення підґрунтя для сталого економічного зростання.  

Фонд допомагає Україні поновити свою фінансову спроможність, підказуючи, як найбільш 

ефективно впроваджувати програму реформ. 

Також співпраця з Міжнародний валютним фондом на сучасному етапі відкриває можливості 

для залучення фінансування від інших міжнародних фінансових установ (Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ та 

інші) та урядів інших держав, в тому числі США, ЄС, Німеччини, Канади, Японії  тощо. 



Висновки 

 
З викладеного матеріалу можемо дійти висновків, що подальша співпраця України з 

Міжнародним валютним фондом повинна базуватися на проведенні глибоких структурних реформах, 

а також для покращення внутрішньої та зовнішньої стабільності, послаблення девальвації гривні,  

покриття дефіциту бюджету. Проте слід враховувати уряду країни, що умови отримання кредитів від 

МВФ сприяють зниженню рівня життя населення та збільшенню державного боргу, що може 

призвести до загрози дефолту. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Корнієнко В. О. Україна — ЄС: Перспективи інтеграції в контексті сучасних викликів. 

Інтеграційний вибір України: історія, сучасність, перспективи : збірник матеріалів всеукраїнської 

науково-практичної конференції з міжнародною участю. Вінниця, 10 квітня 2012 р. Тернопіль : Крок, 

2012. С. 204–209. 

2. Фурман І. В. Міжнародний Валютний Фонд в контексті співпраці з Україною: сучасний стан, 

ризики, перспективи. Збірник Наукових Праць Внау. Серія: Економічні Науки. 2013. №4(81). С.275– 

285. 

3. Корнієнко В. О. Україна в Європі і світі [Електронний ресурс] : [онлайн-гід з питань 

євроантлантичної інтеграції] : [електронний] навчальний посібник / В. О. Корнієнко. Електронні 

текстові дані (1 файл (PDF) : 20,2 Мбайт). Вінниця : ВНТУ, 2017. 147  с. 

 

 

 
Сліпчик Володимир Степанович — студент групи 3кн-16б, факультет інформаційних технологій та 

комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: 

vova.slipchyk@gmail.com 

 

Корнієнко Валерій Олександрович —доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри суспільно- 

політичних наук, академік Української Академії політичних наук, Вінницький національний технічний 

університет, м. Вінниця 

 

Slipchyk Volodymyr. — Department of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National 

Technical University, Vinnytsia, email : vova.slipchyk@gmail.com 

 

Kornienko Valeriy. —Doctor of Political Sciences, Professor, Head of the Department of Social and Political 

Sciences, Academician of the Ukrainian Academy of Political Sciences. Vinnytsia National Technical University, 

Vinnytsia. 

mailto:vova.slipchyk@gmail.com
mailto:vova.slipchyk@gmail.com
mailto:vova.slipchyk@gmail.com
mailto:vova.slipchyk@gmail.com

	Вступ
	Вступ
	Результати дослідження
	Результати дослідження
	Висновки
	Висновки

