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Анотація: у сучасному світі набуває популярності зовнішня фінансова допомога, 

яка спрямована на покращення життєдіяльності населення та економічний розвиток 

держави. З’ясовано, що матеріальна допомога  міжнародних організацій є тим 

фактором, що збільшує  залежність  України від провідних європейських країн, 

втручається у зміни фінансової політики країни, здійснює вплив на зовнішньоекономічну 

діяльність України. 
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Abstract: In the modern world, external financial assistance is gaining popularity, which 

is aimed at improving the livelihoods of the population and economic development of the state. 

Material assistance of international organizations is a factor that increases Ukraine's 

dependence on leading European countries, interferes in changes in the country's financial 

policy, has an impact on Ukraine's foreign economic activity. 
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Міжнародні фінансові організації (МФО) – це такі організації, 

засновниками яких є кілька країн-членів, які здійснюють надання фінансових 

ресурсів іншим країнам – членам даної організації на умовах, визначених їх 

статутними документами. Згідно з чинним законодавством, Україна також є 

країною учасницею міжнародних фінансових організацій [4]. 

Вивченням даної теми займалось багато науковців серед яких: В. Танзі, 

Д. Шапіро, О.Зайцева, Л. Красавіна, О. Лютік та інші [1]. 

У сучасному світі набирає популярності зовнішня фінансова допомога, 

яка спрямована на покращення життєдіяльності населення та економічний 
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розвиток держави. Цей процес почав поширюватися ще в 60-х рр. минулого 

століття. Головними результатами співпраці країн-отримувачів з 

міжнародними фінансовими організаціями є: корінні зміни в народному 

господарстві, впровадження та розвиток сучасних інноваційних технологій, 

трансформація економічної, політичної та соціальної сфер та покращення 

рівня життя громадян та подолання бідності [3]. 

Варто відмітити, що співпраця України з МФО теоретично має 

підвищити обсяги резервів Національного банку України, попередити  відтік 

капіталу, підтримати заходи Уряду щодо стабілізації платіжного балансу в 

країні. Необхідно зазначити, що від збільшення кількості кредитів зростає і 

зовнішня заборгованість України [2]. 

З кожним роком, обсяги кредитування України зростають. Проте, 

залишається відкритим питання щодо раціонального і правильного 

використання коштів, що надходять.  На жаль, в країні існують випадки 

використання кредитів на незазначені цілі, неефективне використання 

коштів; бездіяльність щодо залучення коштів на фінансовому ринку; не 

відсутність реалізації проєктів у разі припинення їх фінансування. Такі 

проблеми можуть бути вирішені за допомогою здійснення належного 

контролю за доцільним використанням ресурсів, ліквідацією корупції, 

підвищення інвестиційної привабливості та кредитоспроможності 

підприємств. 

Організації діють з метою реалізації основних проєктів розвитку 

державної економіки, інноваційно-технологічної допомоги та залученням 

прямих інвестицій в економіку України. Матеріальна допомога  міжнародних 

організацій є тим фактором, що збільшує  залежність  України від провідних 

європейських країн, втручається у зміни фінансової політики країни, 

здійснює вплив на зовнішньоекономічну діяльність України. Вище зазначені 

фактори є негативним явищем для країни. Тому для забезпечення ліквідації 

наслідків такої співпраці, потрібно вирішувати нагальні проблеми одразу, а 

не відтягувати даний процес ще на десятки років вперед.  
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