
 Фундація "Відкритий Діалог" 

Вулиця Яна Християна Шуха 11а, оф. 21 

00-580 Варшава, Польща 

T: +48 22 307 11 22 

 

 

 

 
 

facebook.com/OpenDialogFoundation | odfoundation@odfoundation.eu | www.odfoundation.eu 

 

Офіс у Києві 
Вулиця Банкова 1, оф. 5 

01024 Київ, 
 Українa 

 

Віктор Мазярчук 
14.04.2014 

 

Міжнародний валютний фонд: перспективи співпраці з Україною 

З 10 до 14 квітня 2014 року українська делегація на чолі з Головою Національного банку України 
С.Кубівим1 у складі Міністра фінансів України О.Шлапака2, Міністра економічного розвитку і 
торгівлі України П.Шеремети3 та інших урядовців взяла участь у Весняних зборах Ради керуючих 
МВФ та Світового банку м. Вашингтон (США). 

Головною метою візиту української делегації було проведення двосторонніх зустрічей та робочих 
консультацій із започаткування в Україні реформ з метою надання фінансової допомоги від МВФ 
рамках програми «Стенд-бай»4. 

Протягом цих днів Міністри взяли участь в офіційних заходах та провели близько 40 двосторонніх 
зустрічей. Зокрема відбулися переговори з керівництвом МВФ, Групи Світового банку, 
Європейського банку реконструкції та розвитку, Чорноморського банку торгівлі та розвитку, 
Державного департаменту США, інших державних органів цієї та інших країн, а також з 
керівниками центральних банків Австрії, Канади, Кіпру, Нідерландів та Польщі. 

Під час усіх зустрічей іноземні партнери заявляли про всебічну підтримку дій української влади на 
шляху реформ у фінансовому та інших секторах економіки, а також готовність надати значну 
фінансову підтримку в рамках розроблених програм та проектів. Зокрема, Директор-розпорядник 
МВФ К.Лагард відзначила значний прогрес в проведенні економічних реформ необхідних для 
стабілізації економіки, які здійснили Уряд та НБУ протягом останнього часу5.  

Прийнятті зміни в українському бюджетному, податковому та тендерному законодавстві 6 
засвідчують  бажання Уряду здійснювати необхідні реформи. США, з яких частка МВФ буде 

                                                        
1 http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6855786&cat_id=55838 
2 Міністр фінансів О.Шлапак та Міністр фінансів США Дж. Лью підписали Декларацію про наміри, яка передбачає 
проведення консультацій стосовно виконання попередніх умов України відповідно до Угоди про гарантії запозичення. 
Угода передбачає здійснення Україною випуску державних запозичень забезпечених гарантіями США відповідно до 
Акту про підтримку суверенітету, цілісності, демократії та економічної стабільності України. 
http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=398421&cat_id=53608 
3 Міністр економічного розвитку і торгівлі України П.Шеремета зустрівся з Міністром торгівлі США П.Пріцкером під час 
зустрічі сторони обговорили шляхи стимулювання торгівлі між США й Україною, включаючи питання просування 
українського експорту. Міністерство торгівлі США сприяє удосконаленню ділового клімату і залученню інвестиції. 
http://www.me.gov.ua/News/Detail?id=1d7c5551-7c26-4a30-97ac-ab758ccce4b6 
4 http://www.imf.org/external/country/UKR/index.htm 
5 http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14172.htm 
6 В даному випадку мова йдеться про прийняття Верховною Радою України наступних Законів України: 

1. «Про здійснення державних закупівель» (щодо підсилення прозорості закупівель підприємств) 
прийнятий 25.03.2014; 
2. «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» прийнятий 
27.03.2014; 
3. «Про запобігання фінансової  катастрофи та створення передумов для економічного зростання в 
Україні» прийнятий 27.03.2014. 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6855786&cat_id=55838
http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=398421&cat_id=53608
http://www.me.gov.ua/News/Detail?id=1d7c5551-7c26-4a30-97ac-ab758ccce4b6
http://www.imf.org/external/country/UKR/index.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14172.htm
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становити 14-18 млрд. дол. США7. Формально Україна вже виконала всі умови для отримання 
першого траншу. Рішення про надання фінансової допомоги Рада директорів МВФ може ухвалити 
наприкінці квітня або на початку травня. 

Перша частина кредиту від МВФ у розмірі 3 млрд. дол. США буде поділена між золотовалютними 
резервами Національного банку і державним бюджетом України. Дані кошти є цільовими і вони 
не можуть бути витрачені на інші заходи. 

Під час зустрічей сторони обговорили можливість започаткування нових проектів у важливих для 
України сферах, де компетенція Світового банку є надзвичайно високою, а саме – у сфері 
дерегуляції, поліпшенні інвестиційного клімату та підтримці конкурентоспроможності української 
економіки. Сторони погодилися, що на прикладі України Світовий банк може продемонструвати 
ефективність роботи так званої «єдиної групи». У цьому контексті покладаються надії на 
поліпшення координації роботи Міжнародної фінансової корпорації з Урядом України. 
Найбільший ефект від співпраці з МФК може бути досягнутий через підтримку найбільш 
пріоритетних напрямів – фінансового сектору, переорієнтації виробництва, створення нових 
робочих місць, відновлення притоку прямих іноземних інвестицій тощо. 

Окрім цього, знаковою подією даної поїздки є підписання Угоди про гарантії запозичення між 
Україною та Сполученими Штатами Америки (Агентством США з міжнародного розвитку «USAID»), 
яка передбачає надання економічної допомоги Україні у вигляді кредитних гарантій на суму 1 
млрд. доларів США для забезпечення виконання зобов'язань за державними зовнішніми 
запозиченнями України у 2014 році. Реалізація положень цієї гарантії відбудеться шляхом випуску 
єврооблігацій України на суму 1 млрд. доларів США8.  

Дана Угода дозволить українському Уряду здійснити запозичення на міжнародному ринку 
капіталів у поточному році на зазначену суму під гарантії USAID та знизити вартість кредитних 
коштів для Уряду (з 10-12% річних) оскільки гарантом виступає урядова організація США з 
першокласним рейтингом. Отримані кошти Уряд буде направляти на фінансування державного 
бюджету та реалізації структурних реформ в Україні відповідно до узгодженого з МВФ планом. 

 

For more detailed information, please contact: 
viktor.maziarchuk@odfoundation.eu 
Open Dialog Foundation 

                                                        
7 http://www.imf.org/external/np/tr/2014/tr041014.htm 
8 http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=398415&cat_id=53608 
Підписання даної Угоди стало можливе після прийняття США відповідного Закону про виділення Україні 
відповідної допомоги у формі надання гарантій. 

https://mail.google.com/mail/u/1/h/rxp84s8c7fsw/?&v=b&cs=wh&to=viktor.maziarchuk@odfoundation.eu
http://www.imf.org/external/np/tr/2014/tr041014.htm
http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=398415&cat_id=53608

