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Постановка проблеми. Внаслі-
док активізації процесів глобаліза-
ції, а також посилення політичного 
й економічного взаємозв’язку країн 
світу міжнародні фінансові організа-
ції посідають дедалі важливе місце 
в системі міжнародних фінансових 
правовідносин. Міжнародні фінансові 
організації відіграють важливу роль 
у формуванні нормативно-правової 
складової міжнародного фінансового 
правопорядку загалом і фінансової 
політики держав зокрема. Функціо-
нування валютно-фінансової сфери 
за сприяння міжнародних фінансо-
вих організацій розглядається нині не 
лише з огляду на загальний розвиток 
світової економіки, але й як обов’яз-
ковий фактор, що гарантує безпеку 
та фінансову стабільність на держав-
ному, регіональному й універсаль-
ному рівнях.

Україна з перших років своєї неза-
лежності досить активно співпрацює 
з багатьма міжнародними фінансо-
вими організаціями як з метою участі 
у формуванні міжнародних фінансо-
вих стандартів, так і з метою доступу 
до зовнішнього капіталу. Сучасний 
стан фінансової системи України свід-
чить про вагому роль міжнародних 
фінансових організацій у формуванні 
зовнішньої та внутрішньої фінансо-
вої політики України. З огляду на 
це дослідження форм і напрямків 
співробітництва України з міжнарод-
ними фінансовими організаціями дає 
можливість визначити особливості 

основної детермінанти формування її 
фінансової політики.

Мета дослідження  – правовий 
аналіз міжнародного співробітництва 
України з міжнародними фінансовими 
організаціями, встановлення напрям-
ків та визначення особливостей 
такого співробітництва.

Виклад основного матеріалу. 
Співпраця держав з міжнародними 
фінансовими організаціями здійс-
нюється у двох основних формах:  
1) співпраця з питань розробки між-
народних фінансових норм і консуль-
тативно-технічна підтримка щодо їх 
імплементації; 2) співпраця з питань 
фінансування (отримання позик, 
реструктуризація боргу, гаранту-
вання позик тощо). Співвідношення 
цих форм у діяльності міжнародних 
фінансових організацій різне: в одних 
вони поєднуються (наприклад, МВФ), 
іншим організаціям притаманна тільки 
перша (наприклад, ОЕСР).

Особливо важливе значення 
серед зовнішніх партнерів у міжна-
родних фінансових відносинах для 
України має Міжнародний валютний 
фонд. Україна стала членом МВФ 
у 1992 році, що ознаменувало поча-
ток довготривалої та інтенсивної спів-
праці з цією організацією. Набуття 
членства України в МВФ було три-
валим процесом, передбаченим Стат-
тями Угоди про Міжнародний валют-
ний фонд та внутрішніми правилами 
Фонду. 3 червня 1992 року був при-
йнятий Закон України «Про вступ 
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України до Міжнародного валютного 
фонду, Міжнародного банку рекон-
струкції та розвитку, Міжнародної 
фінансової корпорації, Міжнародної 
асоціації розвитку та Багатосторон-
нього агентства з гарантій інвести-
цій» [1], який став правовою основою 
відносин України не тільки з МВФ, 
але й із організаціями Групи Світо-
вого банку.

Членство в МВФ відкрило для 
України значні можливості отри-
мання ресурсів для реформування 
економіки та подальшого розвитку 
національної фінансової системи, 
а також надало країні відповід-
ного іміджу як надійного партнера 
в міжнародних фінансових правовід-
носинах. Іноземні інвестори почали 
не тільки інвестувати кошти в укра-
їнську економіку, але й купувати дер-
жавні боргові зобов’язання України. 
Також набуття членства України 
в МВФ відкрило можливість вступу 
до інших міжнародних фінансових 
організацій. Протягом усього періоду 
співпраці з МВФ Україна отриму-
вала фінансування за такими програ-
мами, як Системна трансформаційна 
позика (STF), Stand-by, Програма 
розширеного кредитування (EFF), 
Механізм розширеного фінансування 
(EFF), а також одержала консульта-
тивно-технічну підтримку стосовно 
вирішення проблем в національній 
фінансовій системі. Загалом у рамках 
співробітництва з МВФ Україна ста-
ном на 1 червня 2021 року отримала 
23,9 млрд. СПЗ (еквівалент 35 млрд 
дол. США) [2].

Аналіз особливостей співробітни-
цтва України з МВФ на різних етапах 
(більш детально – [3, с. 411–435])  
свідчить про якісну відмінність спів-
праці у період 2014–2021 роки  
від попереднього періоду  
(1992–2014 роки). Жодна програма 
фінансування, надана Фондом України 
протягом періоду з 1992 по 2014 рік, 
не була завершена відповідно до 
запланованих термінів і зобов’язань. 
Серед низки причин припинення  

вказаних програм фінансування МВФ 
основною було невиконання взятих 
українським урядом на себе зобов’я-
зань щодо проведення відповідних 
реформ, іноді й недоброчесна його 
поведінка. Майже всі уряди України 
у період з 1992 по 2014 рік вважали 
зобов’язання перед Фондом лише 
декларативними, про що свідчить від-
сутність дій з боку уряду для досяг-
нення цілей, передбачених в тому чи 
іншому меморандумі, розробки захо-
дів щодо виконання цих зобов’язань 
та їх законодавчого оформлення. Для 
цього періоду також характерна від-
сутність будь-якого звітування укра-
їнському суспільству про заходи 
щодо виконання зобов’язань перед 
МВФ, обсяги виконання або причини 
невиконання. Крім того, не завжди 
отримання Україною того чи іншого 
фінансування від МВФ було еконо-
мічно доцільним і необхідним з огляду 
на стан економіки. Кожний черговий 
уряд досить активно використову-
вав усі можливості отримати кошти 
МВФ, усвідомлюючи, що віддавати 
буде уряд, який прийде після нього.

Починаючи з 2014 року, карди-
нальні зміни в громадянському суспіль-
стві України (події на Майдані Неза-
лежності) відбувалися паралельно зі 
змінами у зовнішній політиці держави. 
Україна як ніколи виражала свою готов-
ність до міжнародного співробітництва, 
європейської інтеграції та розбудови 
стабільної національної економіки. 
Підтримка міжнародною спільно-
тою України у протистоянні з Росією 
(включаючи економічне, енергетичне, 
військове), крім іншого, виражалась 
і у наданні різного роду фінансової 
допомоги. Це все накладало на Україну 
відповідні обов’язки не тільки у фінан-
сово-правовій площині, але й у політич-
ній. Для України було вкрай важливо 
зарекомендувати себе надійним еконо-
мічним партнером як для Європи, так 
і для всієї міжнародної спільноти.

Цими аспектами певною мірою 
пояснюються якісно інші правовідно-
сини між Україною та МВФ у період 
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з 2014 по 2021 рік. Переважна біль-
шість зобов’язань України щодо 
проведення реформ у рамках отри-
маних програм фінансування тоді 
була виконана. Перший заступник 
управляючого директора Виконавчої 
ради МВФ Девід Ліптон зазначав, 
що українською владою за спри-
яння міжнародного співтовариства 
успішно відновлена макроекономічна 
стабільність і зростання, а виважена 
фіскальна і грошово-кредитна полі-
тика та гнучкий режим обмінного 
курсу допомогли скоротити дефіцит 
бюджету та рахунки поточних опе-
рацій [4]. Окрім того, Д. Ліптон кон-
статував часткове відновлення фінан-
сових запасів України та зростання 
довіри [4], що має важливе значення 
для іміджу України як суб’єкта між-
народного фінансового правопорядку. 
Зміцнення довіри МВФ є «зеленим 
світлом» іноземним інвесторам, що 
в перспективі сприяє збільшенню 
зовнішнього потоку інвестицій в еко-
номіку України.

Крім фінансування економіки 
України з метою підтримання платіж-
них балансів, зміцнення курсу гривні 
та стабілізації національної фінансо-
вої системи, МВФ надає допомогу 
«не фінансового» характеру. Тех-
нічну допомогу Фонд надає у сфері 
макроекономічної і грошово-кредит-
ної політики, управління витратами, 
податкової політики, забезпечення 
стабільності фінансового сектору 
тощо. Така допомога переважно здійс-
нюється спеціалістами Фонду шляхом 
проведення діагностичних і технічних 
досліджень, навчальних курсів із під-
готовки кадрів і практичних семіна-
рів у країні, що потребує допомоги 
[5, c. 138].

На підставі висновків, зроблених 
висококваліфікованими експертами 
Фонду щодо ефективності економіч-
ної політики України та національного 
законодавства, яким регулюються 
національні валютно-фінансові відно-
сини, МВФ дає рекомендації стосовно 
покращення економічних показників. 

Технічна допомога від МВФ Укра-
їни передбачає використання таких 
способів вирішення фінансових про-
блем, які пройшли перевірку у краї-
нах-членах МВФ, а їхнє застосування 
має позитивний ефект. Але запози-
чення досвіду інших країн повинно 
здійснюватися виважено, з ураху-
ванням національних особливостей 
економіки, стану правового врегулю-
вання валютно-фінансових відносин, 
а головне – в рамках національних 
інтересів України.

Починаючи з 2014 року, для спів-
праці України та МВФ характерна 
порівняно з попередніми роками 
висока інтенсивність і продуктивність 
нефінансових форм співробітництва. 
Фондом було запропоновано, а пізніше 
надано безпрецедентну за своїми 
обсягами технічну допомогу щодо 
реформування економіки, а також 
здійснено ретельне вивчення еконо-
мічних проблем в Україні та сформу-
льовано низку рекомендацій. Активну 
участь у нефінансових формах спів-
робітництва взяв Національний банк 
України, зокрема в розробці програм 
економічного реформування та спри-
янні її успішній імплементації. До 
результатів такої співпраці належать 
запровадження політики гнучкого 
курсоутворення, розроблення мето-
дологічних підходів щодо проведення 
переходу до оптимального режиму 
монетарної політики (таргетування 
інфляції, реалізація макропруденцій-
ної політики, яка ефективно вплинула 
на інституціональні основи функціо-
нування фінансових ринків, якість 
і надійність фінансових інструментів).

Наступна міжнародна фінансова 
організація, з якою тісно співпра-
цює Україна – Міжнародний банк 
реконструкції та розвитку, який нині 
є лідером Групи Світового банку. 
Співпраця України з МБРР розпоча-
лася з моменту набуття в 1992 році 
членства України в цій організа-
ції та регулюється Статутом МБРР 
[6] і такими нормативно-правовими 
актами: 1) Загальні умови, які поши-
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рюються на Кредитні та Гарантійні 
угоди для моновалютних кредитів 
1995 року [7]; 2) Посібник із закупівлі 
за позиками МБРР і кредитами МАР 
1995 року [8]; 3) Загальні умови, які 
поширюються на Угоди про позики 
та гарантії для позик з фіксованим 
спредом 1999 року; 4) Принципи 
управління кредитними ризиками 
2000 року [9]; 5) Посібник з відбору 
та наймання консультантів позичаль-
никами Світового банку 2004 року; 
6) Загальні умови надання позик 
2005 року; 7) Посібник Світового 
банку з надання коштів для реалізації 
проектів 2006 року тощо.

Крім того, між Україною та МБРР 
підписано Рамкову угоду щодо гран-
тів технічної допомоги 1998 року [10], 
Меморандум про взаєморозуміння 
між Кабінетом Міністрів України 
і Міжнародним банком реконструкції 
та розвитку стосовно співробітництва 
у сфері державної служби та адміні-
стративної реформи 2004 року [11], 
а також десятки кредитних і гарантій-
них угод (близько шістдесяти), спря-
мованих на фінансування окремих 
секторів та галузей економіки: Кре-
дитна угода про позику на розвиток 
підприємств 1996 року; Договір про 
надання позики (Проект розвитку 
житлово-комунального господарства) 
від 19.12.1996 р.; Гарантійна Угода 
(Додаткове фінансування для Другого 
проекту розвитку експорту) між Укра-
їною та Міжнародним банком рекон-
струкції та розвитку від 4.10.2011 р.; 
Угода про позику (Проект розвитку 
дорожньої галузі) між Україною 
та Міжнародним банком реконструк-
ції та розвитку від 19.11.2015 р., 
Угода про зустрічні гарантії між 
Україною та Міжнародним банком 
реконструкції та розвитку від 1997 р. 
та багато інших. Окрім того, в рамках 
фінансового співробітництва України 
та МБРР діє комплекс гарантійних 
і кредитних угод: Гарантійна Угода 
(Проект доступу до довготерміно-
вого фінансування) між Україною 
та Міжнародним банком реконструк-

ції та розвитку; Угода про позику 
(Проект доступу до довготермінового 
фінансування) між публічним акці-
онерним товариством «Державний 
експортно-імпортний банк України» 
та Міжнародним банком реконструк-
ції та розвитку; Гарантійні листи; 
Договір про порядок відшкодування 
витрат Державного бюджету України, 
які можуть виникнути внаслідок вико-
нання Україною гарантійних зобов’я-
зань за Гарантійною угодою (Проект 
доступу до довготермінового фінансу-
вання) між Україною та Міжнародним 
банком реконструкції та розвитку.

Специфікою діяльності МБРР 
є укладення партнерських угод 
з кожною окремою країною-членом 
на певний період часу. 20 червня 
2017 року Світовим банком схвалена 
Концепція партнерства Світового 
банку з Україною на 2017–2021 роки 
[12] та узгоджена з цілями розвитку 
України, закріпленими в Державній 
програмі та Плані дій (від 2017 року) 
[13], які ґрунтуються на висновках 
та рекомендаціях Систематичної діа-
гностики країни, проведеної для Укра-
їни Групою Світового банку. Метою 
партнерської співпраці Групи Всес-
вітнього банку з Україною в рамках 
Угоди є сприяння стійкому та комп-
лексному відновленню економіки 
після майже десятилітнього застою 
та двохрічної економічної кризи [12].

Концепція на 2017–2021 роки 
містить: 1) детальний опис соціаль-
но-політичної ситуації та динаміки 
розвитку економічних показників за 
останні роки; 2) найбільш серйозні 
проблеми на шляху розвитку еконо-
міки; 3) середньостроковий план прі-
оритетних дій Уряду до 2020 року, 
серед яких прозорість в управлінні 
фінансами, протидія корупції, забез-
печення функціонування ринків, 
фіскальна та фінансова стабільність, 
ефективне та інклюзивне надання 
послуг; 4) визначення основних 
перешкод під час реалізації про-
ектів поточного портфеля МБРР 
(розмір невиплачених зобов’язань  
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на березень 2017 року становить 
2,05 млрд. доларів США); 5) обсяги 
потенційно нових кредитів під час реа-
лізації Концепції та напрямок реформ, 
проведення яких вимагають від Уряду 
України; 6) ризики на шляху реаліза-
ції програми концепції [12].

Співпраця України з Міжнарод-
ною фінансовою корпорацією триває 
з 1992 року. МФК активно впроваджує 
в Україні широку інвестиційну про-
граму в багатьох напрямках (напри-
клад, програма приватизації малих 
підприємств та об’єктів незаверше-
ного будівництва, програма привати-
зації землі, фінансування агробізнесу 
тощо). Вказані проекти підтримують 
модернізацію українських підпри-
ємств, посилюють ефективність їх 
сектору корпоративного управління 
та створюють велику кількість нових 
робочих місць. МФК упродовж реа-
лізації фінансових програм надає 
консультації щодо корпоративного 
управління, розвитку агробізнесу, 
сприяння покращенню підприємниць-
кого середовища, зростання кількості 
малих і середніх підприємств.

Нині пріоритетним напрямом 
співробітництва України з МФК 
є подальше збільшення кількості 
інвестиційних проєктів, спрямованих 
на підтримку приватного сектору (без 
надання державних гарантій). Інвес-
тиції МФК залучаються задля забез-
печення розвитку інфраструктури, 
зокрема муніципальної та портової, 
будівництва, для агропромислового 
комплексу, сфери роздрібної торгівлі 
та надання послуг, виробництва тран-
спортного обладнання і сфери телеко-
мунікацій [12]. Загальне збільшення 
масштабів діяльності МФК відобра-
жає покращення інвестиційного клі-
мату в Україні, збільшення можли-
востей у багатьох галузях та більшу 
зацікавленість іноземних інвесторів.

Наступний напрямок міжна-
родного співробітництва України 
пов’язаний з уніфікацією та вдоско-
наленням банківських наглядових 
процедур у рамках Базельського 

комітету з банківського нагляду, 
заснованого в 1974 році централь-
ними банками й органами нагляду 
держав G10. У 2017 році Національ-
ний банк України став учасником 
Базельської консультативної групи 
(при Базельському комітеті), метою 
якої є залучення до обговорення 
нових пропозицій Базельського комі-
тету працівників нагляду країн-чле-
нів (28 країн). Набуття членства 
у Базельській консультативній групі 
дало можливість НБУ брати участь 
у широкому фаховому міждержав-
ному діалозі, обміні думками та досві-
дом із питань реалізації політики бан-
ківського регулювання та нагляду, 
а також брати участь на початкових 
етапах у розробці ініціатив Базель-
ського комітету, висловлюючи свої 
пропозиції з урахуванням особливос-
тей банківських систем країн, що роз-
виваються.

Співробітництво України з питань 
протидії відмиванню коштів та фінан-
суванню тероризму здійснюється 
в рамках співпраці з такими міжна-
родними організаціями, як Міжна-
родна група з протидії відмиванню 
грошей (FATF), Комітет експертів 
Ради Європи з оцінки заходів щодо 
протидії відмиванню коштів та фінан-
сування тероризму (MONEYVAL); 
Егмонтська група підрозділів фінан-
сової розвідки світу; Світовий банк; 
Міжнародний валютний фонд; Орга-
нізація з безпеки та співробітництва 
в Європі (ОБСЄ).

У рамках реалізації співробітни-
цтва Державна служба фінансового 
моніторингу, яка діє у складі Мініс-
терства фінансів України, бере участь 
у таких заходах: 1) у засіданнях робо-
чих груп FATF (Контрольної групи 
з питань міжнародного співробітни-
цтва (ICRG) та Групи щодо розвитку 
політики (PDG)), під час яких обгово-
рюються національні системи проти-
дії відмиванню коштів і фінансування 
тероризму в різних юрисдикціях [14]; 
2) у засіданнях робочих груп Егмонт-
ської групи підрозділів фінансової  



123

УКРАЇНА І СВІТ

розвідки; 3) у пленарних засідан-
нях Комітету експертів Ради Європи 
з оцінки заходів щодо протидії від-
миванню коштів і фінансуванню 
тероризму (MONEYVAL) тощо. 
Департаментом також проводяться 
міжнародні семінари з метою вдоско-
налення досвіду в цій сфері, укладено 
низку міжвідомчих угод з інозем-
ними країнами про співробітництво 
в боротьбі з легалізацією (відмиван-
ням) доходів, одержаних злочинним 
шляхом.

Наступним напрямком міжнарод-
ної співпраці України з метою між-
державної координації у сфері фінан-
сів є питання обігу цінних паперів. 
Національна комісія з цінних паперів 
і фондового ринку України співпра-
цює з Міжнародною організацією 
комісій із цінних паперів (IOSCO) 
у напрямку гармонізації національ-
ного законодавства у сфері регу-
лювання ринків цінних паперів від-
повідно до міжнародних стандартів 
(зокрема Принципів IOSCO). Крім 
того, відбувається процес приєднання 
України до Багатостороннього мемо-
рандуму про взаєморозуміння щодо 
консультування та співробітництва 
й обміну інформацією Міжнародної 
організації регуляторів ринків цінних 
паперів (IOSCO MMoU) [15]. При-
єднання до зазначеного Багатосто-
роннього меморандуму передбачено 
Коаліційною угодою та Комплексною 
програмою розвитку фінансового сек-
тору України до 2020 року.

У сфері нагляду за страховою 
галуззю Україна тісно співпрацює 
з Міжнародною організацією страхо-
вих наглядів (IAIS), яка відповідає 
за розробку принципів, стандартів 
та іншої документації щодо нагляду 
за сектором страхування та допомоги 
під час їх впровадження. У затвер-
дженому Національною комісією 
з фінансових послуг України Плані 
роботи на 2019 рік серед стратегіч-
них цілей зазначається «наближення 
регуляторного середовища ринків 
небанківських фінансових послуг до 

міжнародних стандартів регулювання 
й нагляду» [16]. Серед запланова-
них реформ на 2019 рік, передбаче-
них стратегічними документами дер-
жави, План містить положення 1.2.4. 
про виконання умов Угоди від 
28.05.2013 р. № 2/17/31/14 «Про 
інформаційне співробітництво між 
Національною комісією з цінних папе-
рів і фондового ринку та Національ-
ною комісією, яка здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансо-
вих послуг» [16, с. 4].

Україна також підтримує тісну 
співпрацю з міжнародними фінан-
совими організаціями регіонального 
характеру, зокрема Європейським 
банком реконструкції та розвитку. 
Після підписання у 2014 році Угоди 
про асоціацію з ЄС Україна співпра-
цює з інституціями ЄС щодо адаптації 
національного законодавства до євро-
пейських фінансових стандартів.

Висновки. Співпраця України 
з міжнародними фінансовими орга-
нізаціями (МВФ, МБРР, МФК, 
BCBS, FATF, MONEYVAL, IOSCO, 
IAIS та іншими) здійснюється у двох 
основних напрямках: 1) розробка 
міжнародно-правових фінансових 
норм та консультативно-технічна під-
тримка щодо сприяння їх імплемен-
тації у національне законодавство; 
2) фінансування (отримання позик, 
реструктуризація боргу, гарантування 
позик тощо).

Для співпраці України з МВФ 
у період з 1992 до 2021 ріку харак-
терні такі особливості:

1) за весь час Україною було отри-
мано фінансування за програмами: 
Системна трансформаційна позика 
(STF), Stand-by, Програма розшире-
ного кредитування (EFF), Механізм 
розширеного фінансування (EFF);

2) за повнотою виконання зобов’я-
зань України перед МВФ весь період 
співробітництва поділяється на два 
етапи: а) програми з фінансування 
у період з 1992 до 2014 року не були 
реалізовані відповідно до запланова-
них термінів унаслідок невиконання 
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зобов’язань з боку українського уряду 
щодо проведення відповідних реформ 
(іноді внаслідок не доброчесної пове-
дінки); б) з 2014 до 2021 року вико-
нано переважну більшість зобов’язань 
України щодо проведення реформ 
у рамках отриманих програм фінан-
сування. Фондом констатувалося від-
новлення фінансових запасів Укра-
їни, зростання довіри, відновлення 
макроекономічної стабільності, вива-
жена фіскальна і грошово-кредитна 
політика.

До необхідних напрямків співро-
бітництва України з МВФ належать 
такі: 1) максимальне використання 
можливостей МВФ задля сприяння 
розвитку країни шляхом проведення 
консультацій, вивчення результатів 
моніторингових досліджень МВФ, 
інших заходів; 2) концентрація ресур-
сів МВФ на стратегічних напрямах 
реалізації національної політики; 
3) якісний аналіз проектної докумен-
тації для визначення доцільності залу-
чення вказаних фінансових ресурсів.

Розглянуто форми та напрямки 
співпраці України з такими міжна-
родними фінансовими організаціями, 
як Міжнародний валютний фонд, 
Міжнародний банк реконструкції 
та розвитку, Міжнародна фінан-
сова корпорація, Міжнародна група 
з протидії відмиванню грошей, 
Базельський комітет з банківського 
нагляду, Міжнародна організація 
комісій із цінних паперів, Міжна-
родна організація страхових нагля-
дів. Зазначено, що співпраця України 
з цими міжнародними фінансовими 
організаціями здійснюється у двох 
основних напрямках: 1) розробка 
міжнародно-правових фінансових 
норм та консультативно-технічна 
підтримка щодо сприяння їх імпле-
ментації у національне законодав-
ство; 2) фінансування (отримання 
позик, реструктуризація боргу, 
гарантування позик тощо).

Проаналізовано особливості 
співробітництва України і МВФ у 

період з 1992 до 2021 року. Розгля-
нуто фінансову та «не фінансову» 
форми співпраці з МВФ, види нада-
них Фондом програм фінансування 
та виконання Україною зобов’я-
зань перед МВФ на різних етапах 
співпраці. Технічну допомогу (не 
фінансову) Фонд надає у сфері 
макроекономічної політики, грошо-
во-кредитної політики, управління 
витратами, податкової політики, 
забезпечення стабільності фінан-
сового сектору.

Сформульовано наступні нап- 
рямки підвищення ефективності 
співпраці з МВФ: 1) максимальне 
використання можливостей МВФ 
задля сприяння розвитку країни 
шляхом проведення консультацій, 
вивчення результатів моніторин-
гових досліджень МВФ та інших 
заходів; 2) концентрація ресурсів 
МВФ на стратегічних напрямах 
реалізації національної політики; 
3) якісний аналіз проектної доку-
ментації задля визначення доціль-
ності залучення вказаних фінансо-
вих ресурсів.

Ключові слова: міжнародна 
фінансова організація, Міжнародний 
валютний фонд (МВФ), Міжнарод-
ний банк реконструкції та розвитку 
(МБРР), міжнародні фінансові відно-
сини, програма фінансування.

Vaitsekhovska О. International  
legal aspects of cooperation 
between Ukraine and interna- 
tional financial organizations

Forms and areas of Ukraine’s 
cooperation with such international 
financial organizations as the 
International Monetary Fund, the 
International Bank for Reconstruction 
and Development, the International 
Finance Corporation, the Financial 
Action Task Force on Money 
Laundering, the Basel Committee on 
Banking Supervision, the International 
Organisation of Securities Commissions, 
and the International Association of 
Insurance Supervisors are examined 
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in the paper. It is noted that Ukraine’s 
cooperation with these international 
financial organizations is carried out 
in two main areas: 1) development of 
international legal finance regulations 
and advisory and technical support to 
facilitate their adoption in the national 
legislation; 2) financing (contracting 
of loans, debt restructuring, loan 
guarantee, etc.).

The particularities of cooperation 
between Ukraine and the IMF from 
1992 to 2021 are analyzed in the 
research. The financial and “non-
financial” forms of cooperation 
with the IMF are considered as 
well as types of financing programs 
provided by the Fund and fulfilment 
by Ukraine commitments to IMF at 
different stages of cooperation. The 
Fund provides technical assistance 
(not financial) in the areas of 
macroeconomic policy, monetary 
policy, expenditure management, tax 
policy, on ensuring the stability of the 
financial sector and other ones.

The following areas of improving 
the effectiveness of cooperation with 
the IMF have been outlined: 1) to use 
to full advantage the IMF’s potential 
to promote the country’s development 
through consultations and analysis of 
the results of IMF monitoring studies 
and other actions; 2) concentration 
of IMF’s resources on implementation 
of strategic directions in national 
policy; 3) a qualitative analysis of 
project documentation to determine 
reasonableness of attracting these 
financial resources.

Key words: international financial 
organization, International Monetary 
Fund (IMF), International Bank for 
Reconstruction and Development 
(IBRD), international finance relations, 
financing program.
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