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СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З ЄБРР НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Миргородська В.С., Ф-41/1у 

 

Україна тісно співпрацює з великою кількістю міжнародних 

організацій у різних напрямках і сферах, зокрема з ЄБРР, членом якої 

стала у серпні 1992 року. 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) – міжнародна 

фінансова організація, основним напрямом діяльності якої є 

фінансування економічних реформ у країнах Східної Європи з метою 

створення необхідних умов  для повноцінного функціонування 

механізму ринкової економіки [1]. 

Нині найбільша частка інвестицій в українську економіку 

надходить саме від цієї міжнародної організації. У 2012 році в 

економіку України було залучено 1,2 млрд. дол. в рамках 35 проектів. 

Офіційний представник ЄБРР в Україні повідомив про умову 

повноцінного фінансування проектів в Україні – поліпшення 

інвестиційного клімату. Загалом за 20 років співпраці ЄБРР з 

Україною було профінансовано 336 проектів на загальну суму 

8,5 млрд. євро [2]. 

Пріоритетними галузями для фінансування згідно зі стратегією 

ЄБРР [3] є енергетика (електроенергетика, природні ресурси, ядерна 

безпека), виробничий сектор (агропромисловий комплекс, 

виробництво та надання послуг, нерухомість та туризм, 

телекомунікація, інформація та ЗМІ, інвестиційні фонди, розвиток 

інституту підприємництва), інфраструктура (муніципальна, 

екологічна, транспортна), фінансовий сектор та ринки капіталу, 

екологічний та соціальний вплив. 

Таким чином, можна визначити наступні напрями діяльності ЄБРР 

в Україні, зумовлені пріоритетом розвитку ринкової економіки [3]: 

- підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів 

(диверсифікація джерел постачання енергоресурсів, покращення 

енергетичної безпеки, використання альтернативних джерел енергії); 

- інвестування проектів з диверсифікації економіки та 

реструктуризації старих енергоінтенсивних галузей промисловості; 

- підтримка сталого розвитку агропромислового комплексу; 

- модернізація інфраструктури, що полягає у підвищенні якості 



VII студентська конференція 

«Перший крок у науку», 20 грудня 2015 р., Суми, Україна 

 

 142 Секція «Економіка і суспільство» 

громадської інфраструктури державної чи комунальної форми 

власності; 

- допомога у стабілізації фінансового сектору та продовження 

зусиль у напрямку розвитку ринків капіталу в національній валюті; 

- управління екологічними питаннями, питаннями охорони 

здоров’я та безпеки на робочому місці, охорони праці та іншими 

соціальними питаннями; 

- реконструкція транспортної та муніципальної інфраструктури, що 

зазнала негативного впливу під час переходу до ринкової економіки; 

- вирішення екологічних проблем, насамперед будівництво 

саркофагу навколо четвертого енергоблоку ЧАЕС, що був 

пошкоджений унаслідок аварії. 

Багаторічний досвід співпраці України з ЄБРР свідчить про те, що 

основною перешкодою щодо удосконалення співробітництва з цією 

міжнародною фінансовою організацією є вирішення нашою державою 

ряду проблем, складовими якої є [4]: припинення корупції на усіх 

ієрархічних рівнях, насамперед в області діяльності податкових та 

митних структур та підвищення ефективності роботи судочинної 

системи.  

Саме від рішучих кроків керівництва України у вирішення цих 

проблемних моментів залежатимуть майбутнє співробітництво з ЄБРР 

та обсяги кредитно-інвестиційних ресурсів, які надаються цією 

організацією. 

Керівник:  Троян М.Ю., доцент кафедри економічної теорії 
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