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спрямовує отримані у кредит кошти на виплати зарплат, погашен-
ня заборгованостей, тощо.

Отже, співпраця України з МВФ має як позитивні, так і нега-
тивні аспекти. Україні необхідно виплатити всі боргові зобов’я зання 
перед МВФ. Припинити кредитні відносини та обмежитись консуль-
тативною підтримкою фахівців МВФ, оскільки від характеру взаємо-
відносин з МВФ залежить інвестиційна привабливість держави для 
інших світових організацій, що координують свої дії з МВФ. Таким 
чином із зменшенням боргової залежності України від МВФ не бу-
дуть ставитися вимоги в якому напрямку розвивати економіку країни.
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ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ 
З  МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ

Розроблення стратегії співпраці України з Міжнародним ва-
лютним фондом є однією з найактуальніших науково-практичних 
проблем, які постали перед вітчизняною економічною наукою та 
потребують невідкладного вирішення. Складність на шляху фінан-
сової стабілізації та економічного зростання України здебільшого 
зумовлена дефіцитом фінансових ресурсів. Саме зовнішні запози-
чення є одним із реальних інструментів пом’якшення фінансових 
проблем та пожвавлення фінансової кон’юнктури в країні, але при 
цьому майже всі запозичення держави стали трансформуватися в 
її зовнішній борг [1]. 
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Співробітництво України з МВФ викликає неоднозначну 
оцінку як серед економістів, так і політиків. Одні наголошують на 
тому, що співпраця з МВФ позитивно вплинула на темпи еконо-
мічного зростання дало позитивні загальноекономічні результати, 
підняла імідж держави і в результаті припинення співпраці від-
будеться гальмування економічних реформ (пенсійної, житлово-
комунальної тощо). На думку інших, кредити МВФ створюють 
швидше довгострокову залежність, ніж надають допомогу в корот-
костроковому періоді. Згідно зі Статутом МВФ кредити Фонду по-
винні мати короткостроковий характер, однак більшість країн ста-
ють постійними партнерами Фонду протягом тривалого періоду. 

Розглянемо позитивні аспекти взаємодії МВФ та України. 
По-перше, довгострокові і дешеві кредити МВФ (передбача-

ють виплату відсотків у розмірі близько 2 % річних від загальної 
суми боргу) сприяють вирішенню проблем платіжного балансу [2]. 
Завдяки наданій підтримці, став можливим відтік 8,1 мільярда до-
ларів на рефінансування зовнішнього боргу банків та корпорацій у 
2012 р., а також внутрішній відтік 6,9 мільярда доларів з банків, які 
осіли у кишенях населення.

По-друге, НБУ зумів провести рекапіталізацію проблемних 
банків, що дало змогу вкладникам повернути свої кошти і припи-
нити депозитну паніку. 

По-третє, завдяки траншам була дещо послаблена проблема 
фіскального дефіциту, оскільки частина коштів МВФ перекрила 
видатки з погашення зовнішніх зобов’язань уряду, проведення роз-
рахунків за російський газ та покриття касових розривів для своє-
часної виплати зарплат і пенсій.

По-четверте, позитивними наслідками кредитів МВФ також 
можна вважати створення достатніх валютних резервів, що дозво-
лить Україні зміцнити та підтримувати стабільність національної 
валюти, успішно провести грошову реформу [3]. 

По-п’яте, Україні потрібно виплачувати свої зобов’язання за 
вже взятими позичками МВФ та процентами по ним. А без інших 
кредитів державі просто не обійтися. І більш дешевих грошей, ніж 
від МВФ немає. А якщо вони і будуть, то будуть інші політичні та 
економічні вимоги, які обійдуться для країни ще дорожче.

По-шосте, розпочато економічні реформи (грошова, податко-
ва, пенсійна), що викликали деякий спротив, але дозволили про-
демонструвати позитивну динаміку показників функціонування 
економіки України. Динамічно підвищується внутрішній попит. 
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Підтримується низький рівень інфляції, насамперед, за рахунок 
падіння цін на продукти харчування.

По-сьоме, в умовах, коли загострюється ситуація на зовніш-
ніх ринках, українські експортно-орієнтовані галузі економіки 
опиняться у важкій ситуації, виходом з якої може стати: залучення 
інвесторів, що без відсутності співпраці з МВФ зробити буде про-
блематичного. Без залучення інвесторів ми не зможемо диверсифі-
кувати експорт та зміцнити економіку.

Але крім позитивних сторін впливу міжнародного кредиту 
на економіку України є ще ризики появи негативних тенденцій і 
результатів, серед яких можна виділити такі: по-перше МВФ од-
ночасно блокує свободу дій в усіх інших питаннях економічної 
політики держав-позичальниць, що робить таким чином їх уряди 
підконтрольними [4].

По-друге, підриває економічну стабільність української еко-
номіки як залежність від зовнішніх кредиторів, так і нераціональне 
використання коштів, отриманих від кредитів. У той час, коли роз-
винуті країни інвестують високотехнологічні галузі, такі як фар-
макологія, машинобудування, Україна спрямовує отримані у кре-
дит кошти на виплати зарплат, погашення заборгованостей тощо. 
Державні витрати перевищують бюджетні надходження і велика 
частина державного боргу йде саме на покриття державного дефі-
циту, інакше і не може відбуватися при збільшенні заробітних плат, 
пенсій, та коштів на обслуговування уряду в умовах кризового за-
стою промислового виробництва 

По-третє, ризиком такого інструмента погашення дефіциту 
платіжного ба лансу, як іноземні кредити, є збільшення державного 
боргу, оскільки виникає обов’язок країн-позичальників виплачува-
ти як основну суму позики, так і від сотки. Також слід враховувати, 
що вимоги МВФ за позикою суттєво впливають на загальну ма-
кроекономічну ситуацію в країні. Тільки для обслуговування цього 
боргу Україні буде необхідно щорічно 2,5 млрд. дол. США [5].

По-четверте, надмірне залучення зовнішніх позик може поро-
джувати загрози для макроекономічної стабільності, оскільки підви-
щує вразливість національної фінансової системи до зовнішніх шо-
ків. Адже нарощування зовнішньої заборгованості супроводжується 
підвищенням валютних ризиків і ризиків рефінансування боргу.

Отже, співпраця з Міжнародним валютним фондом є важли-
вою з огляду на необхідність збереження належного іміджу країни, 
що сприятиме підвищенню її кредитного рейтингу на світових фі-



35

нансових ринках, зменшенню відсоткових ставок по кредитах, удо-
сконаленню банківської та грошово-кредитної системи держави, над-
ходженню іноземних інвестицій. Але в той же час є багато негативних 
наслідків, які несе з собою дана співпраця, це і зростання державного 
боргу, і блокування свободи дій держави-позичальниці в економічній 
політиці, а також підрив економічної стабільності національної еко-
номіки. Тобто всі проблеми, які зумовлює співпраця з МВФ можна 
об’єднати одним словом – залежність. Тому при залучення все нових 
і нових міжнародних кредитів від МВФ потрібно проявляти неабияку 
обережність, щоб не залишитися ні з чим. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Конкурентоспроможність підприємства як оцінка його мож-
ливостей на ринку викликає підвищену увагу дослідників, науков-
ців, практиків. Ця проблема розглядається у багатьох наукових 
дослідженнях, теоретичних розробках, практичних рекомендаціях 
на всіх континентах світу [1]. Також ця тема набуває ще більш ак-


