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–  Навчитися не тільки реагувати на негатив в поточному режимі, але і розробляти власну 
стратегію по захисту репутації в Інтернеті. При висвітленні негативних, або неправдивих 
відгуків про бренд, компанії можна не тільки оборонятися, але й наступати, і використовувати 
такі ситуації в рекламних цілях. 

–  Перед початком рекламної кампанії добре проаналізувати середовище, яке належить 
використовувати. Переконатися, що тема Вашої рекламної кампанії, Ваш майбутній меседж, і 
способи його «доставки» не суперечить встановленим правилам і «культурним нормам», щоб 
інтернет-спільнота не виплеснула на Вас хвилю негативу. 

– Робити паузи між рекламними повідомленнями. Побачивши вас 10 разів за день в 
новинній стрічці інтернет користувач може просто напросто «забанити» одержувану від Вас 
інформацію. 

–  Маркетинг  у  соціальних  мережах  вимагає  винагороджувати  інтерес  і  спілкування,  в 
тому числі «лайки», коментарі, пости і т.д., і винагороджувати треба прагнути, в першу чергу, 
саме інтерес, якщо він був проявлений у відношенні до Вашого ресурсу, бренду чи компанії . В 
результаті Ви отримаєте лояльних споживачів, а це дорогого коштує. 

Процес просування товарів та послуг і їх маркетинг у соц.мережах – це процес спроб та 
помилок. Через складність пояснення і розуміння даних правил багато компаній в Україні досі 
не ефективно використовують соціальні медіа. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО 
СЕКТОРА УКРАИНЫ 

 

Аннотация. В статье проанализирована 
необходимость в международном кредитовании в 
рамках программ сотрудничества с международными 
финансово-кредитными организациями - МВФ и 
Всемирным банком. Определены основные проблемы 
финансового сектора, что необходимо немедленно 
решить. Выявлены основные причины низкого уровня 
освоения средств, предоставленных Украине 
международными финансовыми организациями 
Определены основные преимущества и недостатки 
сотрудничества Украины с международными 
финансовыми организациями. 

Ключевые   слова:   международные   финансовые 
организации, международный кредит, транш, внешний 
долг.. 

IMPACT OF INTERNATIONAL 
ORGANIZATIONS IN THE FINANCIAL 
SECTOR DEVELOPMENT UKRAINE 

Abstract. The article analyzes the need for 
international lending programs in cooperation 
with international financial institutions - the IMF 
and World Bank. The main problems of the 
financial  sector  that  require  immediate 
resolution. The basic reasons for the low level of 
development funds provided by international 
financial institutions Ukraine outlined the main 
advantages and disadvantages of Ukraine's 
cooperation with international financial 
organizations. 

Keywords: international financial 
institutions, international credit, installment, 
foreign debt. 

 
Вступ.  Україна,  як  країна  з  транзитивною  економікою,  є  на  сьогодні  найбільш 

незахищеною  від  ринкової  кон’юнктури  яка  склалася  під  тиском  не  лише  економічних 
факторів, а й від політичних питань. Останнім часом співробітництво України з міжнародними 
валютно-фінансовими організаціями є однією із найбільш важливих проблем, які 
обговорюються науковцями, аналітиками та політиками.   Значний економічний потенціал 
країни на сьогодні частково реалізується саме за допомогою тісної співпраці з міжнародними 
фінансовими організаціями в багатьох напрямках. Виходячи з вищезазначеного, актуальним є 
дослідження особливостей відносин України з даними організаціями з огляду на сучасну 
ситуацію в світовій економіці та аналіз перспектив побудови оптимального сценарію співпраці 
в майбутньому. 

Постановка завдання. Дослідити вплив міжнародних фінансових організацій на розвиток 
фінансового сектору економіки України в нинішніх умовах. Виявити переваги та ризики для 
фінансового сектору    економіки України від співпраці з міжнародними фінансовими 
організаціями. 

Результати. Нинішній стан валютно-фінансової кредитної галузі та її перспективу 
неможливо уявити без урахування важливої ролі валютно-фінансових організацій системи ООН 
[1]. 

Асиметричність глобальної економічної системи посилюється саме через діяльність 
міжнародних організацій, зокрема таких міжнародних фінансових організацій як Міжнародний 
банк реконструкції і розвитку, який частіше називають Світовим Банком, був заснований в 
липні 1944 р. на валютно - фінансовій конференції в Бреттон - Вудсі (США) і почав свою 
діяльність в червні 1946 р. Світовий банк (World Bank) має такі організації філії - Міжнародну 
асоціацію   розвитку   (МАР),   Міжнародну   фінансову   корпорацію   (МФК)   і   Багатостороннє 
агентство з гарантування інвестицій (БАГІ). Світовий банк, МФК і БАГІ іноді фігурують під 
загальною назвою Група Світового банку (World Bank Group). Спільна мета цих фінансових 
інститутів: надання допомоги в реконструкції і розвитку економіки країн-членів шляхом 
заохочення  капіталовкладень  на  виробничі  цілі;  заохочення  приватних  та  іноземних 
інвестицій за допомогою надання гарантій або участі в позиках та інвестиціях приватних 
кредиторів; сприяння перспективному збалансованому зростанню міжнародної торгівлі і 
підтримка   рівноваги   платіжних   балансів   шляхом   інвестування   в   розвиток   виробничих 
ресурсів. Учасниками МБРР є 188 держав [2]. 

Як  відомо  основною  проблемою  співпраці  з  Міжнародними  фінансовими  організаціями 
(далі МФО)є заборгованість перед ними. На сьогоднішній день заборгованість України можна 
розділити на зовнішній борг перед МФО та за іншими секторами економіки ( рис. 1). 

Отже виходячи з даних наведених на рис.1 необхідно зазначити, що досить суттєву частку 
зовнішньої    заборгованості    займає    саме    заборгованість    України    перед    міжнародними 
фінансовими  організаціями.  Нажаль,  для  погашення  заборгованості  перед  МФО,  Україна 
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вимушена брати нові  кредити у досить великих розмірах, у зв’язку з чим фінансовий борг 
країни зростає та скоро нагадуватиме фінансову піраміду. 

 

 
Рис.1. ДИНАМІКА ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ УКРАЇНИ ТА ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ ЗА 2007- 

2014 РР.[3] 
 

Україна ввійшла до складу МВФ 3 вересня 1992 р., одночасно ставши членом Світового 
банку.  Україні  було  виділено  квоту  в  10678  акцій  на  загальну  суму  у  1,3  млрд.  дол.  США. 
Валютну готівку за членство України в банку на суму 7,9 млн. дол. внесли Нідерланди, що є 
країною-опікуном  нашої  держави  в  цій  банківській  структурі.  Таким  чином,  Україна, 
починаючи з 1994 р., отримує від МВФ кредити Stand-by [4]. Варто зазначити, що частина цих 
коштів була направлена на фінансування дефіциту платіжного та торгівельного балансів, а 
також поповнення золотовалютних резервів країни. Продемонструємо можливий графік його 
погашення (рис.2). 

 
 

 
 
 

Рис. 2. ГРАФІК ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ «СТЕНД – БАЙ» ВІД МВФ [5] 
 

Виходячи з даних наведених на рис. 2. зазначаємо, що Україна мала погашувати кредит 
саме за таким графіком, але відомим є факт конфлікту з МВФ через відсутність даних про 
спрямування та використання кредиту саме тому виникають проблеми співпраці на 
сьогоднішній день. 

Звичайно, що отриманий кредит дещо стабілізував платіжний баланс, однак ці позитивні 
тенденції мають і свою негативну сторону – зменшилися реальні доходи населення. Крім того 
отриманий стабілізаційний кредит ще не виплачений, а Україна вже потребує нового кредиту. 

3 вересня 1992 Україна стала 167 членом Світового банку, здійснивши підписку на 908 
акцій  (1315,9  млн.  дол  США  акціонерного  капіталу).  Сьогодні  МБРР  –  найбільша  у  світі 
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організація, що фінансує освіту та заходи, спрямовані на охорону здоров'я. Статутний капітал 
МБРР формується шляхом підписки держав-членів на його акції. Підписка України становить 
10 908 акцій із загальної суми 1 581 724 акції, тобто Україна має 0,7 % голосів. Відносини 
України з МБРР охоплюють три типи програм (рис.3). 

 

 
МБРР Україна 

 

 
 
 

Програма розширеного фінансування, 
спрямована на закріплення досягнень 
початкової стабілізації та здійснення 

структурної перебудови галузей економіки 

 
Програма короткострокового 
фінансування, спрямована на 

здійснення першочергових заходів 
макроекономічної стабілізації 

 
Програма системної трансформації 

економіки, що закладає основу 
розвитку співробітництва 

 
 

Рис. 3. СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З МБРР [6] 
 

Отже розглянемо співпрацю з найбільш-впливовими фінансовими організаціями для 
України. Однією з них є МБРР. Процес співпраці України з СБ у цьому столітті також має свою 
чітку еволюцію від програм допомоги у 2001-2003 та 2004-2007 роках    до стратегій 
співробітництва у 2008-2011 та на 2012-2016 роки. Основні етапи співробітництва України зі 
Світовим банком на 2012-2016 рр. показані в табл.1 

 
ФІНАНСУВАННЯ СВІТОВИМ БАНКОМ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ [7] 

Таблиця 1 

Назва проекту Сума позики 
млн. дол. США 

Ціль використання 

Модернізація державних 
фінансів 

50,0 Підвищення операційної 
ефективності і прозорості 

системи управління 
Розвиток експорту-2 150,0 Розвиток експорту недержавних 

підприємств 
шляхом кредитування 
інвестиційних потреб 

Реабілітація 
гідроелектростанцій: 

166,0 Збільшення виробничих 
потужностей ГЕС, 

підвищення рівня безпеки 
Передача електроенергії 200,0 Оновлення мережі передавання 

електроенергії 

Енергоефективність 200,0 Поліпшення енергоефективності 
промислових 

і муніципальних підприємств 
Розвиток міської інфраструктури 140,0 Надійне забезпечення 

комунальними 
послугами 

Покращення автодоріг та 
безпеки руху 

 
1–400,0 
2-450,0 

Реконструкція ділянки 
національного транспортного 

коридору Європа 
– Азія 

 
Отже, виходячи з таблиці 1, можемо зробити висновок, що МБРР має різне направлення в 

співпраці з Україною. Виходячи з проаналізованих проектів визначимо які існують мінуси та 
плюси співпраці з даною організацією. 

Переваги: 
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–   значна частина наданих коштів йде на структурну перебудову економіки; 
–   реалізація ряду соціальних проектів; 
–   кошти на удосконалення важливих для економіки галузей. 
Недоліки: 
– недосконале законодавство і нормативна база; 
– низька ефективність використання коштів; 
– жорсткі умови щодо надання грошової допомоги. 
Як зазначено в Стратегії партнерства з Україною (СПУ) на 2012-2016 фінансові роки, 

стратегія МФК в Україні далі зосереджуватиметься на підтримці: стабілізації банківського 
сектору та цільового фінансування, агробізнесу, та інфраструктури, що доповнюватиметься 
підтримкою двох міжсекторних тем, пов’язаних з поліпшенням бізнес-середовища та 
підвищенням енергоефективності [8]. 

Розвиток фінансового сектору протягом 2009 – 2014    років мав дискретний та 
непропорційний  характер. Банківська система зростала  випереджаючими темпами порівняно 
з  іншими  сегментами  фінансового  сектору,  зокрема  емісійна  діяльність  на     ринку  акцій, 
корпоративних облігацій, випуск цінних  паперів інститутів спільного інвестування. Розвиток 
небанківського фінансового сектору було ускладнено відсутністю ефективного 
законодавства, систем регулювання та пруденційного нагляду, що призвело до появи значної 
кількості  кептивних    фінансових  установ  та  «фінансових    пірамід»,    стримувало  розвиток 
ринку фінансових послуг  і призводило до поглиблення кризи недовіри до фінансового сектору 
в цілому. Внутрішні шоки, головним чином   військовий конфлікт на сході, негативно вплинули 
на  розвиток  економіки,  знизивши  довіру  споживачів  фінансових  послуг  до  банківського 
сектору, та розбалансували фінансові  ринки. Скорочення економічної активності, торговельні 
дисбаланси  спричинили  девальвацію  та  прискорення  інфляції  до     30%  річних.  Ці  події 
призвели до погіршення якості кредитних портфелів банківської системи, що   зумовило 
необхідність очищення банківської системи, що почалося у 2014 році, та потребувало 
додаткового  збільшення    капіталу  в  банки  для  створення  значних  резервів    під  активні 
операції. У 2014 році   відрахування в резерви стало визначальним  чинником   збитковості 
банківської   системи.   Ситуацію   з   проблемними балансами банків ускладнює відсутність 
ефективних систем захисту прав кредиторів  і споживачів, насамперед гаранті й прав власності 
та неупередженого судочинства [9]. 

Ознаки системних проблем у фінансовому секторі України [9]: 
– різке зростання  частки  проблемних активів на балансах банків  – частка проблемних 

кредитів у банківському сектору зросла із 12,9% на   початку 2014 р. до 24,7% наприкінці I 
кварталу 2015 року; 

– суттєвий від плив депозитів із банківського сектору:   – « - » 45,4% за 2014 рік та   І 
квартал 2015 року за валютними депозитами та  – « - » 17,9% за гривневими депозитами; 

–  жорсткі адміністративні заходи ( у т. ч. щодо зняття депозитів, валютно - обмінних 
операцій), що були запроваджені у зв’язку із розгортанням    військового конфлікту та 
економічною кризою; 

– висока доларизація кредитів та депозитів  – 55,9% та 53,4% відповідно станом на кінець 
I кварталу 2015 року; 

–  незбалансована база активів і пасивів банків: співвідношення кредитів  до депозитів 
сягнуло пікового значення 226,7% у 2009 році та  становило 158,8%  на кінець  І кварталу 2015 
року; 

–   з І кварталу 2014  року до II квартал у 2015 року 47 банків,  і з них один системно 
важливий банк, було оголошено неплатоспроможними; 

–   недостатні розміри власного та регулятивного капіталу банків у наслідок погіршення 
якості кредитів   й   інших активів   і   до формування резервів   за активними операціями з 
початку 2014 року; 

–   масовий вихід із України великих європейських гравців фінансового сектору  – після 
кризи 2008 – 2009 років близько 10 європейських банків продали свої дочірні банки в Україні 
або припинили ведення роздрібного бізнес у ; 

–   відсутність   первинних  публічних  розміщень  (IPO)   акцій   українських   компаній   на 
місцевих і закордонних біржах протягом 2013 – 2014 років; 
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–   зменшення обсягу торгів на вітчизняних біржах (крім державних облігацій) на 38% у 
2014 році , до 76 млр д. грн., у тому числі торгів акціями  та деривативами на 46%, до 36 млрд. 
грн.; 

–    низька та незмінна протягом 2008 – 2014 років частка страхових компаній у структурі 
фінансового сектору – від 2,6% до 3% від загального; 

– низький рівень активів системи пенсійного забезпечення на рівні 2,5 млрд. грн. , або 0 , 
2% від ВВП на кінець 2014 року [9]. 

Як  повідомляє  публікація  на  офіційному  сайті  Міністерства  фінансів  України  [10]  16 
вересня 2015 року, Міністр фінансів і Директор Світового банку у справах України, Білорусі та 
Молдови регіону Європи і Центральної Азії підписали Угоду про позику у сумі 500 млн. доларів 
США. Кредит залучений в рамках Другої програмної позики на політику розвитку фінансового 
сектору України. 

Надання цієї позики є частиною більш широкої програми співробітництва України з 
міжнародними партнерами загальним обсягом $7,2 млрд та є можливим завдяки продовженню 
співпраці України    з    Міжнародним    Валютним    Фондом    в    рамках    програми    Механізм 
Розширеного Фінансування, про яку було домовлено у березні 2015 року. 

Рішення  про  виділення  Україні  фінансування  в  сумі  500  млн.  дол.  США  було  схвалено 
Радою директорів Світового банку 15 вересня 2015 року. Це вже другий проект на підтримку 
реформ у фінансовому секторі від Світового банку Першу позику на політику розвитку 
фінансового сектору було отримано у вересні 2014 року. 

Відсоткова ставка по даному кредиту становить лише близько 1% річних, що дозволяє 
замінювати існуючі  борги, обслуговування яких вартує в середньому близько 8%, набагато 
дешевшими позиками. Кредит надається на 17 років, перші 6 років з яких є пільговим періодом 

Надання   цього   кредиту   пов’язано   зі   здійсненням   Україною   структурних   реформ   у 
напрямках  оздоровлення  фінансового  сектору,  зміцнення  правової  та  інституційної  основи 
функціонування   банківської   системи.   Зокрема,   надання   позики   стало   можливим   після 
створення Україною Ради фінансової стабільності; прийняття розробленого Мінфіном Закону 
про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який значно посилив захист внесків громадян; 
проведення об’єктивного обстеження банківського ринку та до капіталізації або виведення з 
ринку банків у разі їх неплатоспроможності, що сприяло оздоровленню банківської системи; 
прийняття рішень щодо посилення контролю та відповідальності пов’язаних з банком осіб, що 
зменшить зловживання та сприятиме поверненню довіри населення до банківської системи 

[10]. 
Підбиваючи підсумки, слід зауважити, що станом на 2015-й рік питання залучення 

іноземних позик є найбільш актуальним через політичні події, що не припиняються в Україні і 
на сьогоднішній день. Конфлікт з Росією несе за собою втрати майна та суттєвий вплив на 
коливання курсу гривні. На даному етапі Україна розраховує на підтримку всіх організацій, з 
якими вона співпрацює та планує налагодити співробітництво. Саме тому питання співпраці 
України з міжнародними фінансовими організаціями суттєво актуалізується. 

Висновки. Як показує практика, використання кредитів МФО для розвитку національної 
економіки   України   зумовлює   необхідність   перегляду   системи   оцінки   їх   доцільності   та 
контролю за ефективним використанням. Слід підвищити контроль за дотриманням цільової 
спрямованості кредитів, а також забезпечити своєчасність і результативність виконання 
проектів. Надання кредиту СБ 2015 року пов’язано зі здійсненням Україною структурних 
реформ у напрямках оздоровлення фінансового сектору, зміцнення правової та інституційної 
основи функціонування банківської системи. Даний кредит забезпечить посилення фінансової 
стабільності в нашій країні, в оздоровленні її економіки. Це допоможе повернутися до 
економічного зростання, до створення робочих місць та підвищення рівня життя населення. 
Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями створює можливості для 
поточного розвитку держави та для побудови довгострокової моделі стійкого розвитку. 
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