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Варто розуміти, що попри прагнення влади та лідерів думок до стрімкої 

цифровізації всіх аспектів економіки України, швидким цей процес не буде. 

Перш за все, треба впроваджувати ці технологію в освіту та громадський 

сектор. Це можна зробити через: 

1) цифровізацію адміністративних послуг. Це пристосує громадян до 

цифрового середовища. Вони мають стати носіями принципів та цінностей 

цифрової трансформації та формувати запити до бізнесу та органів влади; 

2) розробку механізмів та середовища дистанційного навчання, 

електронного адміністрування освітніх процесів на всіх рівнях; 

3) розвиток інфраструктури телекомунікацій у регіонах України, що дасть 

змогу локальному бізнесу стати частиною ланцюгів створення вартості; 

4) фінансування/організацію навчання представників бізнесу, особливо 

МСП, щодо роботи на міжнародних онлайн-платформах та використання 

міжнародних інформаційних баз (уже подібні програми реалізуються Офісом 

просування експорту, Укрпоштою, Дія.Освіта); 

5) фінансування/організацію навчання представників бізнесу, особливо 

МСП, щодо роботи з об’єктами прав інтелектуальної власності, промисловими 

зразками, торговельними марками та географічними зазначеннями. 

Запорукою успішної цифровізації економіки України є поступове та 

клієнтоорієнтоване впровадження цифрових технологій. Коли цифровізація 

забезпечуватиме комфорт та переваги для її користувачів, лише тоді дійсно 

відбудеться цифрова революція в нашій державі, а реформа цифровізації дійсно 

стане реформою, що докорінно змінить українську економіку. 
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ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА БЮДЖЕТНУ СФЕРУ 

УКРАЇНИ  

 

На сьогодні в умовах глобалізації управління суспільними процесами 

міжнародні організації все більше впливають на економічний менеджмент 

окремих країн. Виступаючи спочатку в ролі інструментів для здійснення 

цілісної узгодженої політики в певних сферах, з часом вони почали мати 

незалежну роль на світовому ринку, активно втручаючись у внутрішні дії 

держав. Формування національного бюджету та система керування ним в 

країнах Європи та колишнього СНД не є винятком, тому залучення результатів 

досвіду цих організацій та розробка власної стратегії самостійного 

економічного розвитку для держав є нагальною потребою. 

Питання впливу міжнародних організацій на управлінські процеси в 

країнах, а також їх роль у бюджетній політиці цих держав висвітлювалися у 

працях багатьох вітчизняних дослідників, зокрема, А. Філіпенка, В. 

Салтинського, С. Боринця, В. Вергуна, Р. Войтовича, І. Лукашука, О. 
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Скрипника, О. Білоруса та інших. Однак ними переважно розкривалася або 

лише проблематика змін з точки зору фінансової допомоги країнам та 

позитивний аспект даних дій, або ж надавалась міжнародно-правова 

інформація, при цьому недостатньо уваги було приділено саме зміні та 

об’єктивному внеску організацій на розвиток бюджетного середовища України. 

У період нестабільного становища у світі взаємодії з різними світовими 

об’єднаннями стали постійною практикою. Їх діяльність так чи інакше 

відбивається на розвитку країн, з якими вони співпрацюють; результати цієї 

співпраці також різні. Розглядаючи Організацію Об’єднаних Націй (ООН), 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Європейський банк реконструкції та 

розвитку (ЄБРР), слід зауважити, що саме ООН є найвпливовішою і 

найважливішою міждержавною організацією, яка створена з метою підтримки 

миру,  міжнародної безпеки й розвитку співробітництва між державами [1, с. 7]. 

Одним із основних напрямів діяльності ООН вважається прийняття рішень на 

рівні глобальних економічних проблем сучасності, проведення прогнозно-

аналітичної роботи щодо стану та перспектив державного розвитку, реалізація 

конкретних програм та проектів, надання економічної допомоги найменш 

розвиненим країнам та країнам з перехідною економікою. У свою чергу, 

Україна безпосередньо взаємодіє з цією організацією: держава входить до 

складу таких її органів як Комітет ООН з програми та координації, а також 

наші представники працюють у Консультативному комітеті з адміністративних 

та бюджетних питань та Міжурядовій робочій групі експертів з міжнародних 

стандартів обліку та звітності [2]. Держава бере активну участь у міжнародній 

співпраці зі сталого розвитку, яка спрямована на комплексне вирішення завдань 

економічного зростання на глобальному, регіональному та національному 

рівнях. За час свого членства в ООН Україна шість разів обиралася членом 

Економічної і Соціальної Ради. Тобто, можна зазначити, що наша країна 

отримує значну технічну, консультативну та фінансову допомогу 

спеціалізованих установ ООН, її фондів і програм, зокрема у сферах 

демократичного врядування, подолання бідності, досягнення Цілей сталого 

розвитку, підтримки державного управління. Активно взаємодіючи з 

організацією, Україна також отримує та переймає досвід ведення бюджетної 

політики. 

Наступним не менш важливим джерелом впливу для України є 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) – міжурядова фінансово-кредитна 

організація, що має статус спеціалізованого закладу ООН, проте остання не має 

права давати рекомендації щодо політики фонду [1, с. 8]. Ключовим для його 

діяльності є надання допомоги шляхом видачі кредитів та позик, контроль за 

політикою країн-членів у міжнародних валютних відносинах. Порівнюючи, 

варто підкреслити, що МВФ має більш не прагматично-координаційний 

опосередкований вплив на бюджетний процес,  а безпосередньо прямий, адже 

макрофіскальна вірогідність нових планів з фінансування дефіциту залежить 

від перспектив співпраці саме з фондом. Це обґрунтовано, наприклад, тим, що 

основна частина зовнішнього фінансування України відбуватиметься за 

рахунок нової програми МВФ, узгодженої його Виконавчою радою у червні 
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2020 року після виконання Україною необхідних попередніх дій (у тому числі 

щодо земельної реформи та внесення змін до банківського законодавства задля 

запобігання денаціоналізації банків). Проте подальше його виконання також 

залежить від низки структурних орієнтирів, що відображають продовження 

політики реформ, а фонд вважає, що ризики для цієї програми є «дуже 

великими» (як в умовах глобальної нестабільності, так і невизначеності щодо 

напряму економічної політики в Україні), що в свою чергу через перебої 

співпраці може різко збільшити витрати нашої країни на запозичення й негайно 

підірвати довгострокову сталість боргу [3, c. 7].  

Позитивним впливом МВФ у середньостроковій перспективі можна 

вважати створення достатніх валютних резервів для повернення кредитів із 

відсотками. При цьому країна має зберегти самостійність у визначенні 

експортної спеціалізації, реалізації макроекономічної політики і не 

перетворитися на «залежну підсистему», але за умов зміцнення курсу 

національної валюти щодо валюти кредиту. У ідеальному випадку в 

довгостроковій  перспективі можна очікувати наслідки у формі підвищення 

рівня конкурентоспроможності національної економіки, ліквідації чи 

послаблення ознак дуалістичності її розвитку, що відіб’ється й на зрушенні 

тенденції дефіциту бюджету у напрямі його зменшення.  

З іншого боку, є ще ризики появи негативних наслідків, адже Україна досі 

дуже залежна від зовнішньої допомоги фонду. Для подолання проблем МВФ 

надає довгострокові, порівняно дешеві кошти, що сприяють їх вирішенню з 

вимогою виконання деяких умов, які Україною виконуються не всі, а це 

обумовлює затримання подальшого кредитування. Без проведення програми 

економічних перетворень фінансова підтримка з офіційних джерел не має 

сенсу, бо в цьому разі позичкові кошти використовуватимуться на 

фінансування тільки поточних проблем платіжного балансу, які без 

реформування економіки знову нагромаджуватимуться та будуть 

перетворюватися у зростаючий фінансовий тягар. Співпраця з МВФ є 

важливою з огляду на необхідність збереження належного іміджу країни, що 

сприятиме підвищенню її кредитного рейтингу на світових фінансових ринках, 

зменшенню боргу та зміцненні бюджетного становища, однак слід розуміти 

виваженість та обачливість таких дій задля майбутнього країни.  

Вагомим також являється Європейському банку реконструкції та 

розвитку (ЄБРР) – міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає 

допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення 

ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн у міжнародні 

господарські зв'язки. Його діяльність зосереджена насамперед на підвищенні 

конкурентоспроможності та ефективності управління через реформування 

держсектору (що наразі працює не на повну силу й недостатньо продуктивно), 

підтримуючи впровадження найкращої операційної та управлінської практики в 

приватних компаніях, забезпечення належного функціонування фінансового 

сектору, а також євроінтеграційні прагнення України. Співпраця нашої країни й 

банку має стати перспективою у сприянні досягнення сталого економічного 

зростання, а також всеосяжній і сталій індустріалізації та втіленню інновацій, 
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що збільшить грошовий потік в державу та стабілізує бюджетний баланс [4, с. 

64-65]. У той же час центральним органом нашої держави в ЄБРР є 

Міністерство фінансів України, яке також має пряме відношення до  бюджетної 

політики, й це ще більше підкреслює зв’язок й вплив організації на неї.  

Таким чином, можна зробити висновок, що міжнародні організації 

відіграють важливу роль у сприянні економічному розвитку країни, у тому 

числі безпосередньо впливаючи на бюджетну сферу держави. МВФ 

спрямований у своїй діяльності на стабілізацію міжнародної системи платежів і 

розрахунків, недопущення кризових ситуацій у цій сфері. Рекомендації фонду 

стосуються, зокрема, таких проблем, як дефіцит державного бюджету, кредитна 

емісія тощо. Також Україна приділяє особливу увагу діяльності ООН з 

підтримання міжнародного миру та безпеки, розглядаючи участь у ній як 

важливий чинник своєї зовнішньої політики, а також сприяння досягненню 

Цілей сталого розвитку задля забезпечення розвитку бюджетної сфери країни. 

Слід зауважити також важливість співпраці з ЄБРР, вплив цієї співпраці на 

інвестиційний клімат та бюджетний баланс в контексті підвищення 

конкурентоспроможності в умовах економічної інтеграції через реформування 

соціально-економічної сфери. Тож вивчення досвіду діяльності даних 

інститутів має не тільки наукове, а й практичне значення для використання 

результатів аналізу при розробці Україною власної стратегії співробітництва з 

міжнародними економічними та фінансовими організаціями щодо стабілізації 

бюджетної політики країни. 
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