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Анотація. Зазначено, що у розвинених країнах кредитні ресурси істотно 

перевищують річний обсяг ВВП. Визначено, що зовнішній борг країн, що 

розвиваються за останні чотири десятиліття зріс більш ніж в 17 разів. 

Доведено, що у регулюванні кризи зовнішньої заборгованості беруть участь 

уряди країн-кредиторів і позичальників, міжнародні валютно-кредитні 

установи, великі приватні банки. 
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В умовах світової економічної кризи кредит виступає важливим 

інструментом допомоги і підтримки для системи ринків і фінансів різних 

країн. Разом з тим кредитна експансія з боку розвинених країн може 

здійснюватися без урахування національних інтересів бідних держав, у яких 

частота виникнення кризових ситуацій і ризики втрат значно вище. 

Міжнародні кредитні ринки відображають, в першу чергу, стан економіки 

розвинених країн і чуйно реагують на зміну в них ділової кон'юнктури. Це 

пов'язано з високим впливом провідних країн світу на світову фінансову 

систему, наявністю у них великих обсягів кредитних ресурсів. 

Досвід зарубіжних країн показує, що фінансове забезпечення та 

інвестиційна привабливість країни значною мірою здійснюється за допомогою 

ефективної кредитної політики. 

У рамках членства України у міжнародних фінансових організаціях 

Національний банк України активно співпрацює з такими установами, як: 

Міжнародний валютний фонд, Група Світового банку, Європейський банк 

реконструкції та розвитку, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, 

Європейський інвестиційний банк. 

Україна стала членом МВФ у 1992 р. згідно Закону України від 03.06.1992 

р. № 2402-XII «Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, 

Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової 

корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по 

гарантіях інвестицій» [1].  

У розвинених країнах кредитні ресурси істотно перевищують річний обсяг 

ВВП. Вони складаються з заощаджень домашніх господарств, пенсійних, 

страхових та інших фондів, амортизаційних відрахувань, оборотних, 
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резервних і тимчасово вільних коштів господарських структур. У всьому світі 

головним показником боргового тягаря бюджету держави є відношення обсягу 

боргу до ВВП. Відношення заборгованості до ВВП між країнами широко 

варіюється залежно від відповідних факторів впливу, чинників ззовні та 

всередині країни. 

Тому в багатьох країнах ЄС на сучасному етапі розвитку не дотримуються 

норми боргу держави у відсотках від ВВП і не повинні перевищувати 

положення Маастрихтського договору (60%).  

Зовнішній борг країн, що розвиваються за останні чотири десятиліття зріс 

більш ніж в 17 разів. Основний обсяг міжнародного кредитування був 

направлений до країн Латинської Америки - більш 50% загальної суми коштів. 

На країни Східної Азії і басейну Тихого океану припадала приблизно чверть 

від наданих позичок. Африканські країни отримали близько 10% міжнародних 

банківських позик, хоча у них найважча ситуація з зовнішнім боргом, 

особливо у країн, розташованих на південь від Сахари, де зовнішній борг в 

середньому перевищує 70% ВВП. До держав, що розвиваються з найбільшими 

розмірами зовнішнього боргу відносяться Бразилія, Мексика, Республіка 

Корея, Індонезія [4]. 

У регулюванні кризи зовнішньої заборгованості беруть участь уряди країн-

кредиторів і позичальників, міжнародні валютно-кредитні установи (МВФ, 

МБРР, МБ тощо), приватні банки. Так, в рамках МВФ розроблена 

стабілізаційна програма, яка включає цілий ряд заходів з подолання або 

пом’якшення гостроти боргової кризи для країни-боржника. Основними 

пунктами цієї програми є: 

- лібералізація валютного контролю; 

- скасування імпортного контролю; 

- зниження валютного курсу; 

- сприяння відкритості економіки; 

- прийняття антиінфляційних заходів [2]. 

В останні роки значно розширилася практика капіталізації процентних 

платежів, тобто перетворення їх в основний борг; різні види конверсії 

боргових зобов'язань, в тому числі обмін боргів за ринковим курсом на акції 

національних підприємств, що приватизуються, їх продаж, повторна 

реструктуризація пролонгованих сум [3]. 

Сучасна політика управління зовнішнім боргом повинна бути спрямована 

на підтримку кредитоспроможності країни-боржника на певному рівні, 

збереження ефективності процесів міжнародного руху позичкового капіталу. 

Висока швидкість і розширення обсягу міжнародних позичкових операцій 

вимагає відповідного рівня розвитку кредитних ринків. Роль сучасної 

міжнародної кредитно-грошової системи в умовах глобалізації повинна 

полягати у стимулюванні економічного зростання світової економіки і 

ефективного розвитку міжнародних економічних відносин.  

Поява державного боргу в основному зумовлена дефіцитом державного 

бюджету та хронічний дефіцит платіжного балансу. Для того, щоб покрити цей 

дефіцит, країни змушені брати міжнародні позики Тому державний борг став 
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характеристикою вітчизняної економіки. З 2012 по 2016 рр. можна 

спостерігати різке збільшення обсягів державного боргу України.  

Україна виступає за стимулювання економічного розвитку країни за 

рахунок залучення міжнародних фінансових кредитів. Сьогодні, зважаючи на 

стан оплати зовнішніх кредитів Україна належить до групи «нація-дебітор». 

Міжнародні позики, включаючи позики МВФ, допоможе країні підняти рівень 

конкурентоспроможності національної економіки, стабілізувати банківський 

сектор для створення достатніх валютних резервів. 
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