
Лишняк А.О., магістрантка, 1 р.н., гр. МЕМ–2, ФБСО 
Науковий керівник – д.е.н., доц. К.В. Шиманська 

Державний університет «Житомирська політехніка» 

 

Підтримка міжнародних фінансових структур та фондів інтернаціоналізації бізнесу України 

на засадах сталого розвитку 
 

Програми для розвитку малого та середнього підприємства є однією з актуальних тем сьогодні, адже саме такі 

компанії надають роботу більше ніж 4 млн. людей та виробляють приблизно 20% валового внутрішнього продукту 

(ВВП) України. Задля розвитку приватного сектору були впроваджені та розроблені різні програми, які допомагають 

не тільки отримати фінансування, а й актуальні знання щодо вигоду на міжнародні ринки. 

Малі та середні підприємства в регіоні Східного партнерства Європейського Союзу (ЄС) (країни-партнери ЄС: 

Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна) мають потенціал прискорити економічне 

зростання та зменшити безробіття у своїх країнах. Але на шляху досягнення таких цілей виникають труднощі, зокрема 

у виході малих та середніх підприємств на нові ринки. Обмежене фінансування та обтяжливе законодавство теж 

сповільнює розвиток приватного сектору, тому за ініціативою ЄС було створено програму «EU4BUSINESS». 

Головне завдання «EU4BUSINESS» в Україні – поліпшити бізнес-клімат в країні. Дана програма допомагає малим 

та середнім підприємствам отримати фінансування та якісні знання для жінок, які очолюють дані підприємства та для 

тих працює в сфері зеленої економіки. Крім цього, учасники програми мають можливість отримати технічну 

підтримку щодо стандартів ЄС. Саме це сприяє збільшення експорту та отримання вигоди від угоди про вільну 

торгівлю між Україною та ЄС, зокрема впровадження технічних регламентів, санітарних та фітосанітарних заходів, 

які сприяють досягненню цілей сталого розвитку в ході міжнародної торгівлі. 

Всі ми знаємо про COVID-19, який змусив задля збереження життя людства впроваджувати карантин, що 

негативно вплинув на малі та середні підприємства. Для боротьби з наслідками ЄС виділив для кредитування 10 млн. 

євро та 25 млн. євро додатково для програми, яка підтримує малі фермерські господарства. Також виробники 

продуктів харчування, одягу мають можливість отримати гранти на суму до 6500 євро. Так, українська лізингова 

компанія «ОТП Лізинг» отримала від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) кредит для 

довгострокових лізингових компаній на загальну суму 15 млн. євро. 

Позитивним є те, що отримати дані гранди чи кредитування можна не тільки в євро, а й в національній валюті. Це 

допоможе захистити позичальника від валютних ризиків. 

Кошти, отримані від міжнародних фінансових організацій (МФО), – це джерело доступних фінансових ресурсів. 

Також потрібно зазначити, що терміни на які вони надаються, є достатніми аби реалізувати проект. Проблема в тому, 

що Україна не використовує на 100% можливості, які надають МФО, бо Департамент міжнародних фінансових 

проектів співпрацює на суто технічному рівні, так як це не входить в його обов’язки. Для ефективної роботи потрібно 

створити при Міністерстві фінансів України структуру, яка б справді  вирішувала питання квот, можливість вступу 

України до міжнародних організацій, де вона не є членом, планування стратегій міжнародних економічних відносин 

тощо. Не зважаючи на ці труднощі, підприємства користуються даними кредитними коштами. 

Однією з МФО є Міжнародний валютний фонд (МВФ), основні завдання якого є стабілізація грошових відносин, 

зокрема обмінних курсів, кредитування, розширення світової торгівлі, сприяння міжнародній співпраці в грошовій 

політиці. 

Літом 2020 року Рада директорів МВФ схвалила рішення щодо 18-місячної програми, яка надає Україні п’ять 

мільярдів доларів. Серед основних умов кредитування є зменшення впливу кризи економіки, яка посилилася через 

появу COVID-19, підтримка домогосподарств та підприємств, забезпечення незалежності Центрального банку, 

гнучкості валютного курсу та підтримка уряду щодо антикорупційних заходів. Дані кошти потрібні для України 

потрібні аби подолати кризу, адже як повідомив МВФ, що ВВП країни впаде на 8,2%. Така ситуація очікується по 

всьому світі «Світовий банк заявляє, що на тлі пандемії коронавірусу та інфікування понад 7 млн. людей на планеті 

країни стикаються з безпрецедентною економічною кризою, що може вивести мільйони людей до межі бідності». 

Таким чином, необхідною є популяризація серед представників малих та середніх підприємств знань про 

можливості та механізми використання фінансової підтримки міжнародних фінансових структур та фондів, зокрема в 

ході інтернаціоналізації бізнесу, адже така підтримка дозволяє посилити значення малих та середніх підприємств для 

досягнення Україною цілей сталого розвитку на локальному рівні та в ході міжнародної торгівлі. 

 


