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МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ 

 

У сучасному світі держави не можуть існувати ізольовано. Для забезпечення 

високого рівня розвитку національної економіки і країни в цілому, між ними 

встановлюються різнобічні зв’язки і відносини. У світі існує 197 офіційно визнаних країн, 

які пов’язані між собою різноманітними міжнародними економічними відносинами, які 

вимагають узгодження інтересів та дій, прийняття взаємних рішень. У період всесвітньої 

загальної фінансизації, особливу увагу слід приділи саме міжнародним фінансовим 

відносинам, які є основою міжнародного та регіонального валютно-фінансового 

співробітництва. 

Міжнародні фінансові відносини – це складова частина світової фінансової системи. 

Основними об’єктами міжнародних фінансових відносин є іноземні інвестиції (прямі та 

портфельні) позики банківські та небанківські в товари, послуги, технології, робочу силу.  

 

Міжнародні фінансові відносини включають значну кількість складових (рис. 1) 

 
Рис. 1. Різновиди міжнародних фінансових відносин 

 

Потрібного відмітити, що така різноманітність міжнародних фінансових відносин – 

це «різноманітність в єдності». Фінансові відносини, що виникають у міжнародному 

економічному житті, характеризується низкою спільних ознак, притаманних усім 

вищеназваним видам відносин. 

По-перше, це грошовий характер цих відносин. 

По-друге, обов’язкова участь у них суверенних держав (або міжнародних 

організацій, які створюються державами). 

По-третє, виникнення цих відносин в ході здійснення зовнішньої діяльності цих 

держав. 

Таким чином, об’єктом усіх видів фінансових відносин є грошові зобов’язання. Але 

міжнародний характер вони одержують лише за умовами виникнення в процесі 

зовнішньої діяльності держави, виконання їх зовнішніх завдань та функцій. Фінансові 

відносини ґрунтуються на принципах міжнародного права і, насамперед, на принципі 

поваги державного суверенітету [1]. 

На сучасному етапі розвитку національної економіки, а саме на шляху 

євроінтеграції, Україна є учасником різноманітних міжнародних відносин, в тому числі і 

фінансових. Одним з найважливіших та з найвпливовіших суб’єктів міжнародних 

фінансових відносин з Україною є Німеччина, за рівнем розвитку якої Україна 

поступається в десятки разів.  
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У 2015 році економіка України скоротилася на 10,6 відсотка (в порівнянні з 7 

відсотками в 2014 році), в основному в результаті триваючих бойових дій на сході країни 

[4]. Однак, починаючи з середини 2015 року з’явилися ознаки стабілізації економічної 

ситуації в Україні і незначне поліпшення економічних показників. Федеральний уряд 

підтримує економічний розвиток України в різних формах, в тому числі надання 

незв’язаного кредиту в розмірі 500 мільйонів євро [4]. 

Німеччина є одним з найбільш важливих торгових і інвестиційних партнерів 

України. Основний німецький експорт в Україну є машини, моторні транспортні засоби, 

хімічні і фармацевтичні вироби, електротовари, харчові продукти і корми. Основними 

статтями експорту України в Німеччині є текстиль і одяг, метали, хімічні продукти і 

моторні транспортні засоби. Створення германо-Української торгової палати і 

промисловості намічено на 2016 рік, міжурядову угоду з цього питання було підписано в 

жовтні 2015 р. 

В Україні працюють більше 1000 німецьких компаній. На додаток до послуг, що 

надаються посольством Німеччини, їх інтереси доглядають делегати німецької 

промисловості і торгівлі в Україні. 

Україна входить до числа країн, що беруть участь в тісній співпраці з метою 

розвитку з Німеччиною на основі міжнародних угод між двома країнами. З 2002 р 

Німеччина допомагає Україні побудувати демократичну державу, засновану на 

верховенстві закону і створити ринкову економіку. Німеччина радикально збільшила 

свою підтримку в 2014 і 2015 роках , пообіцявши субсидії на суму 191 млн. євро тільки в 

2015 році. Німецька підтримка зосереджена в таких сферах: енергоефективність, сталий 

економічний розвиток та децентралізації влади [4]. 

Що стосується торгівельно-економічного співробітництва України та Німеччини, то 

у 2015 р. обсяг двосторонньої торгівлі товарами та послугами між Україною та 

Німеччиною склав близько 6,2 млрд. дол. США., скоротившись у порівнянні з 2014 р. на 

25% [2]. 

У 2015 році за обсягами інвестицій, які надійшли зі 138 країн світу до економіки 

України, ФРН змістилася з другого на третє місце, поступившись лідерством Кіпру та 

Нідерландам. Станом на 31.12.2015 кумулятивний обсяг інвестицій з цієї країни склав 

5,4 млрд. дол. США, що становить 12,5 % від загального обсягу надходження іноземного 

капіталу в економіку України. Протягом 2015 року обсяг інвестицій з ФРН зменшився на 

270 млн. дол. США [2]. 

Станом на 31.12.2015 найбільші обсяги інвестицій з ФРН залучено у наступні види 

економічної діяльності: 

промисловість – 4,8 млрд. дол. США (-156 млн.дол.США порівняно з 2014 р.) у т.ч.: 

металургійне виробництво – 4,3 млрд. дол. США (-82 млн.дол.США) 

виробництво гумових виробів – 243 млн. дол. США (-19 млн.дол.США) 

оптова та роздрібна торгівля – 245 млн. дол. США (-46 млн.дол.США); 

За даними Державної служби статистики на території України зареєстровано 

близько 4 тис. підприємств із статутним капіталом, залученим з ФРН [2]. 

Федеральний уряд Німеччини підтримуючу Україну та здійснюючи фінансову 

допомогу, надав Україні 25 млн. євро для забезпечення проживання в холодний період 

тимчасовим переселенцям з зони терористичних дій. Також уряд Німеччини надав 

українському урядові гарантії на суму понад 500 млн. євро за кредитами, спрямованих на 

відновлення інфраструктури [3]. 

Сучасні міжнародні фінансові відносини – це процеси, що динамічно розвиваються 

та впливають на ефективність функціонування будь-якої національної економіки в 

умовах глобалізації. Державне регулювання в цьому аспекті має бути спрямований на 

створення збалансованої системи механізмів впливу на валютно-фінансові відносини, що 

дасть змогу, стимулюючи вітчизняних суб’єктів ринку фінансових послуг, одночасно 



підвищувати рівень конкурентоспроможності економіки України в цілому. Тож Україні 

для швидшого проходження процесу євроінтеграції необхідно зміцнювати свої 

міжнародні фінансові відносини не тільки з Німеччиною, а й з іншими країнами 

Європейського Союзу. 
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