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ВПЛИВ АКТИВІЗАЦІЇ СПІВПРАЦІ З МВФ НА ЕКОНОМІКУ        

УКРАЇНИ  

 

Стаття присвячена питанням співпраці України та Міжнародного       

валютного фонду. Досліджено механізми надання кредитів нашій       

державі. Виділено основні чинники, які зумовлюють негативні тенденції 
економічного розвитку України після отримання траншів МВФ.  

 

Статья посвящена вопросам сотрудничества Украины и                        

Международного валютного фонда. Исследованы механизмы                

предоставления кредитов нашей стране. Выделены основные факторы, 

обусловливающие  негативные тенденции экономического развития  

Украины после получения траншей МВФ. 

 

Article is devoted to cooperation between Ukraine and the International  

Monetary Fund. The author has formulated mechanisms to provide credit to 

our country. The key factors that contribute to the buyout negative economic 

developments in Ukraine after the tranches of the IMF are identified. 

 
Вступ. Неминучим результатом майбутнього глобального розвитку є 

все більша інтернаціоналізація та відкритість національних економік. Че-

рез це національна економічна стратегія кожної країни повинна бути од-

ночасно і регіоналістичною, і глобалістською, повинна забезпечувати на-

ціональне економічне відродження і, поряд з цим, реально сприяти глоба-

льній економічній інтеграції.  

У певні періоди національна економіка будь-якої країни у своєму роз-

витку входить у надзвичайно складну фазу. Саме в такій фазі перебуває в 

даний час Україна, адже одночасно іде зміна суспільно-економічної фор-

мації та радикально реформується економічна система, і все це в період 

найбільшої загальноекономічної кризи [12]. 

Аналіз останніх досліджень. Теоретичне опрацювання цієї проблеми 

значно відстає від рівня вимог і потреб сучасної практики. Значний інте-

рес як у практичному, так і в теоретичному аспектах становлять праці 

вчених-економістів Білоруса О. Г., Бураковського І.В., Гальчинсько-        

го А.С., Колосова В.П., Кримського С.Б., Кузнецова О., Ласкавого А., Па-

вленка Ю.В., Панфілова Т.О., Пахомова Ю.Н., Плотнікова О.В., Саакад- 

зе Л.В., Яснової Ю.  

Методика дослідження. Деякі питання співпраці МВФ та України до-

сліджені фрагментарно. В реаліях сьогодення вимагають закладення в ос-
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нову формування механізму повернення боргів нашою державою, нових 

форм та інструментів. 

Міжнародний валютний фонд (далі: МВФ) здійснює неоліберально-

монетарну стабілізаційну та структурно-адаптаційну політику шляхом ви-

користання жорстких механізмів монетарного контролю фінансово-

економічного регулювання країн-реципієнтів та послаблення керуючої 

ролі державних та урядових структур в умовах лібералізації та регулю-

вання міжнародної економічної діяльності [14]. 

Метою статті є детермінація форм та інструментів активізації інтегра-

ційної взаємодії МВФ та України, які допоможуть використати весь наяв-

ний ресурсний потенціал нашої держави проти кредитної політики даної 

організації. 

Результати дослідження. Заходи, до яких вдається МВФ аби подолати 

кризу, більш нагадують механізм «ручного настроювання», ніж автомати-

чної стабілізації, і не виключають подальшого нашарування глобальних 

торговельних дисбалансів, що спричиняють виникнення та поширення 

кризових явищ [15]. 

Радник Президента України А. Гальчинський наголошує на необхідно-

сті здійснення «принципових змін у статусі МВФ, який з моменту свого 

заснування де-факто перетворився в інструмент забезпечення в системі 

міжнародних валютних відносин провідної ролі долара» [16]. 

Неадекватний інструментарій МВФ не тільки руйнує економіку, про-

вокуючи антинринкову поведінку субєктів господарювання, але й залишає 

за собою стійку негативну суто монетаристську, тобто грошово-фінансову 

спадщину, яка живе начебто своїм власним життям, посилюючи та відт-

ворюючи кризові явища [13]. 

Вже в першій половині ХХІ століття починають формуватися контури 

глобального світового ринку і системи глобальної інтеграції і саме вони 

визначатимуть характер національного розвитку нових незалежних країн, 

в яких зараз проходять глибокі політичні, економічні та соціальні транс-

формації. Кожна така держава буде використовувати всі можливості, щоб 

ефективно ввійти в глобальний світовий ринок і зайняти там достойне мі-

сце.  

Найбільші проблеми в цьому плані мають колишні республіки Радян-

ського Союзу, а саме: Україна, Росія, Казахстан. Ці країни не мали своїх 

стратегічних програм розвитку, а скористалися неефективними порадами 

та допомогою МВФ та Світового банку. Як результат повна деіндустріалі-

зація в промисловості, занепад до межі виживання сільського господарст-

ва, руйнація національної економіки, перетворення цих країн на сировин-

ний придаток світу. Саме тому ці країни потребують розробки національ-

них економічних програм, спрямованих на розвиток власного конкуренто-

здатного виробництва, на національне відродження. Влада таких країн 
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повинна чітко вказати, якій стратегії розвитку вона віддає перевагу: наці-

ональній чи міжнародній, а лідерам країн перехідного періоду потрібно 

визначитися зі стратегією структурних та якісних трансформацій у нову 

систему, виходячи з конкретних умов і специфічних особливостей власної 

країни, застосовуючи відповідні оціночні критерії ефективності.  

Такі країни як Китай, Чехія, Словаччина, Польща, Латвія, Литва, Есто-

нія зуміли відмовитися від кредитів МВФ та провели самостійну економі-

чну перебудову і сьогодні це успішні в економічному сенсі держави, зі 

сталим економічним зростанням, а от країни, які скористалися консульта-

ціями та виконували вимоги МВФ, прийшли до обвального падіння еко-

номіки, мало не до національних катастроф. Всупереч швидкому економі-

чному чуду, на яке надіялися Україна, Казахстан, Молдова та деякі країни 

колишнього радянського табору (Угорщина, Болгарія), що повірили в 

привабливість західних стандартів, програм та стратегій трансформації, 

стали перед прірвою кризи, хаосу та бідності.  

Ці країни в мирний час пережили небачений обвал виробництва, бар-

теризацію, тотальне блокування економічного обороту і вільного руху ка-

піталів і ресурсів, вкрай послаблену роль грошей, такі наслідки застосу-

вання ліберальних та шокових стратегій, аналізуючи які складається вра-

ження, що вони розраховані спеціально для знищення економіки і перет-

ворення країн в сировинний придаток, щоб позбутися можливих конкуре-

нтів. Крім катастрофічного падіння національного виробництва, тотально-

го руйнування науки, культури, систем соціального захисту це незворотна 

і швидка інтелектуальна і фізична деградація націй. За всіма цими згуб-

ними стратегіями, проглядаються міжнародні економічні інтереси ТНК 

[12]. 

Міжнародний валютний фонд (International Monetary Fund) є міжнаро-

дною фінансовою організацією, заснованою в 1945 році в Бреттон-Вудсі і 

на сьогодні до її складу входять 185 країн. Згідно зі Статутом Фонду, він 

створений з метою зробити міжнародну торгівлю в світі з відсутнім рухом 

капіталу в глобальному масштабі та компенсувати нестачу фінансових 

кредитів для покриття дисбалансу в торгівлі [19], його кредити спрямо-

вуються на підтримку курсу національної валюти, міжнародних резервів 

держави та активних позицій платіжного балансу. Отримувачами кредитів 

МФВ є центральні банки країн, які зараховують їх у свої міжнародні резе-

рви і використовують виключно для інтервенцій на валютному ринку для 

вказаних цілей.  

Відповідно до Закону України “Про вступ України до Міжнародного 

валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Між-

народної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Бага-

тостороннього агентства по гарантіях інвестицій”, який було прийнято           

03 червня 1992 року, Україна стала членом МВФ. На момент вступу будь-

якої країни у МВФ для неї встановлюється квота, що відповідає квотам 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

 263

країн-членів, порівняним із новою країною-членом за економічними пока-

зниками. МВФ використовує формулу розрахунку квот як керівництво з 

оцінки положення країни-члена в організації [11], і в реаліях сьогодення 

квота України у Фонді складає 1 млрд 372 млн СПЗ (Спеціальні права за-

позичень – Special Drawing Rights).  

Починаючи з 1994 року, співпрацю з МВФ було активізовано за про-

грамами STF, Stand-by та “Механізм розширеного фінансування” (EFF), 

по яких Україна отримала коштів загальним обсягом близько 4,3 млрд 

дол. США. Необхідно зауважити, що більша частина цих коштів пішла на 

фінансування дефіцитів платіжного та торговельного балансів (в тому чи-

слі закупок по імпорту для багатьох сфер діяльності, включаючи паливно-

енергетичний комплекс, сільське господарство тощо). 

Ще одним напрямом використання кредитів МВФ є формування валю-

тних резервів, створення яких дозволило Україні підтримувати стабіль-

ність національної валюти, провести грошову реформу, ввести конверто-

ваність гривні за поточними операціями. Крім того, збільшення валютних 

резервів та їх високий рівень є підтвердженням стабільності фінансової 

системи країни та підвищує рівень довіри до неї потенційних іноземних 

інвесторів [10].  

Формально на сьогодні курс гривні вважається нефіксованим, але де-

факто, він є фіксованим і прив'язаним до долара США, що має негативне 

значення для економіки України. У МВФ вважають, що в умовах післяк-

ризового стану світової економіки фіксований курс гривні тільки шкодить 

економіці Україні і призводить до неадекватної ситуації у зовнішній тор-

гівлі України, що саме завдячуючи фіксованому курсу гривні українські 

експортери програють на світовому ринку через курс «сильної» гривні. І 

це дійсно так. Рекомендація МВФ загалом правильна і справедлива, про-

блема тільки в тому, що її важко реалізувати в Україні, через те, що МВФ 

у своїх розрахунках зовсім не помічає наявності 75 млрд готівки доларів, 

які обертаються на території України [4]. 

Але, на жаль, в реаліях сьогодення, можна констатувати, що співпраця 

з МВФ для України дедалі набуває кабального характеру. За досить коро-

ткий період такої «допомоги» Україна встигла стати чи не найбільшим 

його боржником, а рекомендації експертів МВФ давно перетворились на 

прямі вказівки українській владі [7], які до того ж безвідмовно викону-

ються. 

МВФ, який має статус лише міжнародного кредитодавця, почав дикту-

вати нашій державі, в якому напрямі їй розвивати економіку, якої соціа-

льної політики дотримуватися, на що підвищувати ціни та які реформи 

проводити. На відміну від України, розвинені країни його рекомендаціями 

не послуговуються. Отож, на прикладі деяких країн розглянемо результа-

ти співпраці цієї Організації. 
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Першою державою з так званого «східного блоку» почала співпрацю з 

МВФ тепер уже неіснуюча Югославія. МВФ за доволі короткий період — 

з 1980 по 1986 роки — установив тотальний контроль над економікою цієї 

держави. Саме вказівки фонду, яких дотримувались югославські лідери, 

призвели до стрімкої інфляції та розвалу виробництва. Сьогодні Югосла-

вії немає на карті світу. Натомість те, що залишилося від промисловості у 

новоспечених республіках на її теренах, після «порад» МВФ перейшло в 

активи західного капіталу [7]. 

Після Югославії фонд підтримав декілька африканських країн. Для 

прикладу, до 1989 року Руанда вважалася доволі успішною сільськогос-

подарською державою, проте, «підсівши» на кредити МВФ, дуже швидко 

перетворилася на країну-жебрака. Проведення рекомендованих фондом 

реформ призвело до майже повного знищення сільськогосподарської га-

лузі цієї країни, безперервних конфліктів, у яких відтоді загинуло півтора 

мільйона жителів, та повної деградації економіки. Практично всі великі 

плантації головного руандійського продукту — кави — викуплено захід-

ними транснаціональними корпораціями, а зовнішній борг тепер уже од-

нієї з найбідніших країн світу лише за неповні три роки сягнув 804,3 мі-

льйона доларів США. 

Така ж ситуація склалася і в Сомалі, де після настійної «допомоги» 

МВФ іноземним капіталом викуплено все, що має бодай якусь цінність, і 

нині ця країна працює лише на виплату накопичених боргів [7]. 

Наступною країною, що постраждала, є Мексика, яка до 1980-х років 

вважалася однією з найрозвиненіших країн регіону. Та варто їй було по-

чати співпрацю з МВФ, як рівень життя населення стрімко почав падати. 

А починалося все з того, що цей фонд надав країні позику нібито для «те-

хнологічного ривка», до якого Мексика готувалася вже давно. Проте за 

висунутих МВФ умов жодні новаторські проекти просто не могли бути 

втіленими у життя. Країна брала все нові й нові кредити, аби платити за 

старими. Зовсім скоро Мексика забула про омріяний технологічний роз-

виток, ставши банкрутом, який не здатен навіть погасити власні борги. 

Натомість МВФ, запропонував уряду країни нову програму «допомоги», 

водночас проштовхуючи розрекламовані реформи, яких виснажена еко-

номіка вже не пережила. 1994 року під час так званої «мексиканської еко-

номічної кризи» в цій державі розорилися сотні тисяч підприємств, 40 % 

населення залишилося без роботи, ціни на продукти харчування зростали, 

натомість рівень життя людей катастрофічно впав. Понад два мільйони 

дрібних та середніх підприємців цієї країни оголосили про банкрутство. 

Втім, для потужних іноземних корпорацій економічне лихо Мексики ста-

ло чудовою нагодою, щоб примножити свої статки, позаяк у країні, дове-

деній до краю «турботою» МВФ, саме до їх рук потрапило чимало страте-

гічних об’єктів [7]. 
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У Бразилії лише за останні п’ять років платежі за кредитами МВФ сяг-

нули 40 % від вартості всього експортованого країною; у Перу після ре-

форм, запропонованих цим фондом, 12 мільйонів людей втратило роботу, 

а 15 мільйонів опинилося за межею бідності; в Еквадорі почалися повна 

деградація економіки, політична нестабільність, нищівне зниження рівня 

життя населення. В Болівії, на додаток до вже згаданих прийомів, МВФ 

ще й висунув вимоги щодо збільшення цін на бензин та товари загального 

вжитку. Цей крок аж ніяк не сприяв поліпшенню ситуації із дедалі зрос-

таючою кредитною заборгованістю, проте призвів до масових протестів 

серед населення. 

На жаль, вищевказані країни остаточно втратили будь-який шанс еко-

номічного та індустріального розвитку. 

Але, найяскравішим прикладом «сприяння» МВФ стало розорення Ар-

гентини. Цю країну часто порівнюють із Україною, адже вона, славиться 

багатими природними ресурсами, м’яким кліматом та родючою землею. 

Свого часу завдяки експорту сільськогосподарської продукції Аргентина 

посідала п’яте місце в світі за рівнем ВВП та входила в десятку країн із 

найвищими стандартами життя. Втім, у 80-ті роки 20 століття політична, а 

як наслідок, і економічна нестабільність спричинили певні труднощі для 

аргентинських фермерів. Тодішній уряд цієї держави вирішив піти на вда-

лий, як йому здавалось, крок, звернувшись за допомогою до МВФ та без 

особливих вагань приставши на всі його вимоги. Зокрема, в країні розпо-

чалася суцільна приватизація держпідприємств, тут вдалися до повної ві-

дмови від державної політики протекціонізму щодо власного виробника, 

знизили тарифи на імпортну продукцію і, що найголовніше, відкрили ри-

нок землі для іноземного капіталу [7]. 

Внаслідок таких реформ чи не найбагатша до цього латиноамерикан-

ська країна зазнала практично всіх економічних потрясінь, які лише мож-

на собі уявити: дефолт, гіперінфляція… Всі ці процеси розхитували арге-

нтинську економіку, і в результаті вони вилилися у загальний борг перед 

цим кредитором (і це лише за три неповних роки) у 138 мільярдів доларів. 

Погасити його не допомогла навіть приватизація держоб’єктів, бо вже 

просто не залишилося чого продавати.  

Політика «жорсткої економії» за рекомендаціями МВФ посилила сус-

пільний тягар безробіття, за неофіційними даними, до 40 %. Через подат-

ковий тиск та відсутність державної підтримки, аргентинські підприємці 

змушені були масово згортати свою діяльність. До речі, щось подібне ми 

спостерігаємо і в Україні [8]. Адже в нашій державі за вимогами фонду 

урізуються соціальні програми, зростають тарифи на послуги ЖКГ, пере-

водяться на комерційну основу медицина, освіта та комунальна сфера. В 

економіці робиться на догоду великому капіталу. Уряд нарощує держав-

ний борг та діє переважно монетарними методами, друкуючи банкноти та 
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утримуючи жорстку прив’язку гривні до долара. І все це відповідає вимо-

гам МФВ. 

Втім, для Аргентини, політика покірного виконання забаганок фонду 

закінчилася інфляцією на рівні 2000 % у річному обрахуванні та наймас-

штабнішим за всю її історію дефолтом [7] . Аргентина дозволила інозем-

ному капіталу скупити практично весь її головний ресурс – землю. Нові 

власники сільськогосподарських наділів реалізовували свою продукцію не 

в розореній латиноамериканській країні, а в багатій Західній Європі, по-

роджуючи дефіцит на внутрішньому продуктовому ринку. Таким чином, 

держава, яка не так давно вважалася «житницею світу», втратила здат-

ність забезпечувати навіть саму себе.  

Лауреат Нобелівської премії С. Джордж, розмірковуючи над економіч-

ною моделлю, яку МВФ нав’язує країнам, заявив про цю модель таке: 

«Хоч вона й застосовується вже більше 20 років, але пішла на користь 

лише західним банкам» [7].  

Україна в даний час повністю підкоряється всім вимогам МВФ заради 

отримання чергових мільярдних траншів. Ще в 1990 р., відповідно до кла-

сифікації ООН, Україна відносилась до елітної групи надрозвинених кра-

їн, а на кінець ХХ століття спад національного виробництва становив бі-

льше 70% від рівня 1990 р.  

На жаль, Україна також входить в перелік країн – жертв МВФ. Вимоги 

цієї організації щодо нашої держави не відрізняються особливою оригіна-

льністю, відверто повторюючи ті, що вже висувались іншим країнам. 

Спочатку МВФ чекає зниження на світовому ринку цін на товар, що є ос-

новою для економіки певної держави, як то було із кавою для Руанди, 

сільськогосподарською продукцією для Аргентини або сталлю для Украї-

ни. Потім, обіцяючи небувалі перспективи розвитку чи запевняючи у жит-

тєвій необхідності кредитування, намагається увігнати країну в борги. 

При цьому перший кредитний транш, як правило, надається без особли-

вих вимог, а лише супроводжується загальними рекомендаціями [7]. На-

гадаємо, що 10 листопада 2008 року фонд виділив Україні перший транш 

кредиту на 4,5 млрд дол. [9]. Зате із кожною наступною позикою вимоги 

МВФ усе більше починають працювати на користь величезних транснаці-

ональних корпорацій, а його «рекомендації» все чіткіше набувають жорс-

ткості наказів. Країна-позичальник опиняється в заручниках у МВФ, пот-

рапляючи в своєрідну кредитну трясовину, адже на певному етапі креди-

тування вже неможливо відмовитися від позик, не завдавши власній еко-

номіці шкоди.  

Але Міжнародний валютний фонд у всіх випадках залишається у ви-

граші. Позичені ним кошти повертаються з відсотками, нові кредити уряд 

країни бере для погашення старих. Відносини між державою та МВФ 

стають дедалі кабальнішими, внаслідок чого економіка країни руйнується, 

а підприємства та ресурси скуповуються іноземцями за копійки [7]. 
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Істинна суть стратегій інтеграційних технологій МВФ, як і більшості 

інших міжнародних стратегій, полягає в тому, щоб включити в світовий 

ринок відсталу країну, розоривши всі підприємства і галузі, здатні конку-

рувати на світовій арені з продукцією західних монополій. Ця країна по-

винна розвивати лише те, що вигідно Заходу і її майбутнє – підпорядко-

вана роль, неефективні на Заході виробництва: сировинні, (екологічно) і 

економічно неприйнятні [12].  

На початок 2012 року загальний борг України перед МВФ 3,719 млрд 

доларів, що приблизно дорівнює річному ВВП [20] і хоча на своїй остан-

ній в 2011 році прес-конференції Прем’єр-міністр заявив, що економіка 

України знаходиться на підйомі і наша держава може обійтися без черго-

вого траншу МВФ, вже в січня 2012 року представницька делегація Укра-

їни вирушила до Америки на переговори до МВФ.  

Але варто зазначити, що з кожної гривні, заробленої громадянином 

України, потрібно віддати в рахунок сплати боргу 40 копійок, а отже  ко-

жен українець в рік повинен віддавати борг МВФ 2500 гривень або 1 рік 

безоплатної праці [6]. 

Висновки Чи можна вирватися з боргового зашморгу МВФ? Так, але за 

умови, що гроші цієї організації використовуватимуться дуже ефективно. 

Туреччина, наприклад, позичивши в МВФ 20 млрд доларів, спромоглася 

впродовж останніх десяти років настільки оздоровити свою фінансову си-

стему і підняти економіку, що планує за 2012 рік погасити останні 6 млрд 

дол. боргу і припинити співпрацю з цією фінансовою інституцією [18].  

Теоретично Україна могла б обійтися без грошей Міжнародного валю-

тного фонду. Так, урядом не використав ті бюджетні інструменти, які за-

чіпають комерційні інтереси правлячої еліти України і геополітичні інте-

реси Росії. Серед можливих заходів прогресивне оподаткування найбага-

тших, підвищення розміру ренти за корисні копалини, запровадження по-

датку на велику нерухомість та товари розкоші, заморожування видатків 

на утримання бюрократії. Очевидно, що фіскальний ефект від таких аль-

тернативних кроків був би значним, і МВФ, безумовно, надав би черговий 

транш. Але як бачимо, що уряд вирішив зменшити бюджетний дефіцит за 

рахунок широких верств населення, а саме підвищивши пенсійний вік та 

тарифи на комунальні послуги та газ [21]. 

Крім цього потрібно звести дефіцит в профіцит, якомога швидше про-

вести структурні реформи [5] та встановити загальносвітовий порядок 

оподаткування за прогресивними ставками, що має місце у 130 країнах 

світу [4].  

Настрої в українському суспільстві можуть стати однією з причин по-

шуку владою інших способів поповнити держбюджет, а не тих, які вима-

гає МВФ. Існує вірогідність, що уряд знайде такий спосіб у спробах тиску 

на тіньовий сектор [3]. 
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