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У статті розглянуті основні результати співпраці з МВФ і ЄБРР. Розкриті об’єктивна необхідність
і проблеми в співпраці з міжнародними фінансовими інститутами.
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ВСТУП
Трансформаційні процеси в Україні з самого початку її існування як незалежної держави показа-

ли необхідність різноманітної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та інститута-
ми. Така необхідність була обумовлена як складністю радикальних фінансово-економічних реформ,
так і загальними світовими тенденціями, які пов’язані з активною взаємодією практично всіх дер-
жав з міжнародними фінансовими інститутами. Взаємодія України з міжнародними фінансовими
інститутами перш за все була обумовлена необхідністю подолання системної фінансово-економіч-
ної кризи. Передбачалося, що співпраця України з такими фінансовими інститутами як МВФ відкриє
широкі можливості для співпраці з іншими міжнародними і національними фінансово-кредитними
установами, зокрема, з Всесвітнім банком і Європейським банком реконструкції і розвитку. Перед-
бачалося, що МВФ надаватиме Україні фінансову допомогу в проведенні економічних реформ, зок-
рема, у фінансовій стабілізації. Активну співпрацю з МВФ Україна почала в жовтні 1994 року. За
роки співпраці України з МВФ (1994-2012 рр.) отримано близько 14,89 млрд. дол. США.

Україна стала членом ЄБРР в серпні 1992 року. Співробітництво з ЄБРР спрямовано на реалі-
зацію Стратегії розвитку економіки країни, диверсифікацію виробничої бази і загального поліп-
шення конкурентоспроможності країни, розвитку ринку капіталів, реформування енергетичного
сектору, поліпшення корпоративного управління. ЄБРР фінансує проекти, які сприяють розвитку
ринкового господарства в Україні.

Питання співпраці України з міжнародними фінансовими інститутами досліджувалися в пра-
цях українських учених, зокрема: Березянко Т.В., Боринец С.Я., Колосової В.П., Крупки М.І.,
Лук’яненко Д.Г., Мельника В.В., Румянцева А.П, Сазонця І.Л., Шатковського А.А. та інших.

Однак історичні зміни в українській та світовій економіках вимагають нових досліджень та
оцінки минулого, виходячи з необхідності обґрунтовувати перспективи розвитку взаємовідносин
з міжнародними фінансовими організаціями.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є ретроспективний аналіз співробітництва України з міжнародними фінансови-

ми інститутами та обґрунтування перспектив щодо їх розвитку в майбутньому.
РЕЗУЛЬТАТИ
На протязі 1994-2002 років Україна від МВФ отримала близько 4,29 млрд. дол. США кредит-

них ресурсів за програмами STF, Stand-by, EFF. За 2003-2007 роки від МВФ кредитних ресурсів
не було отримано. Водночас в період 2008-2009 років за програмою Stand-by було отримано кре-
дитних ресурсів на суму близьку 10,6 млрд. дол. США, що практично у 2,5 разів більше, аніж в
попередні роки (табл. 1).

На протязі 1994-1997 рр. Україна отримала чотири кредити від МВФ за програмою STF і три
кредити за програмою Stand-by на загальну суму 2943,1 млн. дол. США. В цей період Україні
дуже були потрібні фінансові ресурси, а тому кредити від МВФ дали змогу поліпшити стан дер-
жавних фінансів.

За програмою STF Україна отримала два транші по 360 млн. дол. США в 1994 і 1995 роках.
Умови кредитування були дуже вигідними: річна ставка 5,75%, термін кредиту на 10 років. В цей
період внутрішнє кредитування у валюті практично не здійснювалося, або здійснювалося на дуже
невигідних умовах, а термін кредитування в іноземній валюті складав не більше півроку. Отри-
мані кредитні ресурси від ВМФ в цей період були використані НБУ для здійснення валютних
інтервенцій на внутрішньому валютному ринку України з метою стабілізації курсу української
грошової одиниці.
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Таблиця 1. Обсяги кредитів, що отримала Україна від МВФ за період з 1994 по 2010 рр., млн.
дол. США *

Загальний рахунок ресурсів Разом
Кредити Купівля та кредитиРоки

Виплати Викуп
кредиту

Сплачені
відсотки Виплати Викуп

кредиту

Наванта-
ження та

сплачені від-
сотки

1994 372351920 0 58047 372351920 0 58047
1995 1176793300 0 41147155 1176793300 0 41147155
1996 800483840 0 76598258 800483840 0 76598258
1997 309533360 0 110608340 309533360 0 110608340
1998 420874540 115489580 126637240 420874540 115489580 126637240
1999 696839100 607876750 120572140 696839100 607876750 120572140
2000 283858140 961015600 138142420 283858140 961015600 138142420
2001 434262480 539481300 101799790 434262480 539477690 101799790
2002 0 210199270 63798935 0 210199270 63798935
2003 0 215828400 46409460 0 215826970 46409460
2004 0 301376190 44888795 0 301376190 44888795
2005 0 302907590 50938993 0 302209860 50938993
2006 0 416632420 53732664 0 416632420 53732664
2007 0 416632420 37751721 0 416632420 37751721
2008 4480320000 322013030 12855770 4480320000 322013030 12855770
2009 5973760000 85549226 130488390 5973760000 85549226 130488390
2010 3360240000 0 235472490 3360240000 0 235472490

* Складено за даними [1]

Кредитні ресурси за програмою Stand-by були отримані: у 1995 році — 780 млн. дол. США, у
1996 році — 860 млн. дол. США, у 1997 році близько 247 млн. дол. США. Кошти за програмою
Stand-by надавалися на більш суворих умовах, аніж за програмою STF. Так, річна ставка складала
6,29%, а термін кредиту — 5 років з відстрочкою сплати основної суми на 3,25 роки.

Грошові кошти, що були отримані за програмою Stand-by, були спрямовані на: стабілізацію
грошово-кредитної та бюджетної сфери; прискорену приватизацію підприємств; поглиблення
структурних реформ в енергетичному секторі та сільському господарстві, стабілізації платіжного
балансу країни [2, с. 31-32].

Використання кредитних ресурсів МВФ було обумовлено відповідними вимогами з боку цієї
міжнародної фінансової організації. Український уряд частково виконав умови МВФ, що дало
можливість в 1996-1997 рр. зменшити інфляцію, запровадити власну національну валюту (грив-
ню), стабілізувати державні фінанси. Таким чином, кредитна підтримка з боку МВФ Україні була
на той час дуже необхідною, особливо в умовах фінансово-економічної кризи та значної інфляції.

Позитивні результати співпраці України з МВФ дали можливість уряду країни обговорювати з
МВФ співпрацю на новий період. Зокрема, 11 серпня 1998 року уряд України і НБУ направили до
МВФ «Спільне письмо-звернення щодо надання Україні позики в рамках Програми розширеного
кредитування (Extended Fund Facility).

У вересні 1998 року Радою директорів МВФ була затверджена програма «Механізм розши-
реного кредитування для України» загальним обсягом 2 млрд. 266 млн. дол. США. Перевагою
кредитування за цією програмою було те, що кошти надавалися на термін 10 років з відстроч-
кою сплати основної суми кредиту на 5 років. Вартість кредитних ресурсів за цією програмою
становила 7% річних, що значно менше аніж країна могла запозичити на світовому фінансо-
вому ринку. Однак ця програма в повному обсязі не була виконана. Як зазначає Хорошков-
ський В.В., за Програмою розширеного кредитування Україна отримала всього 1 млрд. 591 млн.
дол. США. [3, с. 24].

Основною проблемою, яка виникла в процесі реалізації Програми розширеного кредитування,
було те, що Україна не завжди мала можливість виконувати вимоги, які висовував до неї МВФ. Це
було обумовлено як соціально-економічними, так і соціально-політичними аспектами розвитку
України в період з 1998 року.
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Кошти, які були отримані за Програмою розширеного кредитування, були спрямовані на
такі цілі:

1) фінансування дефіциту Державного бюджету та погашення зовнішнього державного боргу;
2) підтримка курсу національної валюти;
3) стабілізація грошово-кредитної системи;
4) створення умов для економічного зростання.
Однак в реальності основна частина коштів була витрачена на фінансування дефіциту Держав-

ного бюджету та підтримку національної валюти, створення валютних резервів для підтримки
платіжного балансу. На створення умов для економічного зростання коштів цього кредиту прак-
тично не вистачило.

За період дії Програми розширеного кредитування в Україні було здійснено шість переглядів її
виконання, при цьому отримані кошти були спрямовані перш за все на формування валютних
резервів НБУ та підтримку платіжного балансу.

Місія МВФ в Україні у листопаді-грудні 2001 року була готова рекомендувати новий перегляд
програми, але негативна інформація щодо наявності простроченої заборгованості бюджету перед
платниками податків з повернення податку на додану вартість була інтерпретована як примушен-
ня платників податків до кредитування бюджету, що фактично призвело до відмови від реалізації
зазначеної програми.

Крім того, в кінці 2001 року місія МВФ встановила, що проект бюджету на 2002 рік не відпо-
відає реаліям, а тому в бюджетній сфері України будуть продовжуватися фінансові проблеми. Все
це призвело до тимчасового припинення співпраці України з МВФ. Отже, формально співробіт-
ництво з МВФ було припинено 4 вересня 2002 року, хоча фактично програма «Механізм розшире-
ного кредитування» припинив свою діяльність ще восени 2001 року.

Проблема співпраці України з МВФ на протязі 90-х років ХХ століття була обумовлена наступним:
1) утворення незалежної держави Україна призвело до великих соціально-економічних, фінан-

сово-економічних, політичних та структурних змін, що вимагало дуже обережних дій з боку ук-
раїнського політичного керівництва в будь-якій сфері, зокрема і при взаємодії з міжнародними
фінансовими інститутами;

2) початок 90-х років характеризувався глибинними кризовими явищами, які негативно позна-
чалися на житті кожного громадянина країни;

3) співпраця України з МВФ набула реальної можливості лише після реалізації низки першо-
чергових завдань, прийняття принципово нових законів, нормативно-правових актів, стабілізації
політичної ситуації, вирішення проблем, які були пов’язані з формуванням базових основ нової
держави;

4) МВФ при запровадженні програм кредитування для України встановлював досить жорсткі
соціально-економічні вимоги, які дуже важко було виконувати в умовах фінансово-економічної
кризи, нестабільності соціально-політичної системи, відсутності дієвих фінансово-економічних
інструментів у розпорядженні українського уряду;

5) МВФ при наданні кредитних ресурсів досить активно втручався не лише в фінансово-еко-
номічні, а й в соціально-політичні питання, що дуже важко було реалізувати для країни, яка ще
кілько років тому була частиною великої держави, де панували адміністративно-командні методи
управління, а ринкових механізмів практично не існувало;

6) в 90-х роках Україна не мала реальних можливостей для виконання в повному обсязі ви-
мог МВФ. Ці вимоги зачіпляли інтереси практично усіх українців, а тому їх реалізація значно
погіршила б соціальний стан в країні, призвела би до втрати юридичної незалежності через
соціальний вибух.

З 2003 року уряд України почав новий період співробітництва з МВФ. Цей період був засно-
ваний на новому підході, який ґрунтувався на безкредитній основі. Тобто була запропонована
Програма «Попереджальний Stand-by», яка передбачала, що грошові кошти знаходяться на ра-
хунках МВФ і можуть бути виділені тільки в особливих випадках у зв’язку з необхідністю Ук-
раїни вирішення першочергових проблем. Така програма співпраці України з МВФ змінила
вектор з кредитного на загально-технічний, що, з одного боку, сприяло подальшому співробіт-
ництву країни з наймогутнішою міжнародною фінансовою організацією, а з іншого боку, забез-
печило зменшення кредитного тиску на бюджет країни.

Після тривалого періоду роботи українського уряду з місією МВФ 29 березня 2004 року Рада
директорів МВФ ухвалила програму «Попереджальний Stand-by» для України, яка передбачала



26
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №5

резервування на 12 місяців, тобто до 28 березня 2005 року кредитних коштів в обсязі 605 млн.
дол. США.

Головна ідея програми «Попереджальний Stand-by» полягала в тому, що вона повинна була
позитивно вплинути на темпи економічного зростання в країні і забезпечити грошово-кредитну
стабільність. Крім того, вважалося, що здійснення реформи у сфері оподаткування, у тому числі
нормалізація процесу відшкодування ПДВ і відміна податкових преференцій, дозволять Україні
зменшити податковий тиск на підприємства і фізичних осіб, що позитивно вплине на збільшення
обсягів інвестицій і економічне зростання. Вважалося, що ця програма також позитивно може
вплинути і на фінансовий сектор країни, в перше чергу, зменшить ризики в банківському секторі.

Однак переговори, що відбулися у липні 2004 року між Україною і місією МВФ, фактично
закінчилися нульовим варіантом. В офіційній заяві МВФ стверджувалося: «Завершити перегляд
програми в рамках угоди «Stand-by» не вдалося внаслідок відхилення впровадження фіскальної
політики, структурних заходів в податково-бюджетному та банківському секторах, а також нако-
пичення нових прострочених боргів з відшкодовування ПДВ [4]».

У 2005-2007 рр. співробітництво з МВФ було орієнтовано лише на технічну допомогу україн-
ському уряду в таких сферах: а) управління державним боргом; б) формування та реалізація фінан-
сово-бюджетної політики; в) управління митною справою. Зокрема, у 2006-2007 роках експерти
МВФ були на постійній основі залучені до участі в роботі Міністерства фінансів України з метою
проведення фінансового аналізу, прогнозування і стратегічного планування бюджету, а також кон-
тролю за фінансовою стабільністю. Цей період характеризувався відносно стабільною співпра-
цею з МВФ, яка фактично не впливала на формування та використання державних фінансових
ресурсів. Україні не було необхідним залучати кошти МВФ, а технічна допомога давала мож-
ливість розширити різні спектри взаємовідносин з цією міжнародною фінансовою організацією.
Технічна допомога Україні мала також позитивні наслідки, що відбилося в поступовому зрос-
танні економіки в 2006-2007 роках.

З серпня 2008 року в Україні стрімко стала погіршуватися фінансово-економічна ситуація, яка
фактично була наслідком світової фінансово-економічною кризи. У зв’язку з цим, уряд України
звернувся до МВФ з проханням про фінансову допомогу. Результатом цього звернення було за-
твердження МВФ 5 листопаду 2008 року програми для України з дворічної угоди «Stand-by» з
обсягом кредитування 16,3 млрд. дол. США (800% квоти України). Відстрочка сплати цього кре-
диту становила 2 роки.

На протязі періоду виконання програми «Stand-by» (2008-2010 роки) Україна отримала три
транші загальним обсягом 10,6 млрд. дол. США, з яких 4,5 млрд. дол. США були спрямовані
безпосередньо до Державного бюджету на фінансування його дефіциту, а також погашення
зовнішніх боргів уряду України. При цьому кошти першого траншу в сумі 4,5 млрд. дол. США
були зараховані на рахунок НБУ 7 листопаду 2008 року і спрямовані на регулювання платіжного
балансу України, підтримання обмінного курсу гривні і ліквідності банківського сектору. Кошти
другого траншу в сумі 2,8 млрд. дол. США були зараховані 12 травня 2009 року і спрямовані на:
а) підтримання платіжного балансу; б) формування резервів НБУ; в) фінансування зовнішнього
боргу уряду. Кошти третього траншу в обсязі 3,3 млрд. дол. США в повному обсязі спрямовані на
фінансування Державного бюджету 2009 року [5].

Програма «Stand-by» 2008-2010 рр. формувалася на наступних умовах:
1) ставка відсотків — SDR interest rate + % (маржа Фонду);
2) тип ставки відсотків — плаваюча (залежить від зміни SDR interest rate);
3) ставка разової комісії (за резервування коштів) — 0,25% (повертається пропорційно отри-

манню коштів);
4) ставка сервісного збору — 0,5% від суми траншу;
5) пільговий період — 3 роки (здійснюється щоквартальна виплата процентів);
6) погашення основної суми здійснюється рівними частинами щоквартально на протязі 2-х

років [6].
При підписанні боргової угоди на умовах «Stand-by» у листопаді 2009 року український уряд

узяв на себе зобов’язання сформувати бездефіцитний бюджет 2009 року, гнучку курсову політику,
пенсійну та податкову реформи. Тобто стабілізаційний кредит надавався Україні під фактичні
зобов’язання уряду не підвищувати соціальні стандарти, навести порядок в енергетичній сфері,
здійснити необхідні реформи в державному, зокрема фінансовому секторі (бюджетна, податкова,
митна, пенсійна реформи).
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За програмою Stand-by повинен бути наданий ще четвертий транш у листопаді 2009 року. Од-
нак цей транш не був наданий Фондом у зв’язку з політичною нестабільністю в країні, відсутні-
стю державного бюджету, підготовкою до президентських виборів.

Повесні 2010 року в Україні працювали технічні місії МВФ, яка ставили перед собою мету
перегляду макроекономічної ситуації в країні і встановлення можливостей для поновлення кре-
дитування України за програмою Stand-by. Україна і МВФ поновили співпрацю щодо надання
кредитів Україні. Рада директорів МВФ 28 липня 2010 року прийняла рішення про початок нової
програми співпраці з Україною, в рамках якої на протязі трьох років можливо було отримати
15,15 млрд. дол. США. Ці кошти країна мала отримати під 3,5%. Умови і терміни отримання
наступні (табл. 2).

Таблиця 2. Терміни і умови отримання кредитів Україною від МВФ *

Дата Сума, млрд. дол.
США

Відсотків
квоти України Умови отримання

28.07.10 1,88836 91,1 Схвалення угоди Радою директорів
30.11.10 1,51500 72,9 Додержання критеріїв, передбачених угодою

на дату перегляду
1,51500 72,9 Додержання критеріїв, передбачених угодою

на дату перегляду
1,51500 72,9 Додержання критеріїв, передбачених угодою

на дату перегляду
1,51500 72,9 Додержання критеріїв, передбачених угодою

на дату перегляду
1,51500 72,9 Додержання критеріїв, передбачених угодою

на дату перегляду
1,51500 72,9 Додержання критеріїв, передбачених угодою

на дату перегляду
1,51500 72,9 Додержання критеріїв, передбачених угодою

на дату перегляду
1,51500 72,9 Додержання критеріїв, передбачених угодою

на дату перегляду
1,14164 54,7 Додержання критеріїв, передбачених угодою

на дату перегляду
Всього 15,15 729
* Складено за даними [7]

Перший транш Україна отримала в обсязі практично 1,89 млрд. дол.. США. При цьому уряд
країни брав зобов’язання здійснити наступні дії. По-перше, забезпечити фінансову стабільність
країни. По-друге, здійснити реформи у газовій сфері, зокрема змінити внутрішні ціни на газове
паливо, у т.ч. для населення. По-третє, відмовитися від субсидування енергетичного сектору і
створити сучасний і надійний сектор. По-четверте, укріпити банківську систему країни. По-п’яте,
підвищити незалежність і відповідальність НБУ за грошово-кредитну та монетарну політику.

З самого початку функціонування нового уряду (2010 рік) були розпочаті значні реформи в
різних напрямах, що відповідало вимогам МВФ. Однак здійснити головну реформу — прийняти
рішення про реформування цін на газове паливо український уряд не зміг. Це було обумовлено як
об’єктивними економічними, так і суб’єктивними соціально-політичними причинами.

До об’єктивних економічних причин можливо віднести:
1) щоб підвищити внутрішні ціни на газове паливо, необхідно забезпечити значну компенса-

цію підприємницькому сектору і сектору домогосподарств;
2) підвищити заробітну плату практично всім працюючим, що суттєво змінить рівень цін на

більшість товарів та послуг в країні;
3) державний сектор в Україні займає велике місце, а зміна цін на газове пальне буде вимагати

значних платежів, зокрема і заробітної плати із бюджетів різного рівня;
4) відсутність бюджетних коштів для фінансування підвищення заробітних плат та (або) ком-

пенсацій громадянам за підвищення цін;
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5) підвищення цін на газове пальне не вирішить проблему бюджетного дефіцита та не забезпе-
чить фінансової стабільності в країні.

До суб’єктивних соціально-політичних причин можливо віднести:
1) новообраний президент та створений ним уряд, розпочавши низку реформ, не мав мож-

ливість ще й підвищувати ціни на газове паливо;
2) держава намагалася вирішити проблему високих цін на газове паливо через зміну кабально-

го газового договору з Росією;
3) країна в соціально-політичному аспекті в 2010 році не була готова до значних змін, зокрема

в газовій сфері, внаслідок великих реформ в податковій, пенсійній, адміністративній сферах;
4) країні необхідно було стабілізувати соціальну політику, особливо після кризового періоду

2008-2009 років, коли фактично було припинено виконання соціальних зобов’язань з боку держа-
ви, що самим негативним чином вплинуло на різні кола населення, зокрема робітників бюджетної
сфери та одержувачів державної фінансової допомоги.

Отже, Україна не була спроможною до вирішення усіх вимог з боку МВФ. У зв’язку з цим країна
отримала другий транш в сумі 1,515 млн. дол. США, а далі кредитні транші від МВФ були жорстко
ув’язані з виконанням вимог МВФ щодо підвищення внутрішніх цін на газове паливо для населен-
ня та забезпечення нормальної (беззбиткової) діяльності компанії Нафтогаз України» [1].

Практично з початку 2011 по другу половину 2012 року співпраця України з МВФ зводилася
до пошуків компромісу по цінам на газове пальне для населення. Однак компроміс не був знайде-
ний і нових траншів країна не отримала. Український уряд неодноразово стверджував, що кре-
дитні кошти МВФ для України поки-що не є критичними, а тому відсутність таких траншів не
впливає на фінансовий стан країни. Крім того, зменшення обсягів залучених кредитів дасть змогу
скоротити значний державний борг перед МВФ.

Однак технічна співпраця з МВФ України триває, бо такі взаємовідносини дуже важливі для
того, щоб мати змогу налагодити співвідношення з іншими міжнародними і національними кре-
дитними (фінансовими) організаціями, які дуже пильно слідкують за тим, які взаємовідносини у
країни складаються з МВФ. Якщо такі взаємовідносини добрі, ця країна може розраховувати на
кредити від інших фінансових організацій. Якщо ні, то кредити можуть не дати або дати на знач-
но гірших умовах.

Співробітництво України з ЄБРР було спрямовано на реалізацію стратегії розвитку підприєм-
ництва, кредитування під гарантії держави приватних підприємств на комерційних умовах. З са-
мого початку співробітництва в цьому напрямі ЄБРР залишається одним із самих ефективних
інвесторів, які на кредитній основі фінансують приватний сектор, сприяють економічному зрос-
танню, підтримці як середніх, так малих і мікро підприємств шляхом надання довгострокових
кредитів.

Значний акцент у відносинах з ЄБРР був зроблений на здійснення заходів щодо підвищення
рівня ядерної безпеки, у т.ч. за проектом в рамках діяльності Чорнобильського Фонду «Укриття».

На вітчизняному ринку ЄБРР працює як з фінансовим, так із реальним сектором, реалізує
енергетичні і структурні проекти. Однак, якщо подивитися на інтереси ЄБРР в Україні, особливо
у фінансовому секторі, то тут ми маємо відповідну специфіку. Зокрема, необхідно відмітити, що
ЄБРР на протязі останніх років підтримував експансію іноземних компаній та банків в ключові
галузі економіки України. Серед банків, які отримали кошти для кредитування підприємницького
сектору, перш за все, можливо виділити «Райффайзен банк Аваль», Укрсоцбанк, «Ренесанс-Капі-
тал», Прокредитбанк, тобто банки з іноземними материнськими компаніями [8].

Загальний обсяг наданих кредитних ресурсів ЄБРР складає 6,7 млрд. дол. США.
Динаміка надання кредитів ЄБРР за 2003-2010 роки має наступний вигляд (рис. 1).
Основну частину кредитів ЄБРР спрямовував у приватний сектор, що підтверджується такими

даними (рис. 2).
Більше всього кредитів ЄБРР надає у корпоративний сектор (40%), фінансовий сектор (29%),

інфраструктуру (20%), енергетику (11%) [8]
В 2011 році ЄБРР в Україні намагалося реалізувати наступні проекти в різних секторах україн-

ської економіки (табл. 3).
Перспективність взаємодії України з ЄБРР залежить від того, наскільки успішно країна буде

покращувати умови для підприємницької діяльності і проводити реформи, зокрема, створювати
прозорий податковий режим і незалежну судову систему. Погіршення інвестиційного клімату
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Рис. 1. Динаміка кредитів, наданих ЄБРР за 2003-2010 роки (Складено за даними [7])
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Рис. 2. Питома вага кредитів, наданих ЄБРР за секторами (Складено за даними [7])

обов’язково може привести до зменшення обсягів інвестицій як в державний, так і приватний
сектор економіки України.

В період з 2010 по 2012 роки Україна здійснила відповідні кроки щодо поліпшенні ситуації в
податковій сфері, митній сфері, реформуванні судової влади тощо. Однак ці зміни поки-що недо-
статньо впливають на поліпшення загальноекономічної та інвестиційної ситуації в країні, що відби-
вається на взаємовідносинах країни з провідними міжнародними фінансовими інститутами.

В Україні реформування повинно здійснюватися комплексно, тобто в цей процес необхідно
залучати практично усе суспільство, усі державні і недержавні структури та інституції, політичні
партії, громадські організації. Україна повинна модернізувати (змінити) не лише окремі економічні
механізми. Змінитися повинно усе соціально-економічне середовище країни. Це дасть можливість
оновити як економічну, так і соціально-політичну сферу. Без такої загальносуспільної модерні-
зації співпраця з провідними міжнародними фінансовими інститутами не може бути задовіль-
ною. Зміни лише в одній чи в декількох сферах діяльності не вирішують глобальних процесів
соціально-економічного та соціально-політичного розвитку України. Відтак — глобальне рефор-
мування української держави повинно стати загальноукраїнською ідеєю, яка повинна об’єднати
все суспільство. Реформи економіки, суспільства, держави можуть дати значний поштовх до роз-
ширення співпраці з міжнародними фінансовими інститутами, прискорять інтеграційні процеси
як в самій Україні, так і в інших країнах, які зацікавлені у співпраці з українською державою.
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Таблиця 3. Проекти ЄБРР в Україні у 2011-2012 роках *
Сектор економіки Назва проекту Вартість

1. «Третій Проект» Ремонт автомобільних шляхів
М06 «Київ-Чоп» (проект реалізовано) 200 млн. євро

2. Розвиток інфраструктури Іллічівського морсь-
кого торгового порту (реалізується) 26 млн. євро

3. «Впровадження швидкого руху пасажирських
поїздів на залізниці України» (проект реалізовано) 120 млн. дол. США

4. Модернізація залізничного транспорту напряму
Полтава — Кременчук — Бурти — Користовка з
метою забезпечення енергозбереження (Стадія
підготовки)

90 млн. євро

5. Проект «Завершення будівництва метрополітену
в Дніпропетровську» (Стадія підготовки) 200 млн. євро

6. Проект «Будівництва першої черги Пролетарсь-
ко-Київської лінії метрополітену у м. Донецьку»
(Стадія підготовки)

540 млн. євро

Транспортний се-
ктор

7. Проект «Поліпшення транспортно-експлуата-
ційного стану автомобільних шляхів на підходах
до м. Києва» (Стадія підготовки)

450 млн. євро

Енергетика і енер-
гозбереження

1. Модернізація після завершення будівництва
енергоблоку №2 Хмельницькій АЕС і енергоблоку
№4 Рівненській АЕС (проект реалізується)

42 млн. дол.. США

2. Фінансування Української енергозбережної сер-
вісної компанії УкрЕСКО (ІІ фаза) 20 млн. дол. США

3. Будівництво ВЛ 750 кВт Рівненської АЕС —
Київська область 150 млн. євро

4. Проект «Будівництва повітряної лінії 750 кВт
Запорізька АЕС — Каховська» (Стадія підготовки) 175 млн. євро

5. Проект реабілітації гідрогенеруючих потужнос-
тей ВАТ «Укргідроенерго» (Стадія підготовки) 200 млн. євро

6. Проект «Реалізації зведеної програми підви-
щення безпеки АЕС Україна» (Стадія підготовки) 1014 млн. євро

7. Проект «Модернізації і реконструкції магістра-
льного газопроводу Уренгой — Помари — Ужго-
род» (Стадія підготовки)

1405 млн. дол.. США

* Складено за даними [7]

ВИСНОВКИ
Таким чином, здійсненні дослідження дають підстави стверджувати, що Україна на протязі 22

років намагається налагодити плідне співробітництво з провідними міжнародними фінансовими
інститутами, зокрема МВФ і ЄБРР. За період, що досліджувався, були досягнуті відповідні пози-
тивні результати. Однак постійно виникають питання, які стають гальмом у взаємовідносинах з
міжнародними фінансовими інститутами. Невиконання Україною вимог, які вона брала на себе,
відштовхує міжнародні фінансові організації від активної співпраці з країною. Водночас необхід-
но зазначити, що при формуванні таких вимог міжнародні фінансові організації практично не
бажають ураховувати реальні соціально-економічні та соціально-політичні умови країни, особ-
ливості утворення країни, наявність значних внутрішніх протиріч, низький соціально-економіч-
ний рівень розвитку, значну бідність населення тощо.

Щоб забезпечити подальший розвиток співробітництва між Україною і міжнародними фінан-
совими інститутами, необхідно здійснити реформування не лише соціально-економічної системи
держави, а й провести значні структурні реформи у самому суспільстві, змінити внутрішні соці-
ально-політичні вектори розвитку, зменшити розрив між різними верствами населення, між різними
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регіонами, об’єднати країну на засадах повномасштабного реформування соціально-економічно-
го, соціально-політичного та ідеологічного життя.
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