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Вступ 

На Всесвітньому економічному Форумі у Давосі 2016 р. Керуючий Директор  

МВФ п. Крістін Лагард звернулась із закликом до лідерів усіх країн  

щодо необхідності вжиття всіх можливих заходів у співпраці з бізнес-

середовищем та громадянським суспільством для стимулювання зростання 

економік, зокрема з боку монетарної політики центральних банків, яка 

може бути потужним інструментом для досягнення цієї мети1.   

Запропонована  аналітична доповідь, зокрема, є одним з кроків для втілення 

цього заклику в життя і зниження ризиків для економіки України, що 

створюються монетарними умовами, закладеними у Меморандумі МВФ, 

підписаного 01.09.2016 р.  

Програми кредитування МВФ для країн з низьким рівнем доходів (LIC – 

Low-income countries), передбачають виконання цими країнами певних вимог, 

зокрема кількісних монетарних критеріїв виконання (performance criteria) та 

індикативних таргетів (indicative targets). Так, у Меморандумі економічної і 

фінансовової політики, який разом з Листом про наміри і Технічним 

Меморандумом підписано 01.09.2016 р. Президентом України, Прем’єр-

міністром, Головою НБУ та Міністром фінансів України, взяті зобов’язання 

щодо виконання таких монетарних умов (Таблиця 1). 

Табл. 1. Монетарні умови МВФ для України (2016-2017 рр.) 

Умови МВФ Вересень 

2016 

Грудень 

2016 

Березень 

2017 

Червень 

2017 

1. Кількісні критерії виконання 

(performance criteria) 

Нижня межа сукупних змін чистих 

міжнародних резервів НБУ (ЧМР)2 з 

01.01.2016 р. (млрд. дол.) (програмний 

валютний курс для перерахунку у гривні 

- 15,7686 грн./дол.) 

 

 

 

 

 

1,776 

 

 

 

 

 

2, 317 

 

 

 

 

 

2, 288 

 

 

 

 

 

3, 498 

Верхня межа (стеля) сукупних змін 

чистих внутрішніх активів НБУ (ЧВА)3 

з 01.01.2016 р. (млрд. грн.) 

 

-2,886 

 

9, 923 

 

22, 584 

 

32,075 

2. Індикативні таргети  

(indicative targets) 

Верхня межа сукупних змін монетарної 

бази (МБ) з 01.01.2016 р. (млрд. грн.) 

 

 

25, 123 

 

 

46, 452 

 

 

58, 655 

 

 

87, 233 

Рівень інфляції, місяць до відповідного 

місяця попереднього року (%) 
- 12  

(+/- 3 п.п.) 

12  

(+/- 3 п.п.) 

12  

(+/- 3 п.п.) 

                                                             
1 Промова Керуючого Директора МВФ, пані Крістін Лагард на Всесвітньому Форумі в 

Давосі – відео-матеріали Форуму  https://www.youtube.com/watch?v=A3fw53HOrzs 
2 У Технічному меморандумі про взаєморозуміння чисті міжнародні резерви НБУ (ЧМР) 

визначаються як деномінована у доларах різниця між ліквідними валовими міжнародними 

резервами та пов’язаними з резервами зобов’язаннями перед нерезидентами, 

перерахованими за програмними обмінними курсами.  
3 Там само чисті внутрішні активи НБУ (ЧВА) визначаються як різниця між монетарною 

базою та ЧМР (вираженими у гривні за програмним обмінним курсом).  
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Меморандум визначає важливі умови розвитку економіки і життя 

українських громадян на багато років вперед, проте у тексті програми МВФ, 

включаючи Меморандум про фінансову і економічну політику та Технічний 

Меморандум, відсутні аналітичні обґрунтування цільових монетарних 

параметрів та пояснення того, на базі яких розрахунків і конкретних 

міркувань вони сформовані.  

Тому основною метою аналітичної доповіді є формування ґрунтовних 

відповідей на запитання: 

 на якій методологічній і аналітичній базі розраховані монетарні вимоги 

МВФ і наскільки вони обґрунтовані? 

 чи не несуть можливі методологічні і аналітичні прорахунки при  

фінансовому програмуванні і визначенні монетарних умов програми 

МВФ суттєвих ризиків для розвитку української економіки?  

 як додержання кількісних критеріїв виконання програми (performance 

criteria) та індикативних таргетів (indicative targets) може вплинути на 

розвиток монетарної сфери, зокрема на стабільність національної валюти 

у стратегічному вимірі, і на економіку в цілому? 

 як впливає на визначення монетарних умов МВФ застосування 

розрахункового валютного курсу програми (15,7686 грн./дол.), з огляду 

на його значне відхилення від поточного курсу?   

 наскільки реалістичними є прогнозні показники МВФ щодо міжнародних 

резервів за умови виконання обмежень на кредитування?  

 як глибоко обмежена незалежність НБУ в ухваленні та реалізації власної 

монетарної політики? 

Структура аналітичної доповіді відповідає логіці системного дослідження  

зазначених проблем: від розуміння методологічної основи моделі 

фінансового програмування, яку застосовує МВФ при визначенні монетарних 

умов для України → до оцінки відповідності аналітичних співвідношень 

моделі МВФ реальним економічним процесам в Україні → до оцінки ризиків 

для економіки України при виконанні монетарних вимог програми МВФ → 

до формування системи пропозицій щодо зниження цих ризиків. 

Тому аналітична доповідь включає три логічних блоки: a) аналіз 

методології і аналітичних співввідношень моделей фінансового 

програмування МВФ, а також алгоритму їх застосування для визначення 

монетарних умов. Це дозволяє зрозуміти філософію дій МВФ, теоретичну 

платформу, на якій сформовані його вимоги, та визначити їх проблеми і 

недоліки, що несуть ризик для України; б) аналіз і оцінку ризиків жорсткого 

додержання критеріїв виконання і індикативних таргетів програми МВФ для 

України; в) пропозиції щодо вдосконалення методології моделювання і 

кількісних параметрів монетарних умов програми МВФ для України.    
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Методологічною базою досліджень, представлених в аналітичній доповіді,  

є сучасні досягнення монетарної економіки, макроекономічної теорії 

нелінійних складних відкритих систем, принципи динаміки досягнення 

зовнішньої і внутрішньої рівноваги, обґрунтовані П. Кругманом, 

Р. Манделом, Х. Мінскі, М. Обстфельдом, Дж. Тобіном, М. Флемінгом; 

новітні ідеї у монетарній, макропруденційній політиці і сфері зниження 

системних ризиків для економіки, які запропоновані видатними іноземними 

економістами Е. Райнертом, Р. Раджаном, Дж. Стігліцем, А. Тернером, 

А. Халдейном, відомими українськими вченими А.С. Гальчинським, 

В.М. Гейцем, А.А. Гриценком, М.І. Савлуком та іншими теоретиками і 

практиками макроекономічного і монетарного регулювання. 

Інформаційною основою доповіді є угоди про співпрацю України та МВФ, 

статистичні матеріали Державної служби статистики України, Міністерства 

фінансів України, Національного банку України; дані МВФ, Світового Банку 

та інших офіційних джерел.  

Матеріали підготовлені для фахівців МВФ, РНБО, ВРУ, Уряду, НБУ та 

науково-експертного середовища. 
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РОЗДІЛ  І.  МЕТОДОЛОГІЧНИЙ І МОДЕЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ 

РОЗРАХУНКУ МОНЕТАРНИХ УМОВ ПРОГРАМИ МВФ ДЛЯ 

УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ 

1.1. Методологічні передумови і аналітичні співвідношення моделей 

фінансового програмування МВФ 

Загальний дизайн програм технічної допомоги Міжнародного валютного 

фонду та кількісні параметри монетарних умов, які висуваються країнам з 

низьким рівнем доходів, формуються на основі  розрахунків за моделями 

МВФ фінансового програмування (FP – Financial Programming). Тому для 

розуміння логіки кількісних підходів МВФ до технічної допомоги необхідно 

більш глибоко дослідити методологію і аналітичні зв’язки, на яких 

побудовані ці моделі.  

Методологічна і аналітична платформа фінансового програмування у своїй 

основі була розроблена в кінці 50-х – на початку 60-х років минулого 

сторіччя групою економістів Департаменту досліджень МВФ під 

керівництвом Ж. Полака (Jacque Polak).  Головні ідеї фінансового 

програмування були запропоновані у моделі Ж. Полака, опублікованої 

1957-го року у збірці досліджень працівників МВФ (Staff papers) у статті 

«Монетарний аналіз формування доходів і проблем платіжного балансу»4. На 

той час ці ідеї розглядалися як прогрес у макроекономічному моделюванні 

внаслідок поєднання у певну систему зв’язків між чотирма секторами 

економіки:  

- зовнішньоекономічним, що відображується у платіжному балансі,  

- монетарним, який відображується у консолідованому балансі 

банківської системи і центрального банку зокрема,  

- фіскальним (через балансові співвідношення державного бюджету), 

- та сектором реального виробництва.  

В якості привабливої сторони моделі фінансового програмування Полака 

відзначалася її максимальна наочність і простота. Більшість аналітичних 

зв’язків моделі – це просто балансові рівняння монетарного, бюджетного і 

зовнішньоекономічних секторів. Попит на гроші та динаміка імпорту 

визначаються спрощеними поведінковими функціями; зростання ВВП, 

експорт, притік та відтік капіталу вважаються екзогенними параметрами, 

тобто такими, що не залежать від економічної, монетарної, валютної і 

фіскальної політики країни. 

                                                             
4 J. J. Polak. Monetary analysis of income formation and payment problem. – IMF, Staff papers, 

1957  
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Підхід фінансового програмування за своєю ідеологією є дуже близьким до 

методологічної платформи, яку у 70-ті роки називали монетарним підходом 

до коригування платіжного балансу (MABP - Monetary Approach to Balance of 

Payment) і застосовували до малих відкритих економік с режимом 

фіксованого валютного курсу. За своєю сутністю основні ідеї МАВР 

закладені саме архітекторами фінансового програмування МВФ 50-х – 60-х 

років5. Історично інтелектуальне коріння цього підходу лежить в роботах 

Роберта Тріффіна (30-ті – 40-ві роки) і його моделей, які використовував 

свого часу центральний банк Нової Зеландії. 

Автор (Ж. Полак) розглядав цей підхід лише як статичну короткострокову 

модель, додаткову до можливих інших, яка може полегшити розуміння 

зв’язків між монетарним сектором і платіжним балансом. Проте саме цей 

підхід у дещо модифікованому вигляді став основою моделі фінансового 

програмування, що використовується для розрахунків кількісних критеріїв у 

програмах технічної допомоги МВФ.   

У 80-х роках модель Полака зазнала певних модифікацій, зокрема це 

висвітлено у роботах6 працівників МВФ, в т.ч. Хана, Монтієля і Хака (1986, 

1988, 1991) та інших. 

Протягом більш ніж 50-ти років у численних публікаціях були запропоновані 

певні модифікації та деталізації моделі фінансового програмування МВФ 

(див. список літератури), проте базові методологічні передумови (які 

приймаються у якості аксіом) моделей фінансового програмування, які 

застосовуються і сьогодні, практично не змінилися. Тому необхідно детально 

розглянути ці передумови  та головні співвідношення, починаючи з базової 

моделі Ж. Полака. 

Базові методологічні передумови моделі фінансового програмування    

Ж. Полака7 є сукупністю тверджень, які приймаються в якості аксіом:  

1) темпи економічного зростання та обсяги експорту країни вважаються 

попередньо визначеними екзогенними величинами, на які не впливають її 

зовнішньоекономічна та внутрішня економічна, фіскальна і монетарна  

політики;  

                                                             
5 Sebastian Edwards. The International Monetary Fund and the developing countries: a critical 

evaluation. – Working papers, NBER, 1989 
6 M.S. Khan, P. Montiel and N. Haque Macroeconomic Models for Adjustment in Developing 

Countries(edited) (IMF, Washington, D.C.), 1991. 
7 J. J. Polak. Monetary analysis of income formation and payment problem. – IMF, Staff papers, 

1957  
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2) обсяг чистого притоку капіталу FI також вважається заданою екзогенною 

величиною; не розглядається його залежність від диференціалу процентних 

ставок, REER, економічної, монетарної, фіскальної політик, бізнес-клімату і 

інвестиційної політики держави; 

3) передбачається режим фіксованого номінального валютного курсу: 

, де  e – рівень номінального валютного курсу; 

4) швидкість обігу грошей в економіці (V) вважається постійною або сталою 

визначеною величиною:     ; 

5) попит на гроші (у номінальному вираженні) розглядається як стабільна 

поведінкова функція, значення якої визначається номінальним ВВП та рівнем 

внутрішніх цін:                            

 – попит на гроші, Y – номінальний ВВП, Р - рівень внутрішніх цін; 

6) обсяг імпорту розглядається як лінійна функція від номінального ВВП та 

внутрішнього кредитування; вважається, що внутрішнє кредитування 

збільшує імпорт і погіршує поточний рахунок платіжного балансу (в моделі 

не передбачається можливість імпортозаміщення, а також збільшення 

експорту за рахунок кредитування і промислової політики); 

7) вважається (наслідуючи підхід Тріффіна), що приріст пропозиції грошей 

M в економіці дорівнює сумі приросту внутрішнього кредиту D (внутрішніх 

грошей) та приросту чистих зовнішніх резервів R банківської системи: 

 ; де  (рівняння платіжного балансу); 

  8) вважається, що збільшення внутрішнього кредитування веде до зниження 

чистих зовнішніх резервів центрального банку внаслідок зростання імпорту і 

погіршення поточного рахунку платіжного балансу, і тому головним 

чинником зростання чистих міжнародних резервів вбачається обмеження 

внутрішнього кредитування.   

Звідси випливає логіка програми МВФ:  

у якості цільових параметрів розвитку економіки визначені  – чисті 

міжнародні резерви (ЧМР), рівень інфляції; у якості головних 

інструментів політики – верхня межа (стеля) для чистих внутрішніх 

активів (ЧВА) центрального банку та монетарна база (МВ).  
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Прикладом модифікації моделі фінансового програмування МВФ у 

спрощеному вигляді є модель, що складається з 11-ти базових рівнянь:  

1) балансове рівняння монетарного сектору  

 ; 

 ;  ;   

де ∆МВ – приріст монетарної бази; 

   – приріст чистих внутрішніх активів центрального банку; 

  – приріст чистих міжнародних резервів центрального банку; 

 

2)  поведінкове рівняння для попиту на гроші: 

 ; 

3) декомпозиція внутрішнього кредиту на кредит для державного і 

приватного секторів:                    

 ; 

4) співвідношення для номінального ВВП:       

 

   де у – реальний ВВП вважається екзогенним параметром; 

5) рівень цін Р розраховується як середньозважена величина між рівнем 

внутрішніх цін та цін імпортованих товарів, перерахованих у національну 

валюту за фіксованим курсом:  

 ; 

6) обсяг зовнішніх резервів, виражених у національній валюті за фіксованим 

курсом:                            

 ; 

7) балансове співвідношення платіжного балансу, виражене в іноземній 

валюті: 

 ; 

8) декомпозиція чистих зовнішніх активів, що вважаються екзогенним 

параметром, на чисті зовнішні активи державного і приватного секторів: 

 ; 
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9) рівняння для визначення вартості імпорту в іноземній валюті: 

 ; 

10) поведінкова залежність обсягу імпорту від реального ВВП і реального 

валютного курсу:                       

 ; 

11) головне рівняння рівноваги грошового ринку, тобто тотожність обсягу 

пропозиції грошей і попиту на гроші:  

. 

Загальний алгоритм практичного застосування моделі фінансового 

програмування та оцінка відповідності цієї моделі реальним економічним 

процесам представлені у наступних розділах 1.2, 1.3.  

 

1.2. Алгоритм застосування Міжнародним валютним фондом 

фінансового програмування для визначення монетарних умов для країн 

з низьким рівнем доходів (LIC – Low income countries) 

На основі цих базових співвідношень побудовано загальний алгоритм 

застосування моделі фінансового програмування МВФ (рис.1). Алгоритм є 

ітеративною процедурою розрахунків на основі статистичних даних по 

певній країні. 
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Рис. 1.2.1. Загальний алгоритм застосування моделі фінансового програмування 

МВФ на практиці 

 

КРОК 1 – виходячи з тих умов, що вже склалися, задаються екзогенні параметри:  рівень 

економічного зростання (∆Y/Y), приріст експорту (∆EX), чистий притік капіталу 

( ; (те, що ці величини знаходяться під впливом зміни внутрішніх параметрів економіки 

країни, не враховується) 

КРОК 2 – оцінюється приріст імпорту (∆IM), узгоджений з (1); валютний курс вважається 

фіксованим на рівні заданого курсу програми МВФ; вважається, що зростання кредитування 

веде до зростання імпорту, погіршення поточного рахунку ПБ і зниження міжнародних 

резервів (те, що внутрішнє кредитування може призвести до зростання експорту, ВВП і 

міжнародних резервів, не враховується)  

 

КРОК 3  –   виходячи з 1 і 2 задаються цільові параметри (таргети):  нижня межа 

приросту чистих міжнародних резервів центрального банку (∆RCB), цільовий рівень 

інфляції ( );  

 

КРОК 4 – прогнозується попит на гроші (∆МD), виходячи з екзогенно заданих темпів 

ВВП,  швидкості обертання грошей, значень міжнародних резервів банківської системи, 

визначаються межі для внутрішнього кредиту на основі балансів монетарного, 

бюджетного і зовнішньоекономічного секторів    

КРОК 5 – з’ясовуються зв’язки між внутрішнім кредитом в цілому (∆D) та внутрішнім 

кредитом центрального банку, визначаються обов’язкова стеля для внутрішніх 

чистих активів центрального банку ( ), індикативні таргети для приросту 

монетарної бази ( ∆МВ); при цьому міжнародні резерви перераховуються у національну 

валюту  по програмному валютному курсу 

На базі побудованих таким чином таблиць формується програма МВФ, кількісні 

орієнтири та рівень показників для моніторингу  

(PERFORMANCE CRITERIA; INDICATIVE TARGETS) 
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1.3. Недоліки та проблеми моделей фінансового програмування МВФ 

Моделі фінансового програмування МВФ побудовані на досить спрощених 

методологічних передумовах лінійного статичного короткострокового 

моделювання, проте використовуються для середньострокового 

прогнозування динамічних складних нелінійних процесів, які відбуваються  у 

кризових економіках. До таких процесів належать нелінійні процеси 

зростання зовнішнього боргу і заглиблення у боргову пастку з великими 

ризиками дефолту, спекулятивні атаки на валютний курс, розкручування 

девальваційно-інфляційної спіралі, циклічний розвиток платіжного балансу 

для малих відкритих сировинних економік та інші. Ці процеси залежать від 

чутливості динаміки потоків капіталу до помилок монетарної політики і 

формування очікувань, різких змін настроїв зовнішніх портфельних 

інвесторів і напрямів «гарячих коротких грошей» (sudden-stop effect), 

еластичності притоку експортної виручки відносно внутрішньої монетарної і 

економічної політики, від наявності структурної політики та її параметрів і т. 

ін. Всі ці «буденні явища» кризових економік не враховуються моделями 

фінансового програмування. 

Це є фундаментальною проблемою всього класу моделей фінансового 

програмування, побудованих на методологічній основі моделі Полака: 

порушується принцип системного управління, згідно з яким рівень 

складності інструменту управління (тобто моделі) повинен бути 

адекватним рівню складності системи, для управління якою 

використовується цей інструмент. Тому монетарні умови МВФ, що  

розраховуються на базі цієї моделі, не відображують з достатнім ступенем 

точності реальні процеси і досить часто не відповідають потребам 

ефективного антикризового макроменеджменту. А отже, існують ризики 

подальшого заглиблення країни у кризу, підвищення її фінансової 

вразливості і зростання ризиків дефолту.  

Як зазначав відомий економіст С. Едвардс8, найбільш вражаючим є те, що 

незважаючи на інтенсивний розвиток світової економічної науки, методології 

і практики макроекономічного моделювання, моделі фінансового 

програмування МВФ протягом їх п’ятдесятирічної історії майже не 

зазнали суттєвих змін. В багатьох сучасних публікаціях щодо моделі 

                                                             
8 Sebastian Edwards. The International Monetary Fund and the developing countries: a critical 

evaluation. – Working papers, NBER, 1989 
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фінансового програмування наводяться ті ж методологічні передумови9, що 

були запропоновані у 1957-му році. Найбільш трагічним є те, що за цей  

період економічна теорія, наукова методологія і макроекономічне 

мислення зазнали революційних змін, але це залишилось непоміченим з 

боку методології моделей фінансового програмування МВФ. Автори 

пояснюють це комплексом внутрішніх і зовнішніх причин для МВФ, проте 

для країн – реципієнтів технічної допомоги важливими є не стільки причини, 

скільки результати. Тому для таких країн (зокрема для України) критично 

важливим є вироблення власної компетентної позиції щодо визначення 

монетарних умов, на яких залучаються кредити Фонду, їх глибокого 

аналітичного обґрунтування і донесення цієї позиції до МВФ у процесі 

переговорів. 

У світовій літературі існує досить багато публікацій, спрямованих на критику 

моделей фінансового програмування МВФ. Цю критику можна поділити на 

дві групи: 

1) зауваження до методологічних основ і аналітичних співвідношень моделей 

фінансового програмування; 

2) критика статистичних протиріч та результатів застосування цих моделей і 

побудованих на них програм МВФ у окремих країнах.  

Розглянемо більш детально першу групу зауважень. 

1.3.1. Методологічні проблеми і недоліки моделей фінансового 

програмування 

Методологічні недоліки моделей фінансового програмування МВФ 

полягають у наступному: 

1. базова методологічна теза про екзогенність темпів економічного 

зростання, тобто про їх незалежність від зовнішньоекономічної та 

внутрішньої економічної, податково-бюджетної, монетарної, валютно-

курсової політики країни є досить штучною передумовою моделі і піддається 

критиці в багатьох публікаціях10. Ця передумова могла би бути 

справедливою на дуже короткострокових часових інтервалах, проте програма 

МВФ розрахована на 3-5 років. Тому ми вбачаємо необхідність 

ендогенізації темпів економічного зростання, тобто включення в модель  

                                                             
9 IMF. Policy Formulation, Analytical Frameworks, and Program Design Prepared by the Policy 

Development and Review Department In consultation with the Other Departments Approved by 

Mark Allen November 24, 2004 

10 (Edwards (1989), Killick (1995), and Taylor (1988)) 
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співвідношень, які відображають зв’язок темпів економічного зростання 

із зовнішньо- та внутрішньоекономічною політикою, монетарним і 

валютним регулюванням, бюджетними і податковими стимулами 

розвитку виробництва. Добре відомо, наприклад, що зростання ВВП 

залежить від фінансової глибини економіки (відношення обсягу кредитів до 

ВВП), інвестиційної, промислової, податково-бюджетної політики, рівня 

процентних ставок і монетарної політики в цілому; 

2. аналогічна передумова щодо екзогенності обсягів експорту і їх 

незалежності від кредитування, інвестиційної, податково-бюджетної, 

монетарної політики також викликає великі сумніви і, на наш погляд, 

повинна бути переглянута; необхідною є ендогенізація експорту, тобто 

включення в модель співвідношення між обсягами експорту та 

параметрами внутрішньої і зовнішньоекономічної політики Уряду, 

монетарної і валютної політики Національного банку. Таким чином буде 

вдосконалена модель через наближення її до реальних процесів; 

3. методологічне положення, яке приймається як аксіома, про те, що 

збільшення кредитування призводить до погіршення поточного рахунку 

платіжного балансу і зменшення міжнародних резервів внаслідок 

зростання імпорту, є досить одностороннім. Воно не враховує попередню 

тезу про можливе зростання експорту за умов ефективної промислової, 

зовнішньоекономічної, податкової, грошово-кредитної політики. Крім того, 

не враховуються можливості кредитного стимулювання наповнення 

внутрішнього ринку вітчизняними товарами через імпортозаміщення. За 

правильної політики ці процеси можуть призвести не до погіршення, а 

навпаки, до покращення поточного рахунку і, як наслідок, до зростання 

міжнародних резервів. Саме таким шляхом11 йшли розвинені країни (США, 

Великобританія, Німеччина та ін.) в ті часи, коли знаходились у кризовому 

стані відсталості, бідності і корумпованості. Тому, на наш погляд, в модель 

необхідно ввести аналітичні співвідношення, які відображають нелінійні 

залежності зростання експорту та імпортозаміщення, а отже і поточного 

рахунку, від кредитування та параметрів промислової, монетарної і 

податкової політики; 

4. суттєвим методологічним недоліком підходу є те, що він уникає 

необхідності моделювати потоки капіталу, які у дійсності справляють 

суттєвий вплив на обсяг попиту на гроші, а передбачає їх екзогенно заданий 

                                                             
11 Эрик Райнерт. Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны остаются 

бедными. 
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рівень. Не розглядається залежність потоків капіталу від диференціалу 

процентних ставок, податкової, монетарної і валютної політики країни. 

Як зазначають дослідники МВФ у роботі «Policy Formulation, Analytical 

Frameworks, and Program Design»12, в рамках методології моделі «складається 

ситуація, що «хвіст виляє собакою»: потоки капіталу вважаються 

екзогенними (заданими) і незалежно впливають на платіжний баланс, а 

значить на валютний курс і економічну активність. У цій ситуації 

прогнозування попиту на гроші стає ненадійним, внаслідок чого фінансове 

програмування має обмежені можливості змоделювати платіжний баланс і 

тиск на валютний ринок, а отже і монетарні умови програми для країни». 

Тому, на наш погляд, у модель необхідно включити співвідношення, що 

відображають залежність потоків капіталу від диференціалу процентних 

ставок, фіскальної, монетарної і валютної політик країни.  

 

1.3.2. Статистичні проблеми і протиріччя моделей фінансового 

програмування МВФ  

Досягнення основних цілей, які офіційно декларує МВФ, тобто 

«забезпечення глобального монетарного співробітництва, збереження 

фінансової стабільності, сприяння міжнародній торгівлі, стимулювання 

високої зайнятості, стійкого економічного зростання та скорочення 

бідності» (МВФ 2010) виглядає малоймовірним з огляду на монетарні умови,  

які висуває МВФ, зокрема для України. Вони суперечать стимулюванню 

економічного зростання, зайнятості і скороченню бідності. Це викликає 

численну критику ефективності програм МВФ. Зокрема, дослідники 

Оксфордського і Каліфорнійського університетів13, що проаналізували 

програми МВФ у 34-х країнах з низькими та середніми доходами, дійшли 

висновку, що занадто жорсткі умови кредитування МВФ призвели до 

загострення бідності і скорочення витрат цих країн на потреби охорони 

здоров’я. Це суперечить цілям тисячоліття, оголошеним ООН, потребам 

виходу цих країн з кризи та забезпеченню інклюзивного зростання.   

                                                             
12 IMF. Policy Formulation, Analytical Frameworks, and Program Design Prepared by the Policy 

Development and Review Department In consultation with the Other Departments Approved by 

Mark Allen November 24, 2004; Ramcharan Macroeconomic and Structural Policies in Fund-

supported Programs: Review of Experience, IMF, 2004 

13 Dr David Stuckler of Oxford, Dr Sanjay Basu at the University of California, San Francisco 

and Professor Martin McKee at the London School of Hygiene and Tropical Medicine. Poor 

Countries with IMF Loans 'Divert Aid from Public Health' https://www.globalpolicy.org/social-

and-economic-policy/the-three-sisters-and-other-institutions/the-international-monetary-

fund/49703.html?itemid=49703 
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Як зазначив лауреат Нобелівської премії Дж. Стігліц (2002), програми МВФ 

мають досить різні наслідки, але практично ніколи вони не асоціюються з 

досягненням високої зайнятості, економічного зростання і підвищенням 

національного добробуту. Зазвичай вони передбачають жорстке монетарне 

стиснення, підвищення податків, скорочення соціальних витрат на освіту, 

охорону здоров’я, пенсійне забезпечення, що веде до зростання бідності і 

підвищення соціальної напруги, а отже суперечить заявленим цілям. Крім 

того, моделі фінансового програмування не пристосовані до знайдення 

оптимального шляху до забезпечення стійкості зовнішнього боргу країн. 

Можливо саме через це у 2011 р. тодішній Директор-розпорядник МВФ  

Домінік Стросс-Кан заявив, що політика МВФ інколи не тільки не допомагає 

економічному розвитку бідних країн, а й навпаки – часто шкодить їх 

розвитку14. 

Світовий та вітчизняний досвід довів, що наслідки монетарного 

стиснення часто перетворюються у загострення криз. В умовах стагфляції 

воно призводить до гальмування економічного зростання і зниження 

експорту, викликає масові банкротства корпорацій, підвищує премію за 

ризики, що прискорює відтік капіталу і провокує валютні кризи. Це яскраво 

проявилось, зокрема у Аргентині, Кенії, Україні та інших країнах. 

Програма МВФ для Аргентини у 2001 році призвела до загострення боргової 

кризи і поглиблення економічних проблем країни. Прикладами також є 

Індонезія, Південна Корея, Тайланд (валютна криза, що розпочалась 

1997, 1998 рр.) 

За свідченням Пола Крейга Робертса15 (члена адміністрації Президента Р. 

Рейгана в минулому), внаслідок програм МВФ, побудованих на жорстких 

фіскальних і монетарних обмеженнях, прості люди з країн, що розвиваються, 

несуть на собі головні навантаження і є головними жертвами від ударів 

глобальних фінансово-економічних криз. 

Згідно до публікацій William Easterly16, який здійснив великий обсяг роботи 

зі статистичного тестування моделей фінансового програмування МВФ, 

практично більшість співвідношень моделей мають суттєві статистичні 

розходження із реальністю.  

                                                             
14 Богдан Данилишин. Рецепт порятунку економіки України. Новое время. 2 листопада 

2016.  http://nv.ua/ukr/opinion/danylyshyn/retsept-porjatunku-ekonomiki-ukrajini-259064.html 

15 https://www.rt.com/usa/strauss-kahn-overshadows-imf-scandals/ 
16 William Easterly. An Identity Crises? Testing IMF Financial Programming. Center for Global 

Development, Working Paper No. 9, August 2002 
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Наприклад, еластичність інфляції відносно зростання грошової маси може 

вести себе якісно різним чином в залежності від особливостей країни, її 

інституційного устрою, природи інфляційних процесів. Досить часто у 

кризових країнах з низьким рівнем доходу інфляція має характер інфляції 

витрат, а її зростання супроводжується падінням грошових агрегатів і ВВП, 

тобто має місце стагфляційна криза (саме це мало місце в Україні у 2014-

2015 рр.). У такому випадку застосування моделей фінансового 

програмування, які передбачають боротьбу з інфляцією методами 

охолодження грошового попиту, призводить до поглиблення кризи. 

Іншим серйозним об’єктом критики є базова передумова моделей 

фінансового програмування про те, що швидкість обігу грошей є постійним 

або сталим параметром. Існує цілий ряд прикладів17, які суперечать 

зазначеному твердженню, зокрема це програми МВФ в Ефіопії (2001) та 

Туреччині (2000).  

Автор також спростовує виконання поведінкового аналітичного 

співвідношення між обсягами імпорту і ВВП, які закладені в моделі, на базі 

статистичних досліджень численних прикладів різних країн. В наведених 

ним прикладах програм МВФ для Пакистану (2000), Беніну (2000), Нікарагуа 

(2000), Чаду (2006) та інших країн аналітичні співвідношення моделей 

фінансового програмування не знайшли свого статистичного підтвердження.  

На наш погляд, варто погодитись з відомими економістами, зокрема Mussa 

and Savastano18 (1999), які зазначили, що  

модель фінансового програмування МВФ не призначена для розробки 

середньострокових антикризових фінансових програм, вона може бути 

лише додатковим короткостроковим інструментом, який допомагає побачити 

певні диспропорції у балансах монетарного, бюджетного і 

зовнішньоекономічного секторів.  

Для подолання цих диспропорцій і виходу на траєкторію стійкого 

економічного зростання необхідна системна національна стратегія, яка 

повинна враховувати складні нелінійні фінансово-економічні зв’язки і 

будуватись на більш досконалій макроекономічній моделі з врахуванням 

специфіки інституційного устрою країни. 

 

                                                             
17 Там само. 
18 Mussa, M. and M. Savastano, 1999, "The IMF Aproach to Economic Stabilization," NBER 

Macroeconomics Annual 1999, (Cambridge, Mass: MIT Press) 
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Таким чином, методологічний і модельний підхід, що застосовується МВФ 

для визначення монетарних умов для України, потребує певного оновлення з 

метою його наближення до реальності і підвищення прогностичної сили 

модельного інструментарію.  

Реформування світової фінансової архітектури і МВФ, яке відбувається 

після початку глобальної кризи, повинно стосуватися також 

вдосконалення методологічних підходів МВФ до визначення умов 

надання кредитів країнам, що потрапили у кризу.  

 

Саме тому назріла необхідність створення в Україні експертної групи, до 

якої увійдуть представники української сторони та фахівці МВФ для 

вдосконалення методології і моделей фінансового програмування та їх 

адаптації до українських реалій.  

 

РОЗДІЛ  ІІ.  ОЦІНКА РИЗИКІВ МОНЕТАРНИХ УМОВ УГОДИ ПРО 

МЕХАНІЗМ РОЗШИРЕНОГО ФІНАНСУВАННЯ (EFF), ПІДПИСАНОЇ 

01.09.2016 р. 

 

2.1.  Історичні відомості19 щодо  програм МВФ для України  

за період 1992-2016 рр. 

Україна є членом МВФ з 3 вересня 1992 р., а першу програму співпраці було 

укладено у жовтні 1994 р. Відтак протягом 1994-1995 рр. за програмою 

системної трансформаційної позики (STF) Україна отримала 0,5 млрд. СПЗ 

(близько 0,8 млрд. дол. США). 

У 1995-1998 рр. в рамках трьох річних програм Stand-by Україна отримала 

від МВФ загалом 1,3 млрд. СПЗ (понад 1,9 млрд. дол.). Основною метою 

зазначених кредитів було фінансування дефіциту платіжного балансу та 

підтримання курсу національної валюти. 

З вересня 1998 р. до вересня 2002 р. Україна співпрацювала з МВФ за 

програмою розширеного фінансування (EFF). Протягом дії програми Україна 

отримала 1,2 млрд. СПЗ (1,6 млрд. дол.), які були спрямовані на поповнення 

міжнародних резервів НБУ. 

Протягом 2002-2007 рр. Україна не залучала нових кредитів від МВФ. У 

2004-2005 рр. діяла річна угода «попереджувальний стенд-бай», яка надавала 

                                                             
19 Використано матеріали з ресурсів: http://www.imf.org/, http://www.minfin.gov.ua/. 
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можливість (у разі погіршення ситуації з платіжним балансом) отримати 

зарезервований кредит у сумі 0,4 млрд. СПЗ.  

Наприкінці 2008 р., в умовах розгортання світової фінансової кризи та її 

впливу на українську економіку, Україна та МВФ розпочали нову дворічну 

програму співпраці Stand-by. У рамках програми Україна отримала три 

транші кредиту загальним обсягом 7 млрд. СПЗ (10,6 млрд. дол.), значну 

частину цих коштів було спрямовано до бюджету. 

У 2010 р. дію попередньої програми було достроково припинено і розпочато 

нову програму Stand-by. З можливих 10 млрд. СПЗ Україна отримала двома 

траншами лише близько 2,3 млрд. СПЗ (3,4 млрд. дол.). Надання подальших 

траншів не відбулося через невиконання Україною умов програми. 

В умовах загострення соціально-економічних негараздів та після зміни влади 

в Україні Рада Директорів МВФ наприкінці квітня 2014 р. ухвалила нову 

дворічну програму Stand-by, яка передбачала надання кредиту загальним 

обсягом майже 11 млрд. СПЗ (близько 17 млрд. дол.). В рамках цієї програми 

Україна отримала два транші: 2,1 млрд. СПЗ (3,2 млрд. дол.) та 0,9 млрд. СПЗ 

(1,4 млрд. дол.). 

Проте, з огляду на розгортання в Україні масштабної фінансово-економічної 

кризи, на початку березня 2015 р. програму Stand-by було замінено на 

нову чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF), що передбачає 

надання кредиту в обсязі 12,3 млрд. СПЗ (17,5 млрд. дол.). Перший транш 

обсягом 3,5 млрд. СПЗ (5 млрд. дол.) було отримано відразу після ухвалення 

програми, другий транш – 1,2 млрд. СПЗ (1,7 млрд. дол.) – на початку серпня 

2015 р., а третій – 0,7 млрд. СПЗ (1 млрд. дол.) – аж у вересні 2016 р. 

Загалом з 1994 р. Україна за усіма програмами (STF, Stand-by, EFF) отримала 

від МВФ близько 20,7 млрд. СПЗ, залишок заборгованості станом на кінець 

вересня 2016 р. становив 8,4 млрд. СПЗ (понад 11,6 млрд. дол. за поточним 

курсом). 

Монетарні аспекти співпраці з МВФ до 2016 р. 

Наявні матеріали дають можливість відстежити появу кількісних критеріїв 

ефективності за чистими міжнародними резервами (мінімальний приріст) та 

чистими внутрішніми активами (максимальний приріст), а також 

індикативної цілі щодо приросту монетарної бази (максимальний приріст) 

вже у програмі EFF 1998 р. У меморандумі 2004 р., коли Україна не 

позичала, а лише резервувала порівняно невеликий обсяг коштів, присутні ті 

самі критерії та цілі (ЧМР, ЧВА, монетарна база). 
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Програма 2008 р. не мала вимог щодо ЧВА, натомість показник монетарної 

бази (поряд з ЧМР) був віднесений до розряду критеріїв ефективності. Тобто, 

теоретично, у Національного банку залишалось поле для маневру: у випадку 

недовиконання показника за ЧМР, запланованого приросту монетарної бази 

можна було досягнути за рахунок збільшення ЧВА. Водночас, у випадку 

накопичення ЧМР понад мінімально визначений обсяг, обмеження на приріст 

монетарної бази (яке було жорсткішим порівняно з індикативною ціллю) 

зменшувало можливості розширення грошової пропозиції за рахунок ЧВА. 

У програмі 2010 р. відбулося повернення до «традиційного» формату: ЧМР, 

ЧВА – критерії ефективності, монетарна база – індикативна ціль. У такому 

вигляді вимоги збереглися у програмах 2014 р. та 2015 р. Крім того, під час 

останнього (другого) перегляду програми EFF у вересні 2016 р. до переліку 

індикативних цілей було додано показник інфляції, що відбулося вперше за 

усю історію стосунків України з МВФ. 
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Попередній досвід свідчить, що для України зазначені вимоги часто 

виявлялися нереалістичними для виконання. Це, зокрема, призводило до 

дострокового припинення співпраці в межах окремих програм. 

Проаналізувавши монетарні умови програм 2014-2015 рр., спробуємо 

з’ясувати, у чому полягають основні складнощі та ризики співпраці України з 

МВФ. 

 

2014 року економіка України увійшла в стан стагфляційної20 кризи, яка у 

2015 році набула небезпечного загострення: у квітні галопуюча21 інфляція 

сягнула 60,9% у річному вимірі, а падіння ВВП у І кварталі – 17%. 

Девальваційний шок у лютому 2015 р. до 30,01 грн./дол. на офіційному та 

до 40 грн./дол. на тіньовому ринках спровокував системну банківську кризу 

та розкручування девальваційно-інфляційної спіралі, що  призвело до 

розвитку галопуючої інфляції.  

Структура відкритої сировинної економіки, якою є Україна, визначає те, 

що ціновим якорем є валютний курс. Інфляція є похідною від девальвації 

національної валюти, а також від адміністративного підвищення цін.  

Головними причинами інфляції з 2014 р. стали: 

1. зростання цін імпортних товарів, виражених у національній валюті, 

внаслідок девальвації гривні, та передача цих ефектів на всі ціни товарів і 

послуг (pass-through effect); 

2. адміністративне підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. 

Внаслідок скорочення доходів населення, зниження платоспроможного 

попиту і проведення жорсткої монетарної політики до кінця 2015 р. рівень 

інфляції знизився до 43,3%, тобто залишався на рівні галопуючої. 

Ключовою особливістю, що загострила кризу було те, що галопуюча 

інфляція відбувалась на фоні демонетизації реального сектору 

економіки, істотного скорочення ВВП і зайнятості. Зростання цін 

відбувалося на тлі низхідного тренду грошових агрегатів і скорочення 

реальної заробітної плати (граф. 2.1.1). У 2015 р. темпи приросту усіх 

                                                             
20 Стагфляція - (від лат. stagno – робити нерухомим та inflatio – роздування), інфляція, що 

супроводжується стагнацією або падінням виробництва і високим рівнем безробіття. 

21 Галопуюча інфляція – це інфляція на рівні від 20% до 100%; наближення індексу 

споживчих цін до верхньої межі свідчить про зростання ризиків гіперінфляції. 
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монетарних агрегатів потрапили у зону від’ємних значень і досягли свого 

історичного мінімуму. Тобто, галопуюча інфляція відбувалася в умовах 

грошового голоду у реальному секторі. 

Графік 2.1.1. 

 

Демонетизація економіки проявилась у падінні рівня монетизації за усіма 

грошовими агрегатами (відношення грошових агрегатів до номінального 

ВВП) навіть в умовах падіння реального ВВП. Рівень монетизації за М3 у 

2015 р. скоротився  майже на 10 п.п. – до 49% (граф. 2.1.2). Зниження 

платоспроможності населення через девальвацію, інфляцію, втрату частини 

депозитів, зростання витрат за валютними кредитами і комунальними 

розрахунками, знизило агрегований попит і призвело до стиснення 

внутрішнього ринку та додаткового падіння ВВП. 

Тобто зростання цін у 2014-2015 рр. не було інфляцією попиту, а являло 

собою інфляцію витрат внаслідок девальвації і зростання цін на імпорт на 

фоні падіння економіки, що є стагфляційною кризою. Така криза не може 

бути подолана методами охолодження попиту. Навпаки, необхідно 

використовувати інструменти боротьби із стагфляцією: «розігрівати» 

економіку через продуктивну емісію, яка через кредитні канали повинна 

потрапляти до реального сектору, стимулювати виробництво, 

імпортозаміщення, насичення внутрішнього ринку вітчизняними товарами, 

зростання зайнятості і заробітних плат.  
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Графік 2.1.2. 

 

 

Як наслідок усіх зазначених причин відбувся колапс кредитування 

реального сектору економіки (граф. 2.1.3), який став додатковим фактором 

гальмування зростання ВВП. Залишки за кредитами у гривні протягом 2014-

2015 рр. скоротились на 168,9 млрд. грн. (до 433,8 млрд. грн.), в іноземній 

валюті – на 15,7 млрд. дол. (до 22,8 млрд. дол. США). 

Таким чином, необхідними були заходи, з одного боку, зі зниження інфляції, 

а з іншого – із забезпечення прискореного економічного зростання, зокрема 

через стимулювання Національним банком кредитування банками реального 

сектору. 

З огляду на визначені причини інфляції, головним інструментом боротьби з 

інфляцією повинна була стати стабілізація валютного курсу через реформу 

монетарного, валютного і банківського регулювання, спрямовану на: 

-  підтримку розвитку експортоорієнтованих виробництв з високою доданою 

вартістю і створення  стимулів  для заведення у країну валютної виручки 

експортерів; 

-  стимулювання кредитування реального сектору, інтенсивний розвиток 

імпортозаміщення і насичення внутрішнього ринку товарами вітчизняного 

виробництва. 
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Графік 2.1.3. 

 

 

У Меморандумі про економічну та фінансову політику від 22.04.2014 р. 

декларувалося, що монетарна політика НБУ зосереджуватиметься на 

забезпеченні стабільності внутрішніх цін. Під час першого перегляду 

програми Stand-by інфляційні орієнтири було конкретизовано – у 

Меморандумі від 18.08.2014 р. йшлося про те, що рівень інфляції до кінця 

2014 р. досягне 19%. Фактично ж за 2014 р. споживчі ціни зросли на 24,9%. 

В обох варіантах Меморандуму засвідчувалась налаштованість НБУ на 

дотримання політики гнучкого обмінного курсу, сприяння безперешкодному 

функціонуванню валютного ринку та поступове скасування валютних 

обмежень. Проте у дійсності, через день після підписання Меморандуму від 

18.08.2014 р. НБУ запровадив 100% продаж надходжень в іноземній валюті 

(зокрема від експорту), а за 10 днів – обов’язкову конвертацію переказів в 

іноземній валюті на користь фізичних осіб. Це призвело до блокування 

притоку валюти в країну, інтенсивного розвитку тіньових валютних ринків і, 

відповідно, до невиконання умов програми МВФ 

 

Значна увага у програмі Stand-by 2014 р. приділялась підготовці НБУ до 

запровадження режиму інфляційного таргетування (спочатку – протягом 12 

місяців, тобто до квітня 2015 р., а за умовами серпневого перегляду програми 
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– до середини 2015 р.). У цьому контексті, поряд з цілком виправданим 

наміром посилити дієвість процентної політики, були запроваджені дії, що 

призвели до руйнівних наслідків. Зокрема, безпрецедентне зростання 

рефінансування овернайт останнього кварталу 2014 року, що посилило тиск 

на курс гривні і призвело до загострення валютної кризи; надмірне 

підвищення ставок за депозитними сертифікатами НБУ, що загострило 

фрагментацію міжбанківського ринку і кредитний колапс в економіці.  

Програмою передбачалося, що у період до запровадження інфляційного 

таргетування НБУ використовуватиме таргетування до ЧМР/ЧВА, щоб 

забезпечити динаміку грошової пропозиції, яка б відповідала потребам 

цінової стабільності, орієнтуючись на рівень інфляції 3-5% у 

середньостроковій перспективі.  

За умовами першого перегляду програми у серпні 2014 р. ЧМР на кінець 

року мали становити не менше 7,2 млрд. дол. (за програмним курсом 10,9546 

грн./дол.), а ЧВА – не більше 312,9 млрд. грн., що у підсумку забезпечило б 

зростання монетарної бази за рік майже на 28%. Та попри досить точний 

прогноз динаміки ВВП (-6,5% порівняно з фактичним значенням -6,6%), 

оцінка платіжного балансу виявилась нереалістичною. Фактично, ЧМР на 

кінець 2014 р. скоротились до 1,7 млрд. дол. (на 5,5 млрд. дол. менше, ніж 

передбачалося за критерієм ефективності), на що значний вплив мали 

операції Нафтогазу. У підсумку, навіть перевищення «стелі» приросту ЧВА 

на 1,3 млрд. грн. забезпечило зростання монетарної бази за рік лише на 8,5% 

(проти планованих 28%).  

У рамках програми EFF 2015 р. (у редакції Меморандуму від 27.02.2015 р.) 

монетарна політика НБУ має бути націлена на скорочення рівня інфляції 

нижче 10% на кінець 2016 р. Крім того, вкотре декларувався намір НБУ 

дотримуватись політики гнучкого обмінного курсу та прагнення до 

поступового відновлення валютних резервів.  

На момент затвердження програми інфляція на 2015 р. прогнозувалася на 

рівні 27%, під час першого перегляду (Меморандум від 21.07.2015 р.) 

прогноз було уточнено до 46%. Фактично, рівень інфляції у 2015 р. становив 

43,3%. Вірогідно, саме на утримання рівня інфляції у прогнозованих межах 

була орієнтована надмірно жорстка монетарна політика НБУ, котра цілком 

ігнорувала той факт, що різке прискорення темпів інфляції було зумовлене не 

з боку попиту, а витратними чинниками (девальвація, тарифи). Додатними у 

реальному вимірі (з урахуванням прогнозного рівня інфляції) підтримувались 

не лише ставки рефінансування, а й ставки за мобілізаційними операціями. 
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Як наслідок, залишки за депозитними сертифікатами НБУ на кінець 2015 р. 

сягнули 89,8 млрд. грн. Саме цей фактор призвів до того, що ЧВА  

збільшились за рік лише на 11,9 млрд. грн., тоді як за програмним критерієм 

ефективності могли зрости на 81,7 млрд. грн. Разом з недотриманням 

критерію за ЧМР (котрі за рік зменшились на 576 млн. дол. – до 1,3 млрд. 

дол. проти запланованих 2,4 млрд. дол.) це забезпечило зростання монетарної 

бази протягом 2015 р. лише на 0,8% (порівняно з можливими 27% за 

програмою). Аналізуючи цей показник слід враховувати, що номінальний 

ВВП за 2015 р. порівняно з попереднім роком фактично збільшився майже на 

25%, а прогноз МВФ (на момент першого перегляду програми) передбачав 

зростання понад 26%.  

Отже, можна зробити висновок, що монетарна політика НБУ через 

надмірне стиснення грошової пропозиції стала додатковим чинником 

рецесії. 

 

 

2.2. Аналіз монетарних умов програми МВФ від 01.09.2016 р. та оцінка 

ризиків для розвитку економіки 

 

Проаналізувавши пакет документів, присвячений другому перегляду 

програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, далі – програма 

EFF), ми звернули увагу на ряд особливостей у частині монетарної політики, 

які, на нашу думку, є доволі дискусійними.  

Як зазначалося вище, у таблиці 2b «Україна: кількісні критерії та індикативні 

цілі» викладено конкретні вимоги, зокрема щодо мінімального приросту 

чистих міжнародних резервів (ЧМР), максимального приросту чистих 

внутрішніх активів (ЧВА) та монетарної бази до червня 2017 року. Проте, на 

такому короткому часовому проміжку аналізувати зазначені вимоги досить 

складно (особливо, що стосується приросту ЧВА). Відтак для розширення 

часових меж було використано, з одного боку, статистичні дані НБУ, а з 

іншого – прогнозні показники програми EFF до 2020-21 рр. (далі – прогноз 

МВФ), що викладені у таблицях 1-8 у додатку до другого перегляду 

програми. Водночас, ми виходимо з припущення, що зазначені прогнозні 

умови є базовими для встановлення конкретних критеріїв ефективності та 

індикативних цілей на найближчий час. Крім того, для зручності було обрано 

графічний спосіб представлення інформації. 

 



27 
 

Графік 2.2.1. 

 

За прогнозом МВФ монетарна база до кінця 2020 р. має зрости до 584 млрд. 

грн. або на 248 млрд. грн. порівняно з кінцем 2015 р. (граф. 2.2.1). На перший 

погляд, динаміка зростання у 2016-2020 рр. цілком прийнятна, особливо у 

порівнянні з результатом двох останніх кризових років (зокрема, у 2014 р. 

монетарна база зросла на 26,1 млрд. грн.,  у 2015 р. – лише на 2,8 млрд. грн.). 

З точки зору структури очевидно, що прогноз МВФ до 2020 р. передбачає 

накопичення чистих міжнародних резервів з одночасним обмеженням 

можливості збільшення монетарної бази за рахунок чистих внутрішніх 

активів (граф. 2.2.1). Обґрунтуємо відповідь на запитання, чи ці вимоги 

реалістичні, наскільки обмеження жорсткі та чи сприятимуть вони 

виконанню Національним банком своїх основних функцій? 

У 2014-2015 рр. обсяг чистих міжнародних резервів знизився до 

критичного рівня (а у квітні 2015 р. набував навіть від’ємного значення), при 

тому, що у 2005-2008 рр. ЧМР перевищували обсяг монетарної бази. Тобто, 

вимога щодо накопичення міжнародних резервів є доволі обґрунтованою, з 

огляду на відкритість української економіки, вразливість гривні до зовнішніх 

шоків та значний обсяг заборгованості України за зовнішніми 

зобов’язаннями. У цьому контексті варто також зазначити, що у багатьох  

успішних країнах з власною грошовою одиницею (до прикладу, Польща, 

Чехія) ЧМР стабільно перевищують обсяг монетарної бази.  
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У доларовому еквіваленті фактичні та прогнозні показники чистих 

міжнародних резервів представлені на графіку 2.2.2. Прогноз МВФ 

передбачає на кінець 2016 р. номінальний обмінний курс на рівні близько 

27,5 грн./дол. з поступовою девальвацією до 28,5 грн./дол. у 2020 р. 

(отримано шляхом ділення прогнозованого гривневого еквіваленту ЧМР на 

їх доларовий еквівалент). 

Отже, до кінця 2020 р. Україна має накопичити чисті міжнародні резерви до 

15,7 млрд. дол., що практично дорівнює значенню на кінець 2013 р. (15,2 

млрд. дол.). Показник 2016 р. вже фактично виконано (станом на вересень), а 

найбільший річний приріст припадає на 2018 р. (6,6 млрд. дол.). 

Принциповим є питання, за рахунок яких джерел планується накопичувати 

ЧМР у майбутньому? 

Як відомо, кредити МВФ не враховуються при підрахунку ЧМР, оскільки у 

повному обсязі належать як до міжнародних резервів, так і до резервних 

зобов’язань. Крім того, згідно з Технічним Меморандумом про 

взаєморозуміння до резервних зобов’язань належать, зокрема, усі валютні 

зобов’язання НБУ перед резидентами (крім сектору загальнодержавного 

управління), а отже потенційне залучення Національним банком позикових 

коштів в іноземній валюті на внутрішньому ринку не в стані збільшити ЧМР 

(за умови збереження чинної методики розрахунку). 

Графік 2.2.2. 
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Прогноз платіжного балансу (таблиця 3) свідчить, що поточний рахунок до 

2020 р. буде від’ємним з тенденцією до зростання дефіциту (2017 р. – 2,0 

млрд. дол., 2018 р. – 2,1 млрд. дол., 2019 р. – 2,3 млрд. дол., 2020 р. – 2,7 

млрд. дол., або 9,1 млрд. дол. загалом за чотири наступні роки). Тобто, з боку 

зовнішньоторговельних операцій чинитиметься тиск у напрямі зменшення 

резервів. 

Натомість, за фінансовим рахунком платіжного балансу з наступного року 

прогнозується профіцит (2017 р. – 1,9 млрд. дол., 2018 р. – 6,6 млрд. дол., 

2019 р. – 2,5 млрд. дол., 2020 р. – 2,6 млрд. дол., або 13,6 млрд. дол. за 

період). Зазначених показників планується досягнути за рахунок припливу 

прямих іноземних інвестицій з тенденцією до зростання (протягом 2017-

2020 рр. загалом – 12,8 млрд. дол.) та портфельних інвестицій у 2017-2018 рр. 

(4,1 млрд. дол.).  

Таким чином, лише у 2018 р., за прогнозом МВФ, зведений платіжний баланс 

(фактично сальдо поточного і фінансового рахунків) буде додатним 

(4,5 млрд. дол.). Усі інші кошти планується залучити як офіційне 

фінансування (від СБ, ЄІБ, ЄБРР, ЄС тощо) – 7,6 млрд. дол. загалом за 2017-

2020 рр. У сумі це й забезпечує приріст чистих міжнародних резервів з 3,7 

млрд. дол. у 2016 р. до 15,7 млрд. дол. у 2020 р.  

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що вимога щодо накопичення 

чистих міжнародних резервів є цілком слушною та такою, що відповідає 

потребам України. Проте, та обставина, що міжнародні резерви у період до 

2020 р., відповідно до програми EFF, планується накопичувати переважно за 

рахунок нових запозичень (хай навіть на порівняно прийнятних умовах) є 

доволі контроверсійною. На нашу думку, основним джерелом зростання 

чистих міжнародних резервів мало б стати поліпшення поточного рахунку 

платіжного балансу за рахунок стимулювання (зокрема й монетарними 

засобами) високотехнологічних виробництв з експортним потенціалом, а 

також імпортозаміщення.  

Однак, програма співпраці з МВФ передбачає рецесійний сценарій: 

відповідно до програми EFF Україна у 2020 р. за обсягами експорту 

товарів (44 млрд. дол.) не досягне навіть рівня кризового 2014 р. 

(50,6 млрд. дол.). 

Далі перейдемо до аналізу обмежень на приріст чистих внутрішніх 

активів. Після незначного ліміту зростання ЧВА у 2016 р. (9,9 млрд. грн. за 

програмним обмінним курсом), прогноз МВФ передбачає їх стрімке 
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скорочення протягом 2017-2019 рр. (з 324 до 162 млрд. грн.) та незначне 

зростання у 2020 р. (до 181 млрд. грн.). 

У Технічному меморандумі про взаєморозуміння ЧВА визначаються як 

різниця між монетарною базою та ЧМР. Проте, з метою аналізу доцільніше 

звернутися до структури формування ЧВА. Нагадаємо: ЧВА дорівнюють 

сумі чистого внутрішнього кредиту НБУ і чистих інших статей. Зважаючи на 

залишковий принцип формування чистих інших статей, увагу варто 

сконцентрувати на чистому внутрішньому кредиті НБУ. Він, у свою чергу, 

складається з чистих вимог до центральних органів державного управління 

та чистих вимог до депозитних корпорацій (банків)22, а це вже цілком 

конкретні величини і вони, на відміну від ЧВА, надаються до аналізу. Слід 

зазначити, що прогноз цих показників також присутній у таблиці 5 програми 

МВФ. 

Відповідно до прогнозних умов програми EFF, обсяг чистого внутрішнього 

кредиту НБУ, після відносної стабільності у 2016-2017 рр., різко 

скорочується у 2018 р. і відновлює зростання аж у 2020 р. (граф. 2.2.3). 

Чисті вимоги до центральних органів державного управління стабільно 

зменшуються протягом 2017-2020 рр., що, очевидно, пов’язано з погашенням 

Міністерством фінансів Національному банку боргу за ОВДП.  

На особливу увагу заслуговує прогнозоване зменшення чистих вимог до 

банків у 2018 р. (аж до від’ємного значення 52 млрд. грн.). Це означає, що 

залишки за депозитними сертифікатами НБУ мають перевищити 

залишки за кредитами рефінансування на вказану величину. Таким 

чином, у 2018 р. Національний банк по відношенню до банківської 

системи перетворюється з кредитора на позичальника (ймовірно, мається 

на увазі, що весь обсяг емісії коштів здійснюватиметься через валютний 

канал). У 2019-2020 рр. прогнозується зростання чистих вимог до банків, 

проте його логіка є незрозумілою.  

Варто зазначити, що усі зазначені показники кореспондуються з 

конкретними інструментами НБУ з управління ліквідністю банківської 

системи. Нескладно дійти висновку, що програма співпраці з МВФ 

позбавляє НБУ незалежності у використанні важливих інструментів 

монетарної політики (купівля ОВДП на вторинному ринку, 

рефінансування банків). У повному розпорядженні, фактично, 

                                                             
22 Окрім наведених складових до чистого внутрішнього кредиту НБУ належать чисті 

вимоги до інших резидентів (зокрема, інших фінансових корпорацій), але через порівняно 

незначний обсяг вони у даному контексті можуть бути проігноровані. 
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залишається тільки мобілізація коштів шляхом розміщення депозитних 

сертифікатів.  

Графік 2.2.3 

 

Аналізуючи фактичний досвід виконання Національним банком умов 

програми EFF можна приблизно передбачити, що означатиме їх виконання у 

майбутньому. У п. 7 Меморандуму НБУ звітує про те, що цільові показники 

за ЧВА на вересень та грудень 2015 р., а також індикативні цілі на І півріччя 

2016 р. були впевнено виконані, а у таблиці 2а (додаток до Меморандуму) 

видно, що це означає у конкретних цифрах. Зокрема, за ліміту приросту ЧВА 

у 2015 р. на 81,7 млрд. грн., фактично вони збільшились лише на 11,9 млрд. 

грн. Тобто, якби ліміт на приріст ЧВА у 2015 р. був використаний 

максимально, то у поєднанні з фактичним приростом ЧМР («мінус» 576 млн. 

дол.) це забезпечило б приріст монетарної бази на 21,8% (а не на 0,8%, як це 

відбулося насправді). 

Ще однією ілюстрацією наслідків виконання Національним банком умов 

програми EFF може бути динаміка монетарної бази упродовж останніх років 

з поправкою на зміну рівня цін (граф. 2.2.4).  

У такому представленні картина виглядає ще переконливіше: за 

номінального зростання монетарної бази протягом 2014 р. – вересня 

2016 р. на 15,6%, у реальному вимірі відбулося скорочення її обсягу 

майже на 40%. 
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Графік 2.2.4. 

 

Отже, можна зробити висновок, що вимоги МВФ стосовно обмеження ЧВА є 

достатньо обтяжливими з точки зору економічної та, зокрема, монетарної 

незалежності. Однак, не меншу проблему становить фактичне виконання 

Національним банком умов програми EFF – монетарна політика є надмірно 

жорсткою, що має деструктивний вплив на розвиток економіки. 

Усе більше українських економістів схиляється до необхідності монетарного 

розширення (експансії) з метою стимулювання економічного зростання23. Як 

свідчить досвід попередніх років, існує відносно стійка кореляція між 

темпами приросту пропозиції грошей, кредитуванням та динамікою 

реального ВВП (граф. 2.2.5). Зокрема, у період безперервного зростання 

економіки протягом 2000-2007 рр. на 1% зростання ВВП припадало близько 

5% зростання монетарної бази. Проте, програма EFF не бере цього до уваги: 

відповідно до прогнозу, помірне прискорення темпів зростання економіки у 

2017-2021 рр. супроводжуватиметься уповільненням темпів приросту 

монетарної бази (як і грошової маси) на досить низькому рівні. 

 

                                                             
23 В. Сіденко, В. Юрчишин. Cвітові тенденції монетарної політики та її українські 

особливості. / Політика монетарного розширення на підтримку зростання і розвитку. К.: 

Заповіт, 2016, с. 5-66.  
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Графік 2.2.5. 

 

Принциповою новизною Меморандуму від 01.09.2016 р. є включення до 

переліку індикативних цілей показника інфляції (12% +/- 3 п. п. у річному 

вимірі на період до червня 2017 р.). Це зроблено з метою (п. 6 Меморандуму) 

відображення розвитку монетарної політики у напрямі таргетування інфляції 

та рішучості намірів Правління НБУ досягнути цінової стабільності (у будь 

який спосіб і за будь-яку ціну). Як наслідок, у п. 7 Меморандуму 

декларується, що монетарна політика НБУ залишатиметься достатньо 

жорсткою, зокрема через підтримання облікової ставки додатною у 

реальному вимірі. 

У цьому контексті принциповим є те, що облікова ставка з квітня 2016 р. 

дорівнює ставці за 14-денними депозитними сертифікатами, тобто за нею 

НБУ не позичає, а вилучає гроші у банків. За таких умов, з боку монетарної 

політики створюються значні ризики поглиблення кредитної кризи.  

Вірогідно, саме зі зниженням темпів інфляції пов’язане прогнозоване 

уповільнення темпів приросту монетарної бази до 2021 р. (граф. 2.2.6). 

Однак, такий підхід не враховує особливостей української економіки, 

оскільки до цього часу стійкої кореляції між темпами монетарної бази та 

інфляції не спостерігалось. Крім того, як зазначалось вище, такі обмежені 

темпи розширення грошової пропозиції несуть у собі загрозу гальмування 

економічного розвитку.  
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Зважаючи на це, необхідним вбачається внесення коректив до вибору засобів 

забезпечення цінової стабільності, особливо з врахуванням того, що інфляція 

в Україні значною мірою залежить від адміністративного регулювання цін. 

Графік 2.2.6. 

 

 

Для зростання експорту і стимулювання імпортозаміщення, а отже стійкого 

подолання дефіциту поточного рахунку платіжного балансу в умовах значної 

невизначеності щодо інвестиційного клімату (у т.ч. через затягування 

збройного конфлікту на Сході), необхідною є виважена монетарна експансія 

через збільшення обсягів структурного рефінансування банків (funding for 

lending scheme) для подолання кредитної кризи і стимулювання кредитування 

реального виробництва. Водночас, ці заходи монетарної політики повинні 

бути підкріплені активною промисловою політикою Уряду з визначенням 

чітких орієнтирів розвитку. 
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2.3. Дуалістичність монетарної політики НБУ як наслідок 

невідповідності монетарних таргетів МВФ українським реаліям 

 

У монетарній сфері в Україні склалася парадоксальна ситуація, коли 

одночасно існує декілька монетарних режимів. 

Монетарний режим де-юре. З лютого 2014 року НБУ оголосив про перехід 

до плаваючого курсу, а з 2015 року – про перехід до режиму інфляційного 

таргетування. 

Монетарний режим де-факто. У дійсності НБУ намагається утримувати 

валютний курс за рахунок адміністративних заходів, більш жорстких, ніж в 

умовах режиму фіксованого курсу, а процентна політика призвела до 

вимивання грошей з реального сектору і переведення профіциту ліквідності 

банківської системи у фінансову бульбашку з депозитними сертифікатами 

НБУ. 

Модель монетарного регулювання в Меморандумі МВФ передбачає крім 

двох індикативних таргетів – рівня інфляції (ІСЦ) і верхньої межі зміни 

монетарної бази (МБ), ще два монетарні параметри (ЧМР і ЧВА) в якості 

основних кількісних критеріїв. Саме ці жорсткі вимоги змушують НБУ 

здійснювати «дуалістичну» монетарну політику, яка виходить далеко за межі 

оголошеного режиму інфляційного таргетування. Такі розбіжності і 

неузгодженості в монетарній політиці говорять про неефективну позицію 

НБУ у переговорах з МВФ. 

Фактично у Меморандумі зафіксовані такі умови, які, з одного боку, 

штовхають Україну у стан, коли реальний сектор задихається без грошових 

коштів і не може створити міцну основу для економічного зростання,  

збільшення чистих міжнародних резервів та виплати боргів; а з іншого боку, 

провокують Національний банк проголошувати одну монетарну політику, а 

здійснювати іншу – еклектичну, тобто поєднувати різнорідні і несумісні 

параметри та цілі монетарної політики.   

У 2014-2015 роках Рада НБУ п’ять разів приймала рішення про невиконання 

та ігнорування Правлінням НБУ затверджених монетарних параметрів.  

Слушні поради МВФ щодо посилення повноважень Ради НБУ, протягом 

2014 – середини 2016 років, фактично не виконувались. Завдяки внесенню 

змін до Закону про НБУ і затягуванню процедур, минулий склад Ради НБУ 

було звільнено 10 вересня 2015 року, а новий призначено тільки у листопаді 

2016 року. Тому замість посилення повноважень Ради НБУ фактично 

відбувалось їх нівелювання: більше року Національний банк працював 

безконтрольно – у повній відсутності Ради НБУ. Внаслідок цього не 

працював Аудиторський Комітет, не були затверджені Основні засади 

грошово – кредитної політики ні  на 2016, ні на 2017 роки.  
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Закладений у Меморандумі монетарний режим – це не режим 

інфляційного таргетування (який, все ж таки, дозволяє певну свободу дій 

центрального банку відносно монетарної бази, виходячи зі своїх самостійних 

обґрунтувань), а більш жорсткий режим – режим таргетування 

монетарної бази, чистих внутрішніх активів і чистих міжнародних 

резервів.  

Цілі щодо приросту чистих внутрішніх активів у програмі визначені на 

такому низькому рівні, що країна не зможе використовувати свою монетарну 

політику для стимулювання кредитування, експортного виробництва та 

імпортозаміщення, економічного зростання і збільшення зайнятості. У 

ситуації кредитного колапсу та зруйнування грошово-кредитного 

мультиплікатора виведенням із ринку більше 80 банків, грошового голоду у 

реальному секторі та рецесивної економіки (зростання 1,5% після падіння 

ВВП з 181,3 млрд. дол. у 2013 р. до 90,6 млрд. дол. у 2015 р.)  це може 

призвести до консервації стану на дні економічного падіння.  

У самих умовах МВФ є внутрішній парадокс: з одного боку ставиться ціль 

збільшення чистих (власних) міжнародних резервів НБУ, а з іншого, – 

жорстко обмежуються можливості стимулювання експорту через внутрішнє 

кредитування для зростання експортної виручки, яка повинна стати 

основним джерелом для поповнення цих резервів та виходу економіки на 

траєкторію економічного зростання. 

Стан банківської системи, яка повинна стати драйвером для оздоровлення 

реального сектору, на сьогодні також серйозно підірвано трикратною 

девальвацією, кредитною кризою і так званим «очищенням». Якщо 

коефіцієнт адекватності капіталу банківської системи на початок 2013 року 

становив 18% (норма Базельських стандартів – 5%), то у вересні 2015 року 

він впав до 7%. Кредитний мультиплікатор, який відображає здатність 

трансформувати монетарну базу у широкі гроші, становить 3. Для 

порівняння, у Польщі значення кредитного мультиплікатора коливається 

навколо значення 6, а в деяких країнах і до 20.  

Індекс концентрації банківської системи (частка активів 10-ти найбільших 

банків) погіршився з прийнятного рівня 55,5% у березні 2014 р. до 72,4% у 

червні 2016 року. Така концентрація активів є загрозливою, особливо якщо 

взяти до уваги збільшення частки іноземного капіталу.  

Стає очевидним, що монетарна політика НБУ протягом останніх двох років 

формується, з одного боку, на основі намагання частково виконати  

монетарні  таргети, які закладені у Меморандумах МВФ без урахування 

конкретних особливостей української економіки; з іншого, – на основі 

ручного керування (всупереч умовам Меморандумів) монетарною і 

валютною сферою через наджорсткі валютні адміністративні обмеження, 

невиважену процентну політику, непрозоре банківське регулювання і нагляд.  
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Така еклектична невиважена політика НБУ призводить одночасно і до 

загострення кризових явищ, і до порушення вимог МВФ, і до множинності 

монетарних режимів.  

Підписані умови поточної програми МВФ та кількісні монетарні критерії 

оцінки ефективності діяльності НБУ, закладені в  Меморандумі – 2016 р., 

повинні широко обговорюватися та оцінюватися у середовищі незалежних 

експертів. Результати цих обговорень – враховуватися в переговорній позиції 

української сторони під час перегляду умов програми. 

Громадяни України мають конституційне право на участь у формуванні та 

реалізації державної політики, в т.ч. у грошово-кредитній сфері, а в статті 85 

Конституції України зазначено, що затвердження рішень про одержання 

Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових 

організацій позик, не  передбачених Державним бюджетом України, а також 

здійснення контролю за їх використанням віднесено до повноважень 

Верховної Ради України. Вагомим аргументом на користь залучення ВРУ до 

процесу ухвалення відповідних програм співпраці України з МВФ є й той 

факт, що низка зобов’язань української сторони (зокрема, виконання деяких 

структурних «маяків») належить до безпосередньої компетенції парламенту. 

 

2.4. Стратегічні потреби кредитування економіки та їх протиріччя з 

монетарними умовами програми МВФ 

 

Потенційне зростання економіки України за умов збереження існуючої 

структури виробництва та експорту не зможе перевищувати 3% на рік24, що 

на фоні економічного падіння, яке відбулося, є консервацією стагнації. Проте 

вкрай важливе прискорення економічного зростання на основі структурної 

перебудови економіки, підвищення питомої ваги високотехнологічної 

продукції в структурі експорту, імпортозаміщення вимагає суттєвих 

капіталовкладень.       

Згідно з розрахунками Міністерства економіки України, загальна потреба в 

інвестиціях для проведення структурної перебудови економіки становить від 

140 до 200 млрд. дол. США,  причому щорічна потреба25 національної 

економіки в інвестиціях коливається від 30 до 40 млрд. дол. США.        

Досвід таких країн, як Китай, Індія, Південна Корея свідчить, що зростання 

інвестиційних витрат, це не лише фундамент для прискореного розвитку 

країни, але й фактор обмеження інфляційних процесів через розвязання  

                                                             
24 Політика економічного прагматизму//Інститут соціально-економічних досліджень, 2015. 

// http://ises.org.ua/proekti/doslidzhennia/t-vperv 
25 Національна економіка//Під заг. ред. д.е.н., проф. Носова О.В.. К.: Центр учбової 

літератури, 2013. - 512с. 
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структурних проблем. Крім того, висока норма нагромадження є 

позитивним сигналом для зовнішніх інвесторів, а отже для притоку прямих 

інвестицій і створення передумов поліпшення платіжного балансу і 

зростання міжнародних резервів НБУ.  

В усіх країнах, які брали курс на прискорення економічного зростання на 

основі індустріалізації, впроваджувалася політика монетарної експансії, і 

питома вага інвестицій у ВВП в той період суттєво зростала (Китай – близько 

45%, Індія та Південна Корея – близько 30%).  

Суттєве нарощування  обсягів інвестицій надало можливість певним  країнам 

подвоїти обсяг ВВП протягом 10 років: так, Литва  (1997-2007 рр.),  Латвія 

(1997-2005 рр.), Південна Корея (1991-2001 рр.) протягом зазначеного 

періоду збільшили реальний ВВП у 2 рази, при цьому обсяг інвестицій на 

одну людину становив відповідно 14,7 тис. дол. США, 13,8 тис. дол. США,  

та 38,8 тис. дол. США. Китай протягом 2007-2013 рр. збільшив реальний 

ВВП у 1,9 разу, при цьому обсяг інвестицій на одну людину становив 15,5  

тис. дол. США. 

Враховуючи, що прямі іноземні інвестиції в Україну суттєво скоротилися і в 

сучасних умовах не має реальних передумов для їх зростання, то очевидно, 

що розширення інвестицій має відбуватися як за рахунок  збільшення обсягів 

банківських кредитів (питома вага кредитних ресурсів у джерелах 

фінансування основного капіталу поступово повинна зрости до 30%), а також 

за рахунок зростання коштів державного бюджету (до 5%) та коштів 

місцевих бюджетів (до 4%)26.  

Україна як незалежна держава повинна мати право використовувати власний 

емісійний ресурс для розвитку власної економіки, як це робили такі країни, 

як Китай, Індія, Південна Корея та інші, що мають високі темпи 

економічного зростання.  

Проте якщо монетарна політика в Україні відповідно до умов Меморандуму 

буде залишатися досить жорсткою і НБУ не буде мати можливості 

використовувати емісійний ресурс для розвитку власної економіки, 

збільшувати обсяги внутрішнього кредиту через кредитний та фондовий 

канали, то очевидно, що розширення інвестицій в необхідних обсягах буде 

неможливим. У такому випадку зростають ризики того, що Україна в 

черговий раз втратить шанс для здійснення технологічного прориву, 

вирішення структурних проблем реального сектору економіки.  

В цілому, аналіз монетарних параметрів, визначених в Меморандумі – 2016, 

дає підстави для таких оцінок його змісту та адекватності стратегічним 

завданням розвитку економіки України. 

                                                             
26 Там само. 
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Споживча інфляція в Меморандумі визначена на період 2016 – середина 

2017 рр. на рівні 12% +/- 3 п. п. (у річному вимірі), в той час як на кінець 

2017 р. прогноз МВФ передбачає зниження інфляції до 8,5%. У цьому 

контексті варто зазначити, що ні сучасний стан економіки, ні стан державних 

фінансів не дають підстав прогнозувати відчутне зниження інфляції, а 

подальше зниження доходів та грошової пропозиції, яке могло б призвести 

до зниження інфляції, завдасть значної шкоди економіці через падіння 

платоспроможного попиту та інвестицій. Але очевидно саме таким способом 

керівництво НБУ планує забезпечити зниження інфляції. 

Основним індикативним параметром для монетарної політики НБУ в 

Меморандумі встановлено монетарну базу (МБ) та зафіксовано максимальні 

обсяги її приросту на 2016 р. та 1-й і 2-й квартали 2017 р. Всього за ці 1,5 

роки НБУ дозволено збільшити МБ на 25,9%, а до кінця 2020 р. – на 73,8%. 

Тут звертає на себе увагу надто жорстка фіксація цього параметру за обсягом 

(не більше конкретної суми аж до десятків млн. грн.) і в часі (на кожний 

окремий квартал), а також нижчі темпи його зростання порівняно з темпами 

зростання номінального ВВП (131% в 2016-2017 рр. і 179% в 2016-2020 рр.). 

Тим самим обмежено можливості НБУ нарощувати емісійні ресурси для 

стимулювання економічного розвитку через кредитний механізм банківської 

системи, нарощувати рівень монетизації ВВП, впливати на розвиток 

фінансового ринку. За цими параметрами МБ рівень покриття  ВВП грошима 

центробанку не тільки не зросте, а навіть знизиться – з 17,0%  у 2015 р. до 

16,5%  у 2020 р.,  що гальмуватиме зростання загального рівня монетизації 

економіки. 

У Меморандумі зафіксовано ще два цільові параметри – обсяги чистих 

міжнародних резервів (ЧМР) та чистих внутрішніх активів (ЧВА), які в 

сукупності визначають МБ. Тим самим МВФ має можливість глибоко 

втручатися в діяльність НБУ, зокрема впливати на його орієнтацію в своїй 

політиці чи то на зовнішні зв’язки країни,  чи то на її внутрішні потреби. 

Оскільки обсяг МБ зафіксований в Меморандумі, то збільшення завдання з 

накопичення чистих міжнародних резервів обмежує можливість НБУ 

нарощувати чисті внутрішні активи, в першу чергу кредити в економіку, що 

негативно впливатиме на розвиток виробництва як для внутрішнього ринку, 

так і для задоволення експортних потреб. 

В Меморандумі – 2016 зафіксована нижня межа ЧМР і верхня межа (стеля) 

ЧВА, що свідчить про те, що його автори віддають перевагу чиннику 

валютних резервів у формуванні монетарної бази і орієнтують тим самим 

НБУ на розвиток зовнішніх зв’язків, а не на задоволення  внутрішніх потреб. 

Ще яскравіше цей перекіс проявився в завданнях з нарощування обсягів 

чистих міжнародних резервів і чистих внутрішніх активів. Якщо ЧМР за 2016 

-17 рр. повинні зрости в 2,6 рази, а до 2020 р. – в 11,2 рази, ЧВА за перший з 

цих періодів повинні зрости лише на 7,3%, а за другий зменшитися в 1,7 рази. 

Така ж негативна динаміка передбачена і для внутрішнього кредиту – 
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зменшення його обсягів за 2016 – 2020 рр. в 1,4 рази. Це неминуче призведе 

до подальшого послаблення ролі монетарної політики НБУ в стимулюванні 

розвитку національної економіки.  

Обсяг ЧМР потрібно збільшити з 1,3 млрд. дол. на кінець 2015 р. до 15,7 

млрд. дол. на кінець 2020р., тобто на 14,3 млрд. дол. за 5 років, в середньому 

на 3 млрд. дол. щорічно. Чи спроможна економіка України, що знаходиться в 

тривалій рецесії забезпечити накопичення таких валютних резервів? 

Очевидно  не зможе. Отже, потрібні якісь надзвичайні заходи довготривалої 

дії. Проте автори Меморандуму таких надзвичайних заходів не 

рекомендують, покладаючи всі надії на подальше нарощування державного 

зовнішнього боргу та прямих іноземних інвестицій. В сучасній ситуації в 

Україні зробити це не реально, а якщо буде зроблено то на катастрофічних 

для України умовах. Тому слід шукати інші шляхи накопичення ЧМР. 

Першим, найдоступнішим для реалізації та вигідним для України може бути 

імпортозаміщення, обсяги якого можна легко збільшити до рівня потреб 

внутрішнього ринку. Цей захід може швидко і відчутно збільшити не тільки 

ЧМР, а й зайнятість населення, зростання його доходів та платоспроможного 

попиту, дати поштовх до економічного зростання. Але автори Меморандуму 

відмовилися від цього заходу. На стор. 22 «Технічного меморандуму…» 

зазначено: «Впродовж періоду дії угоди про розширене фінансування  

Україна … не вводитиме і не  посилюватиме обмеження на імпорт для цілей 

платіжного балансу». Це  відверта спроба лобіювати інтереси іноземних 

виробників імпортованих до України товарів. 

Другим надзвичайним заходом можуть бути дієве перекриття всіх каналів 

тіньового відтоку інвалютних ресурсів за кордон та ефективне забезпечення 

повернення в Україну раніше виведених капіталів як з боку бізнесу, так і з 

боку фізичних осіб.  Меморандум цього не забороняє, але й не вимагає. Хоча 

в декількох розділах Меморандуму аналогічні антикорупційні заходи  

передбачаються. 

Третім надзвичайним заходом може бути залучення валютних коштів, які 

зберігаються у населення. За експертними оцінками населення України 

зберігає декілька десятків мільярдів доларів США і якби вдалось залучити 

хоч би частину їх, то завдання МВФ щодо збільшенні ЧМР було б виконано 

(за умови внесення відповідних змін до методики розрахунку ЧМР). Знову ж 

таки, в Меморандумі таке завдання не поставлено. Можна запропонувати 2 

шляхи вирішення цієї задачі: через розміщення серед населення 

довгострокових (від 1 до 5 років) валютних депозитних сертифікатів з 

виплатою від 1 до 5% в залежності від строковості сертифікату  (1% по 

однорічному, 2% - по дворічному і т.д.) Не потрібно передбачати дострокове  

повернення сертифікатів до НБУ, але  надати право їх власникам вільно 

продавати на ринку (по ринковій ціні), для чого вони повинні бути безіменні. 

Щоб посилити зацікавленість власників валюти конвертувати її в 

сертифікати НБУ, доцільно гарантувати здійснювати викуп сертифікатів по 
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закінченню строків у валюті випуску і надати право кожному продавцю 

сертифікатів на індивідуальне збільшення діючої норми гарантування вкладів 

(зараз це 200,0 тис. грн.) на суму гривневого еквівалента викуплених 

сертифікатів, якщо він погоджується на розміщення одержаних коштів на 

депозит (валютний чи гривневий) у державному українському банку. Проте 

НБУ навряд чи зможе скористатись цим заходом, оскільки розробники 

Меморандуму включили до переліку зобов’язань НБУ, пов’язаних з 

резервами і на які зменшуються загальні міжнародні резерви, ще й 

зобов’язання за кредитами в іноземній валюті, залученими з внутрішнього 

ринку, тобто від резидентів (ст. 7 «Технічного Меморандуму…»). Таке 

включення явно суперечить самій суті чистих МВР, визначеній в п. 5 того ж 

Меморандуму, де вказано, що включаються тільки зобов’язання перед 

нерезидентами. Ця відмінність повністю позбавляє Україну можливості 

збільшити свої ЧМР досить ефективним способом. 

Четвертим надзвичайним заходом для накопичення ЧМР може бути продаж 

загального суспільного капіталу: землі, стратегічних об’єктів виробничої та 

інфраструктурної сфер. В Меморандумі передбачено зобов’язання щодо 

прийняття Україною закону про вільний обіг землі та приватизацію 

стратегічних підприємств. Проте на сьогоднішньому етапі масового 

зубожіння населення, незахищеності прав власності і воєнно-політичних 

ризиків це означатиме концентрацію стратегічних земельних і промислових 

ресурсів в руках невеликої кількості наближених до влади осіб, що загострює 

ризики для національної безпеки і загрозу соціальних потрясінь. 

Єдино правильним і вигідним для України шляхом підвищення ЧМР є 

докорінне реформування економіки на основі активної промислової 

політики, спрямованої на розвиток інноваційного виробництва товарів з 

високою доданою вартістю. Проте обмеженням для цього є жорстко задана 

стеля з обсягу ЧВА. Як зазначалось вище, в Меморандумі передбачено 

зниження обсягів ЧВА з 302 млрд. грн. в 2015 р. до 181 млрд. грн. в 2020 р., 

що негативно вплине на формування монетарної бази і рівня монетизації 

економіки.  

Ще гірше виглядає структура ЧВА. Зниження обсягу чистих активів 

забезпечується за рахунок зниження кредитів уряду, а обсяги кредитів 

банкам зростають – з 13 до 102 млрд. грн., тобто майже у 8 разів за 5 років, 

що ніби то свідчить про позитивну динаміку кредитних відносин НБУ з 

діловими банками. Детальний розгляд  контрольних цифр за даними 

Меморандуму свідчать про зворотне.  

По-перше, динаміка чистих вимог НБУ до банків є вкрай нерівномірною: в 

2016 р. обсяг їх зменшиться удвічі, в 2018 р.  навіть набуває від’ємного 

значення (-53 млрд. грн.) і лише в 2020 р. зросте до рівня 102 млрд. грн.  Така 

волатильність цього показника можлива лише за умови, що НБУ надаватиме 

банкам лише короткострокові кредити на підтримку ліквідності, залишаючи 

без належної уваги довгострокові кредити на інвестиційні потреби, як того 
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потребує сучасна економіка. Отже, кризовий стан банківського сектору і його 

відносин з реальним сектором «заморожується» згідно монетарним умовам 

Меморандуму до 2020 року.  

По-друге, обсяги чистих вимог до банків визначені не прямо, а через 

арифметичну операцію віднімання вимог до уряду від загального обсягу 

чистих активів. Тому реальність показників вимог до банків залежить від 

реальності показників вимог до уряду. А реальність завдання знизити ці 

вимоги за наступні 4 роки в 2,5 рази викликає великий сумнів. Якщо в 

попередні роки ці вимоги активно зростали, то потрібні дуже радикальні 

покращення в економіці і фіскальній сфері, щоб уже з 2017 р. вони почали 

швидко зменшуватись, а потреби Уряду, навпаки, в підтримці з боку 

банківської системи не зменшуватимуться, а лише зростатимуть. 

Про це  свідчать дані Меморандуму, де передбачено зростання чистих вимог 

до Уряду з боку комерційних банків майже на 500 млрд. грн. за 5 років. 

Отже, автори Меморандуму бачать зростання потреб  Уряду в банківських 

ресурсах, але перекладають їх задоволення з НБУ на банки другого рівня. 

Для чого це зроблено? Очевидно, для того, щоб з одного боку, знизити чисті 

активи НБУ, тобто  зменшити його монетарну базу  як ключовий чинник 

нарощування емісійного ресурсу для внутрішнього фінансування розвитку 

економіки, а з другого боку – обмежити кредитні ресурси банків, які вони 

могли б спрямувати в економіку, а це шлях до зменшення рівня грошово-

кредитної мультиплікації, підштовхування країни до розпродажу 

національного багатства, подальшого нарощування зовнішнього боргу. 

Таким чином, з огляду на все вищезазначене, монетарні умови, зазначені у 

Меморандумі – 2016, потребують суттєвого перегляду.  
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РОЗДІЛ ІІІ. СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МОНЕТАРНИХ УМОВ ПРОГРАМИ МВФ 

 

3.1. Світовий досвід подолання криз та сучасні тренди монетарної 

політики 

Для подолання кризи західні країни стрімко повертають свої промислові 

підприємства, замінюючи промисловий аутсорсінг на інсорсінг та проводять 

нову національну індустріалізацію, можливості якої обґрунтовані 

«сланцевою революцією» у США і досягненнями технологічного розвитку 

третьої та четвертої промислової революції, що наближується.  Паралельно 

змінюється і парадигма монетарної політики центральних банків. 

Світові тенденції зміни філософії центральних банків і реалізації 

монетарного розширення. Європейські тенденції монетарного і 

банківського регулювання спрямовані, з одного боку, на обмеження 

ризикованості операцій банківської системи на фінансовому ринку, а з 

іншого – на підтримку економічного зростання, інтенсивне кредитування 

реального сектору, зокрема малого і середнього бізнесу.  

У розвинених країнах внаслідок необхідності подолання впливу глобальної 

фінансово-економічної кризи відбувається фундаментальна зміна філософії 

центрального банкінгу, яку називають новою ерою монетарної політики27. Її 

сутність в інтенсивному проведенні продуктивної грошової емісії (тобто 

емісії, яка використовується сектором реального виробництва товарів) і 

переорієнтації емісійних каналів на стимулювання кредитування 

реального сектору, зокрема високих технологій, малого і середнього 

бізнесу. 

Так, 

 ФРС США реалізувала безпрецедентну програму кількісного 

пом’якшення (QE) та стимулювання кредитування малого і середнього 

бізнесу (Purchase of MBS Program ). На фоні економічного зростання у США 

почався процес переходу монетарної політики ФРС до помірного підвищення 

ставок, проте вона залишатиметься досить м’якою для подальшої підтримки 

економічного зростання і зайнятості. 

 Банк Англії вже два роки проводить Програму пільгового 

рефінансування банків, які кредитують реальний сектор, зокрема малий і 

середній бізнес (Funding for Lending Scheme with “incentives for lending skewed 

towards SMEs”); 

                                                             
27 Лекція члена Комітету фінансового регулювання професора А. Тернера «Нова ера 

монетарної політики» https://www.youtube.com/watch?v=UVQdeb0EdWA 
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 ЄЦБ здійснює цільові довгострокові операції рефінансування для  

кредитування банками виробництва (Targeted for Long-Term Refinancing 

Operations: for non-mortgage bank lending); монетарна політика ЄЦБ в цілому 

спрямована на запровадження широкої програми кількісного пом’якшення 

для стимулювання економіки: 10.03.2016 р. відбулось зниження ставки за 

головними операціями рефінансування до 0% та розширення програми 

викупу центральним банком облігацій до 80 млрд. євро щомісячно; 

 Народний банк Китаю провів цільове скорочення обов’язкового 

резервування щодо операцій кредитування агропромислового комплексу та 

малого і середнього бізнесу (Targeted reserve requirement reductions for 

lending to agriculture and small business); 

 Банк Кореї реалізовує пакет стимулювання розвитку малого і середнього 

бізнесу (Stimulus package: finance for SMEs). 

Європейські тенденції у реформуванні Базельських стандартів спрямовані, з 

одного боку, на підвищення прозорості і регульованості операцій з 

деривативами, зниження левереджу банків (тобто частки позикових коштів в 

структурі капіталу), з іншого – на пом’якшення монетарної політики і 

впровадження заходів для стимулювання кредитування банками реального 

сектору, малого і середнього бізнесу. За Європейськими директивами 

мінімальний рівень стартового капіталу для банків встановлено на рівні 5 

млн. євро, проте у разі особливої важливості банку для економіки 

допускається 1 млн. євро. Для банків, які кредитують малий і середній бізнес, 

введено коефіцієнт підтримки (supporting factor) 0,76 для пом’якшення вимог 

до капіталу. 

В цілому, глобальним трендом є інтенсивне впровадження економічних і 

монетарних стратегій, спрямованих на активне стимулювання економік, 

державну підтримку інноваційної активності, підтримку кредитування 

реального сектору засобами монетарної і структурної політики. 

  

З огляду на глобальні тенденції посилюється необхідність переорієнтації 

монетарної політики в Україні з монетарного стиснення і «ручного» 

неефективного управління у валютній сфері на створення системних 

стимулів для розвитку експорту, зокрема виробників високотехнологічної 

продукції, та підтримку кредитування реального сектору, імпортозаміщення, 

малого і середнього бізнесу. 
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3.2. Висновки та пропозиції щодо вдосконалення монетарних умов 

Меморандуму – 2016     

Вимоги МВФ Меморандуму – 2016 щодо антикорупційних заходів на 

вищому рівні державного управління в Україні носять конструктивний 

характер, викликають повну підтримку в суспільстві, повинні проводитись 

досить швидко і на високому якісному рівні. 

Поряд з цим, проведений нами аналіз методології, моделей фінансового 

програмування та конкретних монетарних умов МВФ для України 

(кількісних критеріїв виконання і індикативних таргетів) свідчить про те, що 

вони посилюють ризики для монетарної сфери, валютної стабільності і 

розвитку економіки України в цілому.  

Джерела ризиків з боку монетарних умов МВФ можна поєднати у три групи. 

1. Група І - Ризики з боку проблем методологічного характеру у підходах 

МВФ до визначення монетарних умов для України. 

Ця група ризиків присутня в умовах МВФ не тільки для України, а й для 

інших країн з низьким рівнем доходу (Low-income countries). Вони полягають 

у суттєвих вадах загального методологічного підходу МВФ в рамках 

Вашингтонського консенсусу до технічної допомоги, які викликають 

серйозну критику багатьох авторитетних фахівців світового рівня. До 

головних методологічних проблем відносяться зокрема: 

- відсутність системного підходу до розуміння інфляції і внаслідок цього 

односторонні рецепти боротьби з інфляцією витрат і стагфляцією 

методами стиснення грошового попиту, що веде до демонетизації 

економіки і поглибленню економічної кризи; 

- виключення з антикризових інструментів засобів стимулювання 

економічного зростання через промислову політику, розвиток освіти, 

науки і інновацій, кредитного стимулювання експорту товарів з високою 

доданою вартістю та імпортозаміщення; 

- інші (див. розд. 1.1). 

Ці ризики можуть призвести до загострення проблеми бідності, посилення 

вразливості країн до соціальних потрясінь, фінансових, боргових і валютних 

криз, що суперечить офіційно заявленій місії МВФ щодо подолання криз і 

стимулювання інклюзивного економічного розвитку. 

2. Група ІІ - Ризики з боку проблематики моделей фінансового 

програмування, на базі яких розраховуються монетарні умови.  
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Ця група ризиків виникає внаслідок методологічних ризиків Групи І і 

одностороннього підходу до макроекономічного моделювання процесів в 

країні, зокрема 

- темпи економічного зростання, обсяги експорту і чисті потоки капіталу 

вважаються екзогенно заданими величинами, незалежними від 

внутрішньої і зовнішньої економічної політики, монетарного, валютного і 

банківського регулювання;  

- вважається, що внутрішнє кредитування веде до погіршення поточного 

рахунку і зменшення міжнародних резервів; в якості головної цілі 

монетарної політики визначається цільовий обсяг міжнародних резервів, в 

якості інструменту політики – обмеження обсягу (стеля) чистих 

внутрішніх активів; 

- інші вади (див. розд. 1.2). 

Таким чином втрачається зв'язок моделі МВФ з реальними економічними 

процесами і можливістю побудови ефективної для країни антикризової 

програми. 

3. Група ІІІ – Ризики з боку розрахунків монетарних умов: кількісних 

критеріїв виконання (performance criteria) і індикативних таргетів (indicative 

targets) 

Ці ризики виникають внаслідок ризиків Групи І та Групи ІІ і мають 

безпосереднє значення для результатів проведення монетарної політики 

центральним банком країни, що отримує технічну допомогу і кредити МВФ. 

Ризики Групи ІІІ (див. Розділ ІІ) справляють значний вплив на можливості 

подолання кризи і розвитку економіки, а тому будь які застереження щодо 

помилковості монетарних умов повинні бути ретельно враховані (див. розд. 

2, 3). 

Пропозиції щодо вдосконалення монетарних умов МВФ. 

Для вдосконалення монетарних умов для України доцільно: 

1) Створити робочу групу з вдосконалення методологічних передумов і 

моделі фінансового програмування з врахуванням особливостей економіки 

України. Вдосконалити методологічний і модельний підхід, що 

застосовується МВФ під час визначення монетарних умов для України, 
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здійснити його оновлення з метою наближення до українських реалій та 

підвищення прогностичної сили модельного інструментарію. 

2) На базі вдосконаленої моделі розрахувати оптимальні монетарні умови для 

економічного розвитку України і прогнозні показники. 

3) Проводити публічні заходи з цільовими групами (експерти, науковці, 

бізнес тощо) щодо забезпечення конституційного права громадян на участь в 

управлінні державними справами під час формування та реалізації державної 

політики в банківському секторі України. Започаткувати практику  

консультацій центрального банку з експертним середовищем під час 

формування  програм співпраці з МВФ. 

4) Привести у відповідність співпрацю України з МВФ  до вимог  ст. 85 

Конституції України в частині затвердження Верховною Радою України 

рішень про одержання нових позик МВФ та здійснення законодавчим 

органом  контролю за їх використанням. 

5) Забезпечити принцип незалежності НБУ шляхом зміни монетарних  умов 

Меморандуму. Зокрема:   

    а) залишити в якості кількісного критерію ефективності виконання лише 

ЧМР; 

    б) залишити у якості індикативного таргету рівень інфляції; 

    в) кількісні параметри - монетарна база і ЧВА вилучити як такі, що 

надмірно обмежують можливості НБУ для використання свого емісійного 

потенціалу для фінансування розвитку економіки. 

6) Скоригувати темпи нарощування обсягів ЧМР до 2020 р., а головне -  

змінити джерело їх зростання. Замість додаткового нарощування 

зовнішнього державного боргу і гарантованих урядом ПІІ докласти зусиль 

для покращення поточного рахунку платіжного балансу за рахунок власних 

джерел: 

- стимулювання експорту товарів з високою доданою вартістю (зокрема 

високотехнологічного), а отже збільшення притоку експортної виручки; 

- розвитку імпортозаміщення; 

- мобілізації валютних ресурсів всередині країни. 
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7) Передбачити у Меморандумі про економічну і фінансову політику 

зобов’язання НБУ та Уряду: 

    а) розробити та затвердити Стратегію монетарної політики на 2017-2020 

роки, спрямовану на створення монетарних передумов стійких темпів 

економічного зростання і зайнятості, кредитну підтримку експорту товарів з 

високою доданою вартістю та імпортозаміщення з одночасним 

забезпеченням помірних темпів інфляції; 

    б) розробити Стратегію інноваційного економічного зростання 2017-2030, 

Програму промислового розвитку 2020 та реалізовувати Уряду разом з НБУ 

спільну програму фінансового і економічного відродження України; 

в) розробити Концепцію валютної політики України. 
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