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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Державний борг, як результат накопичення урядових 

запозичень задля фінансування дефіциту державного бюджету, має багатовікову 
історію та за час своєї еволюції реалізовує функції джерела додаткових 
фінансових ресурсів, що стимулюють інвестиції, і одночасно може виступати в 
ролі тягаря для майбутніх поколінь, що призводить до відтоку капіталу за межі 
країни. Утворення державного боргу зумовлене виникненням потреби у 
додаткових фінансових ресурсах у країни-позичальника та мобілізацією 
надлишкових фінансових ресурсів у країн-кредиторів і міжнародних фінансових 
організацій. Розвиток глобальної фінансової системи створив економічні та 
інституційні умови для залучення зовнішніх запозичень більшістю країн світу. 
При цьому особливого значення проблеми залучення та ефективність управління 
зовнішнім державним боргом набувають у країнах із нестабільною політичною 
та економічною системами, де гостра нестача фінансових ресурсів для 
подолання криз та здійснення трансформаційних перетворень є головним 
чинником наявності бюджетного дефіциту. 

Водночас, накопичення зовнішніх запозичень є одним із ключових 
чинників, що призводять до дестабілізації фінансової системи держави. В цій 
ситуації діяльність уряду має бути спрямована на перехід до адекватної боргової 
політики, що зумовлює стратегічний борговий менеджмент, який поєднує 
реструктуризацію боргових зобов’язань із застосуванням інструментів 
активного управління державним боргом задля реалізації національних інтересів 
і стабілізації фінансової системи держави. 

Дослідження проблеми управління зовнішнім державним боргом 
висвітлено у багатьох роботах вітчизняних вчених, серед них: О. Барановський, 
Т. Богдан (Т. Вахненко), М. Бунге, О. Василик, Ж. Гарбар, В. Геєць, 
Т. Єфименко, В. Козюк, В. Кудряшов, Г. Кучер, В. Лісовенко, С. Лондар, 
І. Лютий, В. Опарін, О. Прутська, О. Рожко, Н. Слав’юк, В. Федосов, С. Юрій та 
інші. Серед зарубіжних науковців питання зовнішнього державного боргу були 
предметом дослідження Р. Барро, Ч. Бастейбла, Ш. Бланкарта, Дж. Б'юкенена, 
А. Вагнера, Д. Гроса, Дж. Кейнса, Ф. Кене, А. Лернера, П. Лерой-Больє, 
К. Макконнелла, Т. Мальтуса, Т. Мана, К. Маркса, Р. Масгрейва, Г. Моультона, 
А. Пігу, Д. Рікардо, Дж. Сакса, А. Сміта, Л. Штейна, Д. Юма та інших.  

Віддаючи належне науковим напрацюванням, що існують у цій 
проблематиці, на сьогодні не вирішеними та особливо гострими для України є 
питання підбору універсальних індикаторів визначення рівня боргової безпеки 
держави, зокрема, показників ефективності використання позикових коштів, 
пошуку шляхів залучення зовнішніх запозичень для інвестиційних цілей, 
розроблення боргової стратегії як складової боргової політики з пріоритетністю 
національних інтересів, яка сприятиме фінансовій стабілізації держави. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота є складовою науково-дослідної роботи кафедри фінансів 
економічного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка за темою «Модернізація економіки України на засадах сталого 
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соціально-економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» (номер 
державної реєстрації 0111U006456), підрозділ «Інструменти та заходи 
фінансової політики стимулювання економічного оновлення в рекомендаціях 
міждержавних та наднаціональних об’єднань» (шифр № 11БФ040-01), в межах 
якої досліджено вплив зовнішнього державного боргу на фінансову стабілізацію 
України. 

Метою дисертації є поглиблення теоретичних засад зовнішнього 
державного боргу, дослідження підходів до його оцінки та розроблення 
практичних рекомендацій щодо управління зовнішнім державним боргом 
України задля фінансової стабілізації. 

Відповідно завданнями дослідження є: 
- розвинути теоретичні засади поняття «зовнішній державний борг», 

визначити сутність та проаналізувати зміст зовнішнього державного боргу у 
контексті його економічної природи; 

- розкрити індикатори та систему оцінки макрофінансової 
стабільності країни з позиції використання зовнішніх державних запозичень; 

- висвітлити наявні в Україні механізми управління зовнішнім 
державним боргом, визначити їх суперечності та напрями підвищення 
ефективності використання позик; 

- виокремити етапи формування зовнішнього державного боргу 
України та визначити особливості, притаманні кожному з етапів; 

- здійснити аналіз сучасного стану і досвіду України, зарубіжних країн 
у процесі реалізації боргової політики та напрями використання зовнішніх 
запозичень для забезпечення стабільності фінансової та економічної системи 
держави; 

- оцінити вплив зовнішніх державних запозичень у контексті 
забезпечення фінансової стабільності та економічної і політичної незалежності 
України; 

- побудувати векторну модель авторегресії, з метою виявлення 
взаємозв’язків і взаємовпливів зовнішнього боргу та показників, що 
характеризують макроекономічний розвиток держави; 

- визначити перелік індикаторів боргової безпеки та надати пропозиції 
щодо підвищення рівня її реалізації в борговій політиці; 

- сформулювати рекомендації щодо актуалізації пріоритетів боргової 
політики України та покращення стратегічного менеджменту зовнішнього боргу, 
у тому числі, у контексті удосконалення правового та інституціонального 
забезпечення цього процесу. 

Об’єктом дослідження є зовнішній державний борг та його вплив на 
фінансову систему держави. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади управління 
зовнішнім державним боргом як чинника фінансової стабілізації України. 

Методи дослідження. У дисертації використано широкий спектр 
загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. Методи наукового 
абстрагування, системного аналізу, історико-логічної аргументації знайшли 
застосування при дослідженні економічної природи зовнішнього державного 
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боргу та виокремлення етапів формування зовнішнього боргу України. Методи 
аналізу й синтезу, системно-структурного аналізу, матричного розкладу 
Холецького та графічного аналізу використовувались для аналізу впливу 
зовнішніх державних запозичень на макрофінансову стабільність та стійкість 
фінансової системи та для аналізу механізму управління зовнішнім державним 
боргом України. Метод регресійного аналізу застосовувався для оцінки боргової 
стійкості як передумови ідентифікації та нейтралізації загроз для фінансової 
безпеки України. Фінансовий аналіз застосовувався для формування 
стратегічного боргового менеджменту в контексті забезпечення фінансової 
стабільності України.  

Інформаційною базою дисертаційної роботи є законодавчі й нормативні 
акти України, які стосуються сфери бюджету та державного боргу, дані 
Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної 
служби статистики України, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, 
сайти державних фінансових установ та центральних банків країн-членів ЄС, 
дані статистичних щорічників та інформаційно-аналітичних бюлетенів, 
монографічна література, статті вітчизняних і зарубіжних учених тощо.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні 
теоретичних засад зовнішнього державного боргу, дослідженні підходів до його 
оцінки та розробленні практичних рекомендацій щодо управління зовнішнім 
державним боргом України задля фінансової стабілізації. Основними 
положеннями, які характеризують новизну дослідження й особистий внесок 
автора, є: 

удосконалено:  
- теоретичні підходи щодо визначення сутності поняття «зовнішній 

державний борг» через двоформатне його представлення як загальної величини 
позики та відсотків по ній, які підлягають поверненню зовнішнім кредиторам на 
певну дату, та коштів, за якими держава виступає гарантом; та, водночас, і як 
«фінансового мультиплікатора», що є похідною від державного кредиту і через 
механізм боргової спіралі здійснює суттєвий вплив на фінансову, фіскально-
бюджетну, грошово-кредитну систему держави та при оптимальності й 
ефективності використання може виступати чинником фінансової стабілізації 
держави, але за інших умов несе кредитні, боргові, інфляційні, валютні, 
відсоткові загрози, а відповідно, загрози економічної та політичної незалежності 
України; 

- методи та інструменти механізму узгодження зовнішнього 
державного запозичення із завданнями фінансової стабілізації країни, що 
синхронізує цілі фінансової, фіскально-бюджетної, грошово-кредитної і 
боргової політики держави через вдосконалення та реалізацію відповідної 
правової бази та інституційної інфраструктури шляхом імплементації 
взаємопов’язаних завдань, а саме: прогнозування потреби у додатковому 
фінансуванні; визначення стратегії моніторингу, аналізу та управління 
зовнішнім державним боргом; безпосереднє залучення коштів; реалізація 
попередньо запланованих державних реформ чи проєктів; оцінка ефективності 
використання запозичених коштів; що, на відміну від існуючих, визначає канали 
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та інструменти, через які залучення зовнішніх запозичень може мати позитивний 
вплив на фінансову стабільність держави;  

- обґрунтування детермінантів трансформаційних змін боргової 
політики щодо залучення запозичень відповідно до етапізації формування 
зовнішнього державного боргу України через декомпозиційне представлення їх 
основних і додаткових параметрів, при цьому, до перших віднесено ключову 
роль дефіциту державного бюджету та кризових явищ в економіці країни, що 
спричинені, наприклад, збройним конфліктом чи пандемією коронавірусу, у 
різні періоди часу протягом всіх років незалежності. Такий підхід створює 
передумови до застосування специфічного інструментарію управління 
зовнішнім державним боргом України; 

- методику моніторингу ефективності залучення та використання 
зовнішніх запозичень, яку має здійснювати Боргове агентство України, що 
включає: 1) попередній аналіз (визначення критеріїв прозорості, 
альтернативності, платності, економічної обґрунтованості та розподілу ризиків в 
процесі обрання проєктів та напрямів, на які спрямовуються залучені кошти); 
2) поточний аналіз (ефективність використання запозичень здійснюється за 
двома підходами: як різниця між сумою відрахувань у бюджет та отриманими з 
державного бюджету коштів на конкретний проєкт; як співвідношення 
податкових та інших обов’язкових надходжень до обсягів державних запозичень 
або наданих державних гарантій); 3) підсумковий (заключний) аналіз та 
контроль (регулярна перевірка діяльності та аналіз прийнятих рішень Борговим 
агентством України). Це закцентує контрольну діяльність агентства на оцінці 
ефективності зовнішніх державних запозичень та дотриманні цільового 
характеру використання запозичених коштів, передбачає впровадження 
відповідальності за прийняті управлінські рішення;  

набули подальшого розвитку: 
- науково-методичний підхід до комплексної оцінки фінансової 

стабільності країни на основі застосування тривимірної системи 
макрофінансових індикаторів, що характеризують стан боргової безпеки, 
фінансової стійкості, платоспроможності держави, використовуючи показники 
зовнішніх, внутрішніх та сукупних запозичень. Такий підхід, на відміну від 
інших, визначає оцінку фінансової стабільності країни ідентичною оцінці 
ймовірності банкрутства окремого суб’єкта господарювання, адже, розглядає 
державу як цілісну інституцію, що дозволяє врахувати взаємозалежності всіх 
ланок фінансової системи держави при забезпеченні її стабільності, специфіку 
боргу при підборі конкретних інструментів управління борговими ризиками та 
розширити перелік кількісних індикаторів для підтримки макропруденційного 
аналізу та забезпечення національної безпеки;  

- система комплексного економіко-математичного моделювання 
взаємозалежності зовнішнього державного боргу та окремих макроекономічних 
показників України (темп зростання реального ВВП, реальний обмінний курс та 
рахунок поточних операцій платіжного балансу), що дало можливість оцінити 
взаємовплив цих змінних у короткостроковому та довгостроковому періодах; 
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- методика критеризації відбору проєктів зовнішніх місцевих 
запозичень, який ґрунтується на встановленні таких типів обмежень: кількісні 
показники допустимості місцевих запозичень; показники обсягу заборгованості; 
спрямування позик виключно на капітальні видатки; збалансування бюджету; 
затвердження місцевих запозичень на державному рівні. Реалізація такого 
підходу в умовах демократизації бюджетної системи, зростання самостійності 
місцевих бюджетів та формування системи публічних фінансів дозволить 
зменшити ризикованість зовнішніх запозичень і збільшити частку зовнішніх 
запозичень інвестиційного спрямування, що в свою чергу призведе до розвитку 
соціально-економічної інфраструктури регіону та нівелює ефект перекладання 
фінансового навантаження по обслуговуванню і погашенню боргів на майбутні 
покоління. 

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дослідження 
мають як теоретичне, так і практичне значення. Рекомендації щодо заходів 
підвищення рівня боргової безпеки України, збільшення кількості і варіативності 
методів та інструментів управління зовнішнім державним боргом були 
використані в роботі Міністерства фінансів України (довідка від 18.10.2019). 
Пропозиції щодо удосконалення співробітництва з міжнародними фінансовими 
організаціями, як кредиторами України, знайшли практичне впровадження у 
роботі Міністерства освіти і науки України під час розробки спільного з 
Світовим банком кредитного проєкту, спрямованого на підвищення якості 
профільної середньої освіти та вищої освіти в Україні (довідка від 04.09.2019 
№ 1/11-8048). 

Ряд наукових положень, висновків та рекомендацій щодо методики оцінки 
фінансової стабільності на основі показників боргової безпеки, фінансової 
стійкості та платоспроможності, впливу зовнішніх запозичень на монетарну та 
фіскальну політику уряду, взаємозв’язку коливань внутрішнього валютного 
ринку та здійснення зовнішніх запозичень були впроваджені в освітньому 
процесі у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
(довідка від 27.04.2020 № 013/136) та Київському національному економічному 
університеті імені Вадима Гетьмана (довідка від 03.09.2019). 

Окремі пропозиції щодо активізації залучення місцевих органів влади до 
зовнішнього позичання були використані шведсько-українським проєктом 
«Підтримка децентралізації в Україні», що впроваджується компанією 
SKL International (довідка від 14.09.2019 № 00415-2019). Висновки щодо 
особливостей залучення зовнішніх запозичень та недоліки управління зовнішнім 
боргом України останніх років були використані громадською організацією 
«Клуб економістів» під час проведення круглих столів та тренінгів для 
експертного середовища протягом 2019 року (довідка від 07.10.2019 № 7-10/Д). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, що містяться в 
дисертаційній роботі і виносяться на захист, отримані автором самостійно. 
З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертаційній роботі 
використані лише ті ідеї та положення, які є результатом власних напрацювань 
здобувача. 
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Апробація результатів дисертації. Основні результати та висновки 
дисертаційного дослідження пройшли апробацію на 4 науково-практичних 
конференціях: «Фінансова безпека в системі забезпечення національних 
економічних інтересів: проблеми і перспективи» (Полтава, 2016), «Розвиток 
економічної науки на сучасному етапі» (Тернопіль, 2017), «Двадцять другі 
економіко-правові дискусії. Економічне спрямування» (Львів, 2017), 
«Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку 
України: концептуальні засади, виклики та протиріччя» (Київ, 2018). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 15 наукових 
працях загальним обсягом 7,37 друк. арк. (особисто автору належить 
6,91 друк. арк.), з них: 7 статей у вітчизняних наукових фахових виданнях 
(4,59 друк. арк), які включені до міжнародних наукометричних баз, 4 статті у 
зарубіжних виданнях (1,75 друк. арк.), 4 тез доповідей на науково-практичних 
конференціях (0,57 друк. арк). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний обсяг 
роботи становить 195 сторінок. Дисертація містить 37 таблиць, 31 рисунок, 
5 додатків. Список використаних джерел налічує 227 найменувань. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність, проаналізовано розробленість теми 
дисертації, визначено об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження; 
сформульовано положення, що визначають наукову новизну, практичну цінність 
одержаних результатів.  

У розділі 1 «Теоретичні засади та особливості управління зовнішнім 
державним боргом» вивчено теоретичні засади та досліджено економічну 
природу поняття «зовнішній державний борг». Поняття «зовнішній державний 
борг» має суттєве історичне підґрунтя, тому для всебічного аналізу його сутності 
розглянуто еволюцію економічної думки щодо трактування цього поняття в 
розрізі історико-хронологічного підходу в епоху Відродження (зовнішні 
запозичення сприймались як позитивне явище), Просвітництва (як чинник, що 
сприяє зростанню непродуктивного класу населення), вільної конкуренції (як 
фактор можливого банкрутства країни-боржника), монополістичної конкуренції 
(як побічний фактор стабілізаційної політики) та ринкового господарства (на 
перший план вийшло не розуміння самої сутності зовнішнього державного 
боргу, а оптимального балансу між обсягами запозичення та інвестиціями).  

Зовнішній державний борг, першопричинами якого є бюджетний дефіцит 
та державний кредит, виступає «фінансовим мультиплікатором», що через 
механізм боргової спіралі чинить суттєвий вплив на фінансову, фіскально-
бюджетну, грошово-кредитну системи держави та при оптимальності і 
ефективності використання може виступати чинником фінансової стабілізації 
держави, але за інших умов несе кредитні, боргові, інфляційні, валютні, 
відсоткові загрози, а відповідно, і загрози економічної та політичної 
незалежності України. 
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Проаналізовано трактування змісту поняття «фінансова стабільність» та 
його взаємозв’язку з «фінансовою стійкістю» на рівні держави. Запропоновано 
трактувати фінансову стабільність як відповідний стан фінансової системи 
країни, в рамках якого відбувається забезпечення виконання її функцій на 
задекларованому рівні, що спирається на визначенні рівня фінансової стійкості 
та боргової безпеки у державі в межах протистояння негативним зовнішнім та 
внутрішнім впливам, з метою підтримки реального сектору економіки і 
забезпечення сталого розвитку соціально-економічної системи країни та її 
конкурентоспроможності на світових ринках збуту продукції (робіт, послуг). 
Складовою фінансовою стабільності є фінансова стійкість, що означає 
можливість національної системи підтримувати платоспроможність її суб’єктів, 
у тому числі, державних інститутів.  

Встановлено місце зовнішнього державного боргу в загальній системі 
індикаторів макрофінансової стабільності та в системі оцінки фінансової 
стабільності, що охоплює чотири взаємопов’язані складові елементи: 1) нагляд 
за поточною кон’юнктурою фінансових ринків для оцінки ризиків; 2) систему 
макропруденційного нагляду; 3) аналіз макрофінансових зв’язків; 
4) спостереження за макроекономічними умовами. Досліджено індикатори 
стабільності фінансової системи країни. Більшість індикаторів досягнення цілей 
макропруденційної політики є якісними. Серед кількісних показників виділяють 
непрацюючі кредити, показники боргового навантаження на бюджет, 
відношення кредитів до заставної вартості та комплексні індикатори, отримані у 
процесі стрес-тестування. Визначено зовнішні державні запозичення як 
основний чинник уразливості фінансової системи. Наведено переваги та 
недоліки найбільш розповсюджених підходів до групування індикаторів 
макрофінансової стабільності, на основі чого запропоновано здійснити 
систематизацію індикаторів зовнішнього, внутрішнього та державного боргу 
загалом. 

Здійснено аналіз механізму управління зовнішнім державним боргом 
України. Визначено, що в Україні застосовується нейтральна стратегія 
менеджменту зовнішніх державних запозичень. Розроблено загальну 
архітектуру механізму управління зовнішнім державним боргом, розкрито та 
охарактеризовано відповідні його складові, а саме: стратегія, мета, завдання, 
об’єкти, суб’єкти, комплекс методів управління. Наголошено на визначенні та 
характеристиці передумов, ризиків і факторів впливу (зовнішніх, внутрішніх), 
що є базисом розробленого механізму управління зовнішнім державним боргом 
України. Порівняно мету управління зовнішнім державним боргом у економічно 
розвинутих країнах, запропоновано, що для України це має бути балансування 
між мінімізацією витрат на обслуговування боргу та оптимізацією загальної його 
структури.  

Розроблено механізм узгодження зовнішнього державного позичання із 
фінансовою стабілізацією (рис. 1). Вказаний механізм в процесі зовнішнього 
позичання передбачає почергове прогнозування потреби у додатковому 
фінансуванні; визначення стратегії моніторингу, аналізу та управління 
зовнішнім державним боргом; безпосереднє залучення коштів; реалізацію 
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попередньо запланованих державних реформ чи проєктів; оцінку ефективності 
використання запозичених коштів. 

 
Рис. 1. Механізм узгодження зовнішнього державного запозичення із 

фінансовою стабілізацією 
Джерело: складено автором 
 
Каналами, через які управління державним боргом може впливати на 

фінансову стабільність держави, є обсяг боргу, профіль боргу, база інвесторів, 
структура боргового ринку та інституційні аспекти.  
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У розділі 2 «Вплив зовнішнього державного боргу на фінансову 
стабільність України» виокремлено етапи та описано особливості формування 
державного боргу України із визначенням основних та додаткових 
детермінантів, що обумовили зростання чи зниження зовнішнього позичання на 
кожному етапі (рис. 2).  

Рис. 2. Динаміка державного та гарантованого державою боргу 
України у 1996-2019 рр. (у млрд грн та %) 

Джерело: побудовано автором на основі даних Мінфіну та ДКСУ  
 
Виокремлено восьмий етап формування державного боргу України 

(2014-2020 рр.), який характеризується зростанням саме зовнішніх запозичень, 
що певною мірою зумовлено необхідністю збільшення окремих статей видатків 
державного бюджету, поповнення золотовалютного резерву держави, здійснення 
пікових виплат за зовнішнім державним боргом і зміцнення національної 
валюти. Так, з моменту анексії АР Крим та початку збройного конфлікту на 
Сході нашої держави, особливої актуальності набувають збільшення видатків на 
військову та правоохоронну діяльність, на соціальний захист населення з 
одночасним скороченням доходів державного бюджету на цих територіях. 
У порівнянні з 2013 роком розміри зовнішнього фінансування у 2015 році зросли 
майже у 8 разів (з 13,9 млрд грн до 109,7 млрд грн); видатки на оборону зросли у 
3,5 рази (з 14,8 млрд грн до 52,0 млрд грн); видатки на обслуговування 
зовнішнього державного боргу зросли у 2,5 рази (з 10,5 млрд грн до 
26,8 млрд грн). 

Залучення зовнішнього фінансування, яке буде здійснено задля боротьби з 
пандемією коронавірусу та спрямовуватиметься виключно на видатки 
споживання у сфері охорони здоров’я, окреслює наступний дев’ятий етап 
формування державного боргу України. 
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Проаналізовано зовнішні державні запозичення як чинник стійкості 
фінансової системи України. Співставлено показники зовнішнього 
фінансування, співвідношення борг/ВВП та міжнародних резервів. За період 
з 2011 до 2019 роки найбільший обсяг зовнішніх запозичень припадає на 2014 та 
2015 роки та становить 1,7 та 4,4 млрд дол. США відповідно. Різке зростання 
зовнішнього фінансування викликане, в тому числі, необхідністю поповнення 
золотовалютних резервів України, які у 2014 році досягли свого мінімального 
рівня за аналізований період – 7,5 млрд дол. США, для порівняння – у 2019 році 
їх обсяг склав 25,3 млрд дол. США. У 2015 та 2016 роках свого історичного 
максимуму досяг показник співвідношення державного боргу до ВВП – 80%, при 
допустимому рівні у 60%. Нині цей показник нормалізувався і державний борг 
становить 50% ВВП. 

Досліджено вартість обслуговування зовнішнього державного боргу 
України, що у 2019 році становила 4,3% видатків Державного бюджету України 
(45,7 млрд грн), та платежі з погашення і обслуговування зовнішнього 
державного боргу, піки яких припадають на 2020, 2024 та 2031 роки (рис. 3). 

 
Рис. 3. Платежі за зовнішнім державним боргом у 2020-2035 рр. за 

угодами станом на 2019 рік (у млрд грн, за курсом станом на 31.12.2019) 
Джерело: побудовано автором на основі даних Мінфіну 
 
Досліджено особливості співпраці України з Міжнародним валютним 

фондом. Починаючи з кінця 1990-х і до 2008 року Україна практично не 
використовувала фінансову допомогу МВФ. Однак, вже в 2008 році світова 
економічна криза негативно позначилась на національному соціально-
економічному розвитку і уряд України подав заявку на отримання фінансової 
допомоги на загальну суму, що становила 802% від всієї квоти України в МВФ. 
Згідно з програмою Stand-by Україна мала отримати 16,5 млрд дол. США. 
Співпраця з МВФ потрібна не лише у контексті безпосереднього отримання 
фінансових ресурсів, але й з точки зору технічної підтримки реформ в Україні. 
Рекомендації, що надає МВФ, можуть допомогти Україні посилити 
макроекономічну стабільність, а також, певним чином, пом’якшити кризові 

169.24 162.92 174.50

138.83

96.37 93.40

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
200.00

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

Обслуговування Погашення Державний зовнішній борг



11 

 

явища в економіці чи фінансовій сфері. Так, замінивши у березні 2015 році 
програму Stand-by на нову чотирирічну програму розширеного фінансування 
(плановий обсяг кредиту 12,3 млрд СПЗ або 17,5 млрд дол. США), уряд України 
взяв на себе зобов’язання щодо ефективної боротьби з корупцією, проведення 
податкової реформи, скорочення дефіциту «Нафтогаз України», збільшення 
до 3% ВВП витрат на інвестиції в економіку. Основними монетарними умовами, 
встановленими МВФ для України у 2017 році, є показник чистих міжнародних 
резервів НБУ, граничний обсяг дефіциту та гарантованого державою боргу, 
рівень інфляції. 

Запропоновано використовувати три блоки показників для оцінки 
фінансової стабільності держави: 1) показники боргової безпеки; 2) показники 
фінансової стійкості; 3) показники платоспроможності (табл. 1).  

Таблиця 1 
Показники оцінки фінансової стабільності країни 

Назва Формула розрахунку Нормативне 
значення 

Фактичне 
значення 

(відповідь – 
так/ні) 

1. Показники боргової безпеки 

ББ 1 Відношення загального обсягу державного боргу до 
валового внутрішнього продукту < 60 % 50,3 %  

(так) 

ББ 2 Відношення загального обсягу державного боргу до 
річного обсягу експорту товарів (робіт, послуг)  < 35 % 118,4 % 

(ні) 

ББ 3 Відношення внутрішнього державного боргу до 
зовнішнього державного боргу  >100 % 72,3 % 

(ні) 
2. Показники фінансової стійкості 

ФС 1 Відношення обсягу офіційних міжнародних 
резервів до обсягу валового зовнішнього боргу > 20 % 20 % 

(ні) 

ФС 2 Відношення міжнародних резервів до 
короткострокового боргу, % (показник А. Грінспена) >1 % 0,7 % 

(ні) 

ФС 3 Рівень зовнішньої заборгованості на одну особу, 
дол. США < 200 2 719 

(ні) 
3. Показники платоспроможності 

П 1 
Відношення обсягу річних платежів щодо 
обслуговування державного боргу до доходів 
державного бюджету 

< 20 % 12 % 
(так) 

П 1 
Відношення обсягу річних платежів щодо 
обслуговування державного боргу до видатків 
державного бюджету 

< 20 % 11,2 % 
(так) 

П 1 Відношення обсягу річних платежів щодо 
обслуговування державного боргу до ВВП < 10 % 3 % 

(так) 
Джерело: складено автором на основі оцінки ймовірності банкрутства суб’єкта 

господарювання Т. Скоуна за даними Мінфіну, ДКСУ, НБУ станом на 2019 рік 
 

Невиконання нормативів за п’ятьма з дев’яти показників фінансової 
стабільності свідчить про незадовільний її стан. 

Вивчено досвід України та зарубіжних країн у процесі реалізації боргової 
політики та напрями використання зовнішніх запозичень для забезпечення 
стабілізації фінансової та економічної системи держави і з’ясовано, що країни 
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постсоціалістичного табору мали значний негативний досвід нагромадження 
зовнішнього боргу на початку становлення незалежності. Висвітлено методи 
управління державним боргом, до яких вдавалися країни, в результаті чого 
запропоновано здійснити рефінансування, доповнивши його викупом 
державного боргу на вторинному ринку з дисконтом, та обмін боргу на 
національні активи, переважно акції державних підприємств. 

У розділі 3 «Шляхи підвищення ефективності управління зовнішнім 
державним боргом України як умови фінансової стабілізації» представлено 
результати оцінки боргової стійкості як передумови ідентифікації та 
нейтралізації загроз для фінансової безпеки України.  

З метою дослідження впливу зовнішнього державного боргу на темп 
зростання ВВП в Україні було побудовано наступну векторну модель 
авторегресії другого порядку: 
GDP_REAL_SA = 1.28*GDP_REAL_SA(-1) - 0.56*GDP_REAL_ SA(-2) - 0.59* DEBT_SA(-1) + 
0.32* DEBT_SA(-2) + 2.93 
DEBT_SA = 0.75*GDP_REAL_ SA(-1) - 0.87*GDP_REAL_ SA(-2) + 1.52* DEBT_SA(-1) - 0.52* 
DEBT_SA(-2) + 1659.55, 
де GDP_REAL_SA – темп зростання реального ВВП України, у %; DEBT_SA – 
темп зростання зовнішнього державного боргу, у %. 

Для моделювання було використано квартальні дані за період з першого 
кварталу 1996 року по перший квартал 2019 року статистичної бази International 
Financial Statistics МВФ. Показники використовувалися у логарифмах. Аналіз 
впливу шоку зовнішнього державного боргу на темп зростання валового 
внутрішнього продукту в Україні продемонстрував, що під час пришвидшення 
зростання зовнішнього державного боргу відбувається падіння темпу зростання 
ВВП до 1%, після чого відбувається його стабілізація. Коливання темпу 
зростання ВВП пояснюються в основному власними коливаннями, на зовнішній 
державний борг припадає від 2,5 до майже 8%. 

Для перевірки робастності результатів до моделі було включено реальний 
обмінний курс гривні до долара. Реакція ВВП на шок зовнішнього державного 
боргу в доповненій моделі аналогічна до попередньої. Проте, необхідно 
відзначити, що реакція ВВП на шок реального обмінного курсу також є суттєвою 
і подібною до шоку з боку зовнішнього державного боргу. Водночас, реакція 
темпу зростання ВВП на шок реального обмінного курсу є відчутнішою. В свою 
чергу внаслідок шоку реального обмінного курсу відбувається і зростання 
зовнішнього державного боргу з подальшим затуханням до нуля з п’ятого 
періоду.  

У рамках дослідження впливу зовнішнього державного боргу на 
економічну безпеку України також було проаналізовано його вплив на рахунок 
поточних операцій платіжного балансу України. Аналіз результатів 
моделювання засвідчив, що коливання зовнішнього державного боргу від 7 до 
10% пояснені коливаннями поточного рахунку в Україні. 

Здійснено розрахунок значень та аналіз індикаторів боргової безпеки за 
методологією України, МВФ і Світового банку. Вітчизняна практика визначення 
рівня економічної безпеки України ґрунтується на аналізі індикаторів 
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економічної безпеки для її інтегральної оцінки. Ця методика дозволяє оцінити 
складові економічної безпеки, зокрема, показники боргової безпеки. До 
показників боргової безпеки віднесено 5 індикаторів двох типів (дестимулятори 
і стимулятори) (табл. 2).  

Таблиця 2 
Значення індикаторів боргової безпеки України у 2014-2019 роках  

Індикатор, одиниця виміру 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Державний та гарантований борг / ВВП, % 69,4 79,1 80,9 71,8 60,9 50,3 
Валовий зовнішній борг / ВВП, % 95,8 131 121,7 103,9 87,7 79 
Середньозважена дохідність ОВДП на 
первинному ринку, % 14,0 13,1 9,2 10,5 17,8 17,0 

Індекс EMBI + Україна 2226 2374,6 762,5 573,8 571 456,6 
Офіційні міжнародні резерви / валовий 
зовнішній борг, % 6 11,3 13,8 16,3 18,1 20,8 

Джерело: складено автором на основі даних НБУ 
 

Відповідно до характеристичних значень індикаторів відношення обсягу 
державного та гарантованого державою боргу до ВВП має небезпечний рівень, 
але починаючи з 2016 року значення цього індикатора покращується; індекс 
EMBI + Україна має задовільне значення; решта індикаторів має критичний 
рівень. 

Проаналізований кредитний рейтинг України. Забезпечення достатнього 
рівня платоспроможності країни є одним із критеріїв забезпечення боргової 
безпеки. Виходячи з цього, можна констатувати, що кредитний рейтинг значною 
мірою корелюється з борговою безпекою. Інвестиційний рейтинг України 
залишається стабільно низьким, навіть попри деякі покращення за останні роки, 
вітчизняні боргові зобов’язання відносять до класу спекулятивних. Такі занизькі 
показники рейтингу вказують на те, що міжнародні рейтингові агентства 
сприймають Україну як недостатньо платоспроможну країну, а за умов 
посилення політичних чи економічних ризиків (як це було у 2014-2015 роках) 
одномоментно знижують рейтинг. Все це чинить негативний вплив на 
привабливість України для іноземних інвесторів, оскільки останні розуміють 
високу ризикованість такого розміщення коштів. 

Проаналізовано світову практику використання різних підходів до 
створення Боргового агентства, визначено місце та функції Боргового агентства 
України. Запропоновано наділити агентство функціями: 1) узгодження 
фіскальної, монетарної, боргової політик. Це потребує розробки матриці 
показників, яка буде рамкою для здійснення такого узгодження, та включення 
модулю державного боргу як підсистеми інтегрованої системи управління 
фінансами (IFMS); 2) моніторингу і контролю за ефективністю/результативністю 
використання зовнішніх запозичень і управління зовнішнім державним боргом. 
Передбачено систему відповідальності Боргового агентства. 

Запропоновано переорієнтувати використання зовнішніх запозичень з 
видатків споживання на інвестиційні цілі через стимулювання здійснення 
зовнішнього місцевого запозичення шляхом розширення переліку місцевих рад, 
що можуть залучати зовнішнє фінансування з акцентом на місцеві ради 
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територіальних громад. Принцип субсидіарності призведе до залучення 
зовнішніх запозичень, у тому числі, на розвиток місцевого виробництва та 
місцевих інфраструктурних об’єктів. В доповнення до підтвердження 
платоспроможності громади запропоновано додаткові критерії для відбору 
проєктів зовнішніх місцевих запозичень з метою зменшення їх ризикованості. 
Інвестиційне спрямування зовнішніх запозичень може нівелювати тягар 
майбутніх поколінь, а фінансування інфраструктурних проєктів додасть 
справедливості здійснення майбутніх платежів. Тільки фінансування видатків 
розвитку зможе в подальшому призвести до зростання ВВП та пом’якшить 
негативний ефект відтоку ресурсів за кордон, точніше, зробить такі платежі 
менш ризиковими для фінансової стабільності країни.  

 
ВИСНОВКИ 

 
Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуального наукового 

завдання, яке полягає в поглибленні теоретичних засад зовнішнього державного 
боргу, дослідженні підходів до його оцінки та виробленні рекомендацій щодо 
управління зовнішнім державним боргом України задля фінансової стабілізації. 
Проведене дослідження дає підстави обґрунтувати ряд висновків та пропозицій. 

1. Запропоновано новітній підхід до визначення поняття «зовнішній 
державний борг» у двоаспектному його тлумаченні. З одного боку, під цим 
поняттям ми розуміємо сумарні грошові зобов’язання держави, що включають у 
себе основну суму позики та відсотки по ній, які підлягають поверненню 
зовнішнім кредиторам на певну дату і за якими держава виступає гарантом. 
З  іншого боку, зовнішній державний борг, першопричинами якого є бюджетний 
дефіцит та державний кредит, виступає «фінансовим мультиплікатором», що 
через механізм боргової спіралі чинить суттєвий вплив на фінансову, фіскально-
бюджетну, грошово-кредитну систему держави та макрофінансову стабільність 
загалом; 

2. Виявлено вплив зовнішнього державного боргу на макрофінансову 
та макроекономічну стабільність країни. З’ясовано, що загалом стрімке 
зростання зовнішнього державного боргу є небезпечним, адже спричиняє 
відплив валютних резервів країни за кордон, створює додатковий тиск на 
платіжний баланс, а при неефективному управлінні може стати причиною 
неплатоспроможності країни-позичальника. Поряд з тим, безперечним є те, що 
повна відмова від зовнішніх ресурсів недоцільна, адже за умов раціонального та 
ефективного управління, такі запозичення можуть сприяти економічному 
розвитку країни. Розглянуто існуючі підходи до оцінки макрофінансової 
стабільності, визначено позитивні та негативні риси, притаманні їм. 
Обґрунтовано підхід, що передбачає систематизацію макрофінансових 
індикаторів стану державного боргу за трьома групами, що характеризують стан 
зовнішнього, внутрішнього та обох груп державного боргу. В основу наведеного 
підходу покладено синтез загальноприйнятих зарубіжних підходів та 
індикаторів боргової безпеки, що використовуються в Україні; 
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3. Визначено механізм управління зовнішнім державним боргом 
України, функціонування якого неможливе без розуміння ризиків, передумов, а 
також внутрішніх та зовнішніх факторів виникнення боргових зобов’язань. 
Визначено зміст політики, стратегії, тактики, цілей, мети та завдань управління 
зовнішнім державним боргом. Окреслено об’єкт, предмет та методи, за 
допомогою яких здійснюється управління державним боргом. Запропоновано 
механізм узгодження зовнішнього державного позичання із стратегією 
фінансової стабілізації, що передбачає: прогнозування потреби у додатковому 
фінансуванні; визначення стратегії моніторингу, аналізу та управління 
зовнішнім державним боргом; безпосереднє залучення коштів; реалізацію 
попередньо запланованих державних реформ чи проєктів; оцінку ефективності 
використання запозичених коштів;  

4. Проаналізовано періодизацію етапів формування зовнішнього 
державного боргу України, у результаті чого виокремлено восьмий етап цього 
процесу, який характеризується різким зростання зовнішнього фінансування для 
покриття окремих статей видатків державного бюджету після окупації АР Крим 
і під час ведення воєнних дій, поповнення золотовалютного резерву держави, 
здійснення пікових виплат за зовнішнім державним боргом і зміцнення 
національної валюти. Зовнішні кредити, які будуть залучатися для подолання 
наслідків пандемії коронавірусу, окреслить наступний дев’ятий етап 
формування державного боргу України. Обґрунтовано детермінанти (основні та 
додаткові), які визначали політику щодо зовнішніх державних запозичень 
протягом всіх років незалежності. Доведено, що ключовими факторами, які 
визначали необхідність додаткових зовнішніх запозичень протягом всіх років 
незалежності України були дефіцит державного бюджету та кризові явища в 
економіці у різні періоди часу; 

5. Розглянуто досвід зарубіжних країн у процесі реалізації боргової 
політики та напрями використання зовнішніх запозичень для стабілізації 
фінансової та економічної системи держави. Для розвинених країн характерні 
певні принципи прозорості та раціональності (ефективності) витрачання 
запозичених коштів. Проаналізовано підходи до управління державним боргом 
України, у результаті чого запропоновано акцентувати увагу на використанні 
методів рефінансування, доповнивши його викупом державного боргу на 
вторинному ринку з дисконтом, та обмін боргу на національні активи, переважно 
акції державних підприємств; 

6. Досліджено вплив зовнішніх державних запозичень на забезпечення 
фінансової стабільності держави. Зовнішні запозичення можуть мати як 
позитивні, так і негативні наслідки для фінансової стабільності, що насамперед 
залежить від умов, термінів та мети залучення. Задля оцінки впливу зовнішнього 
боргу на фінансову стійкість України удосконалено методику, яка передбачає 
розрахунок показників боргової безпеки, фінансової стійкості та 
платоспроможності з використанням механізму оцінки ймовірності банкрутства 
суб’єкта господарювання; 

7. З метою виявлення взаємовпливу зовнішнього державного боргу та 
показників макроекономічного розвитку держави побудовано авторегресійну 
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модель, у результаті чого з’ясовано, що під час пришвидшення зростання 
зовнішнього державного боргу відбувається падіння темпу зростання ВВП до 
1%, після чого спостерігається його стабілізація. Внаслідок шоку реального 
обмінного курсу відбувається зростання зовнішнього державного боргу з 
наступним затуханням до нуля, починаючи з п’ятого періоду. Доведено, що 
коливання темпів зростання ВВП пояснюються в основному власними 
коливаннями, адже на зовнішній державний борг припадає від 2,5 до майже 8% 
їх коливань. Коливання зовнішнього державного боргу на 7-10% пояснюються 
змінами рахунку поточних операцій платіжного балансу України; 

8. Запропоновано комплекс заходів щодо підвищення рівня боргової 
безпеки України: 1) оперативні заходи – підвищення контролю за використанням 
боргових коштів, інвентаризація існуючих інвестиційних проєктів, визначення 
ключових параметрів негативного впливу на боргову безпеку; 2) тактичні 
заходи – зниження ключових параметрів боргової безпеки до нормативних 
значень, оптимізація нормативного забезпечення та інституційної структури 
управління державним боргом, формування дієвої контролюючої вертикалі за 
державними запозиченнями з включенням суспільних інститутів; 3) стратегічні 
заходи – трансформацію боргової стратегії України з визначенням ключових 
параметрів довгострокового розвитку країни на основі державних запозичень; 

9. Обґрунтовано рекомендації щодо практики покращення стратегічного 
менеджменту зовнішнього боргу в Україні, що передбачає: 1) наділення 
Боргового агентства функцією узгодження фіскальної, монетарної та боргової 
політик держави як єдиного механізму стимулювання економічного розвитку 
держави; 2) активне залучення місцевих органів влади до зовнішнього 
запозичення в межах процесів децентралізації влади, що відбуваються в Україні, 
з дотриманням критеріїв, які мають охоплювати показники допустимості 
місцевих запозичень, а також обсягів та обґрунтованості певного рівня 
заборгованості; 3) поступова заміна короткострокових та середньострокових 
зовнішніх державних запозичень на довгострокові та внутрішні державні 
запозичення з метою оптимізації структури залучення кредитних коштів; 
4) недопущення та боротьба з ефектом «заміщення інвестицій», а також 
зміщення акцентів при залученні зовнішніх державних запозичень у бік 
інвестиційної складової з розрахунком ефекту від вкладення в окремі державні 
проєкти; 5) зміна мети управління зовнішнім державним боргом, яка повинна 
полягати у пришвидшенні відновлення національних економічної та соціальної 
систем на основі зовнішніх державних запозичень при мінімізації їх вартості та 
оптимізації управління ризиками; 6) збільшення кількості та варіативності 
методів та інструментів активного управління боргом з акцентом на 
рефінансуванні (з можливістю часткового списання, відтермінування сплати 
позик) та реструктуризації, а також новаторських для України методів 
управління з залученням місцевих органів влади: «зовнішній борг – акції» 
(заміна боргових зобов’язань на акції підприємств, що знаходяться у державній 
та муніципальній власності); «зовнішній борг – експорт» (списання боргу в 
межах збільшення експортних постачань відповідної продукції); «зовнішній 
борг – екологія» (списання боргу в межах реалізації екологічних проєктів). 
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Дисертація присвячена дослідженню шляхів удосконалення управління 
зовнішнім державним боргом задля практичної можливості дотримання 
високого рівня фінансової стабільності держави та подальшого використання 
зовнішніх державних запозичень як підґрунтя для економічного зростання 
України. Поглиблено теоретичні підходи до розуміння сутності поняття 
«зовнішній державний борг». Визначено роль і місце зовнішнього державного 
боргу у фінансовій системі держави. Досліджено вплив зовнішнього державного 
боргу на макрофінансову стабільність. Запропоновано механізм узгодження 
зовнішнього державного позичання із стратегією фінансової стабілізації. 

Визначено основні аспекти формування зовнішнього державного боргу, 
досліджено етапи, джерела, умови здійснення зовнішнього державного 
запозичення. Досліджено сучасну практику управління зовнішнім державним 
боргом України та зарубіжних країн. Проаналізовано зовнішні державні 
запозичення через призму сприйняття їх як головної загрози фінансовій 
стабільності країн. Запропоновано використовувати показники боргової безпеки, 
фінансової стійкості та платоспроможності для оцінки фінансової стабільності. 

Здійснено оцінку боргової стійкості як загрози для фінансової безпеки 
України через проведене емпіричне дослідження впливу зовнішнього 
державного боргу на основні макроекономічні показники України. 
Проаналізовано індикатори боргової безпеки, запропоновано заходи підвищення 
рівня боргової безпеки України. Сформульовано рекомендації стосовно 
формування стратегічного боргового менеджменту, зокрема, в частині надання 
інвестиційного спрямування зовнішнім запозиченням через залучення 
фінансового ресурсу місцевими громадами та наділення Боргового агентства 
додатковими функціями щодо узгодження боргової, монетарної і фіскальної 
політик, здійснення моніторингу і контролю ефективності зовнішнього 
державного боргу. 

Ключові слова: зовнішній державний борг, боргова політика, боргова 
стійкість, боргова безпека, механізм управління зовнішнім державним боргом, 
фінансова стабілізація. 

 
АННОТАЦИЯ 

Софиенко А.П. Внешний государственный долг в финансовой 
стабилизации Украины – Квалификационный научный труд на правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. – Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2020. 

Диссертация посвящена исследованию путей совершенствования 
управления внешним государственным долгом ради практической возможности 
соблюдения высокого уровня финансовой стабильности государства и 
дальнейшего использования внешних государственных заимствований как 
основы для экономического роста Украины. Углублены теоретические подходы 
к пониманию сущности понятия «внешний государственный долг». Определены 
роль и место внешнего государственного долга в финансовой системе 
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государства. Исследовано влияние внешнего государственного долга на 
макрофинансовую стабильность. Предложен механизм согласования внешнего 
государственного займа со стратегией финансовой стабилизации. 

Определены основные аспекты формирования внешнего государственного 
долга, исследованы этапы, источники, условия осуществления внешнего 
государственного заимствования. Исследовано современную практику 
управления внешним государственным долгом Украины и зарубежных стран. 
Проанализированы внешние государственные заимствования сквозь призму 
восприятия их как главной угрозы финансовой стабильности стран. Предложено 
использовать показатели долговой безопасности, финансовой устойчивости и 
платежеспособности для оценки финансовой стабильности. 

Осуществлена оценка долговой устойчивости как угрозы для финансовой 
безопасности Украины через проведение эмпирического исследования влияния 
внешнего государственного долга на основные макроэкономические показатели 
Украины. Проанализированы индикаторы долговой безопасности, предложены 
меры повышения уровня долговой безопасности Украины. Сформулированы 
рекомендации по формированию стратегического долгового менеджмента в 
части предоставления инвестиционного направления внешним заимствованиям 
путем привлечения финансового ресурса местными общинами и в части 
согласования долговой, монетарной и фискальной политик.  

Ключевые слова: внешний государственный долг, долговая политика, 
долговая устойчивость, долговая безопасность, механизм управления внешним 
государственным долгом, финансовая стабилизация. 

 
ANNOTATION 

Sofiienko A.P. External public debt in financial stabilization of Ukraine. – 
Qualification scientific work on the manuscript rights. 

The thesis for the degree of Candidate of Economic Sciences, speciality 
08.00.08 – Money, Finance and Credit. – Taras Shevchenko National University of 
Kyiv, Kyiv, 2020. 

The thesis is dedicated to investigating the ways to improve the management of 
external public debt for the practical possibility of maintaining a high level of financial 
stability of the state and further use of external government borrowing as a basis for 
economic growth of Ukraine. The thesis deepens the theoretical approaches to 
understanding the essence of the concept of "external public debt". It determines the 
role and place of external public debt in the financial system of the state. The influence 
of external public debt on macro-financial stability is investigated. The mechanism for 
managing external public debt, based on a hierarchical representation of its components 
(policy, strategy, goal, objectives, objects, subjects and a set of methods for managing 
external public debt), is structured. Emphasis is put on the definition and 
characterization of preconditions, risks and factors of influence (external, internal), 
which is the basis of the developed mechanism of external public debt management of 
Ukraine. The thesis proposes the mechanism of coordination of external state 
borrowing with the strategy of financial stabilization of the country, which harmonizes 
the financial, fiscal, monetary and debt policy of the state through external borrowing 
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through the implementation of five chronological stages: 1) forecasting the need for 
additional financing; 2) determining the strategy for monitoring, analysis and 
management of external public debt; 3) direct raising of funds; 4) implementation of 
previously planned state reforms or projects; 5) assessment of the effectiveness of the 
use of borrowed funds. 

The main aspects of the formation of external public debt are determined; the 
stages, sources, conditions for external public borrowing are investigated. The modern 
practice of external public debt management in Ukraine and foreign countries is 
researched. External government borrowings are analyzed through the prism of their 
perception as the main threat to the financial stability of countries. It is proposed to use 
indicators of debt security, financial stability and solvency to assess financial stability. 

The assessment of debt sustainability as a threat to the financial security of 
Ukraine is carried out through an empirical study of the impact of external public debt 
on the main macroeconomic indicators of Ukraine (real GDP growth rate, real 
exchange rate and current account of the balance of payments). Debt security indicators 
are analyzed, measures to increase the level of debt security of Ukraine are proposed. 

The world practice on different approaches to founding of a debt agency is 
investigated, the place and functions of the Public Debt Management Agency of 
Ukraine are determined. It is proposed to endow the Debt Agency with additional 
functions: 1) coordination of fiscal, monetary, debt policies, which requires the 
development of a matrix of indicators that will be the framework for such coordination, 
and the inclusion of the public debt module as a subsystem of integrated financial 
management system (IFMS); 2) monitoring and control over the efficiency / 
effectiveness of the use of external borrowing and management of external public debt. 
A debt agency liability system is envisaged. 

The thesis proposes to reorient the use of external borrowing from consumption 
for investment purposes by stimulating the external local borrowing. The investment 
direction of external borrowing can neutralize the burden of future generations, 
financing of infrastructure projects will enhance fairness of the future payments, and it 
is only the financing of investment expenditures that can further lead to an increase in 
GDP and mitigate the negative effect of the outflow of resources abroad, or rather, 
make such payments less risky for the country's financial stability. It is proposed to 
intensify external local borrowing by expanding the list of local councils that can attract 
external funding; the emphasis should be on local councils of amalgamated territorial 
communities. The principle of subsidiarity will lead to the attraction of small external 
borrowings, for example, for the development of local production or local 
infrastructure facilities. In addition to confirming the solvency of community by 
determining the coefficient of tax capacity, additional criteria for the selection of 
external local borrowings projects in order to reduce their riskiness are proposed. 

Recommendations are provided for increasing the number and variability of 
methods and instruments of debt management with an emphasis on active management 
instruments. 

Keywords: external public debt, debt policy, debt stability, debt security, 
mechanism for managing external public debt, financial stabilization. 


