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 АНОТАЦІЯ  

 
Софієнко А. П. Зовнішній державний борг у фінансовій стабілізації 

України - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерство освіти і науки України, Київ, 

2020. 

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» через його визначення у вузькому та широкому 

значеннях. Окреслено роль і місце зовнішнього державного боргу у фінансовій 

системі держави. Досліджено вплив зовнішнього державного боргу на 

макрофінансову стабільність. 

Визначено основні аспекти формування зовнішнього державного боргу, 

досліджено етапи, джерела, умови здійснення зовнішнього державного 

запозичення. Вивчено аспекти усіх складових механізму управління державним 

боргом України та сучасний стан зовнішнього боргу України. Проаналізовано 

зовнішні державні запозичення крізь призму сприйняття їх як головної загрози 

фінансовій стабільності країн. Запропоновано використовувати показники 

боргової безпеки, фінансової стійкості та платоспроможності для оцінки 

фінансової стабільності. 

Державні зовнішні і внутрішні запозичення коштів можуть мати позитивні, 

та негативні наслідки для держави. Так залученні кошти, при раціональному та 

ефективному їх використанні, спроможні вплинути на активізацію 

інвестиційних процесів, наслідком чого є модернізація виробництва та 

збільшення обсягів реалізації. Поряд з тим, при неефективному витрачанні 
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запозичених коштів, яке насамперед відображається у фінансування поточного 

бюджетного дефіциту, наслідком може бути надмірне нагромадження 

державного боргу, тягар якого позначатиметься на майбутньому економічному 

розвитку країни. 

Виникнення боргових ускладнень є загрозою для усієї системи державних 

фінансів будь-якої країни та становить небезпеку і для банківського сектора, 

валютного та інвестиційного ринків, платіжного балансу країни. Відповідаючи 

на виклики сьогодення, забезпечити платоспроможність та ліквідність країни в 

контексті здійснення боргової політики недостатньо. Управління державним 

боргом має забезпечувати фінансову стабільність країни, а кінцевою метою має 

стати економічне зростання держави.  

Здійснено оцінку боргової стійкості як загрози для фінансової безпеки 

України через проведеного емпіричного дослідження впливу зовнішнього 

державного боргу на основні макроекономічні показники України. 

Проаналізовано індикатори боргової безпеки, запропоновано заходи підвищення 

рівня боргової безпеки України. Сформульовано рекомендації щодо формування 

стратегічного боргового менеджменту в частині надання інноваційно-

інвестиційного спрямування зовнішнім запозичення через залучення 

фінансового ресурсу місцевими громадами та в частині узгодження боргової, 

монетарної і фіскальної політик. Запропоновано механізм узгодження 

зовнішнього державного позичання із стратегією фінансової стабілізації. 

Розглянуто досвід зарубіжних країн у процесі реалізації боргової політики 

та напрями використання зовнішніх запозичень для забезпечення стабілізації 

фінансової та економічної системи держави. З’ясовано, що країни 

постсоціалістичного табору, до яких належить і Україна мали значний 

негативний досвід нагромадження зовнішнього боргу на початку становлення 

незалежності. Обґрунтовано, що реструктуризація боргів у країнах 

постсоціалістичного табору мала позитивні наслідки, особливо на етапі 

реалізації первинних реформ. Розглянуто також досвід розвинених країн та 
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з’ясовано відмінності між процесом управління зовнішньою заборгованості 

порівняно з постсоціалістичними країнами. 

Удосконалено періодизацію етапів формування зовнішнього державного 

боргу України, у результаті чого, виокремлено вісім етапів даного процесу. 

З’ясовано, що: перший етап характеризувався безсистемним накопиченням 

обсягів зовнішніх боргів; на другому, вперше почали випускатись державні цінні 

папери; третій – характеризувався стрімким зростанням обсягів зовнішніх та 

внутрішніх запозичень;  четвертий – реструктуризацією боргу, що по суті 

означало технічний дефолт; п’ятий – практичною повною відсутністю нових 

запозичень; шостий – світовою фінансовою кризою, яка призвела до нового 

зростання зовнішніх запозичень; сьомий – поглиблення боргового тягаря; 

восьмий – стрімким зростанням розмірів зовнішніх запозичень. Окреслено 

ключові та додаткові детермінанти, що впливали на формування зовнішнього 

державного боргу в країні. 

Окреслено вплив зовнішніх державних запозичень на забезпечення 

фінансової стабільності держави та з’ясовано, що зовнішні державні запозичення 

призводять до накопичення валового зовнішнього боргу країни. Однак, зовнішні 

запозичення можуть мати як позитивні, так і негативні наслідки для фінансової 

стабільності, що насамперед залежить від умов, термінів та мети залучення. З 

метою оцінки впливу зовнішнього боргу на фінансову стійкість України, 

удосконалено методику, яка передбачає розрахунок показників боргової 

безпеки, фінансової стійкості та платоспроможності з використанням механізму 

оцінки, який був запропонований Т. Скоуном. Здійснені розрахунки довели, що 

ключовим негативним фактором який чинить найбільший вплив на фінансову 

стійкість України є саме рівень боргової безпеки; 

Виявлено, що реакція ВВП на шок реального ефективного обмінного курсу 

також є суттєвою і подібною до шоку з боку зовнішнього державного боргу. 

Причому реакція темпу зростання ВВП на шок реального ефективного обмінного 

курсу є відчутнішою. Також з’ясовано, що внаслідок шоку реального 

ефективного обмінного курсу відбувається зростання зовнішнього державного 
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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. Також, коливання зовнішнього державного боргу на 7-10% 

пояснюються коливаннями рахунку поточних операцій платіжного балансу 

України. 

Сформовано пропозиції щодо 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); 
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«зовнішній борг – екологія» (списання боргу в межах реалізації екологічних 

проєктів). 

Ключові слова: зовнішній державний борг, боргова політика, боргова 

стійкість, боргова безпека, механізм управління зовнішнім державним боргом, 

фінансова стабілізація. 

 

 

SUMMARY 

 

Anastasiia Sofiienko. External public debt in the financial stabilization of 

Ukraine - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of 

economic sciences on a specialty 08.00.08 - money, finances and the credit. Taras 

Shevchenko National University of Kyiv Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the research of 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 in Ukraine. Theoretical approaches to understanding the 

essence of the concept of "external public debt" through its definition in narrow and 

broad meanings are deepened. The role and place of external public debt in the financial 

system of the state are outlined. The influence of external public debt on macrofinancial 

stability has been studied. 

The main aspects of the formation of external public debt are identified, the 

stages, sources, conditions of external public borrowing are studied. Aspects of all 

components of the mechanism of public debt management of Ukraine and the current 

state of Ukraine's external debt have been studied. External government borrowing is 

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. 
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Government external and internal borrowing can have both positive and negative 

consequences for the state. Thus, raising funds, with their rational and efficient use, 

can influence the intensification of investment processes, resulting in the 

modernization of production and increase sales. At the same time, inefficient spending 

of borrowed funds, which is primarily reflected in the financing of the current budget 

deficit, may result in excessive accumulation of public debt, the burden of which will 

affect the future economic development of the country. 

The emergence of debt complications is a threat to the entire system of public 

finance of any country and is a danger to the banking sector, foreign exchange and 

investment markets, the country's balance of payments. In response to today's 

challenges, it is not enough to ensure the country's solvency and liquidity in the context 

of debt policy. Public debt management should ensure the financial stability of the 

country, and the ultimate goal should be the economic growth of the state. 

Debt resilience as a threat to Ukraine's financial security has been assessed 

through an empirical study of the impact of external public debt on Ukraine's key 

macroeconomic indicators. Debt security indicators are analyzed, measures to increase 

the level of debt security of Ukraine are proposed. Recommendations for the formation 

of strategic debt management in terms of providing innovation and investment 

direction to external borrowing through the attraction of financial resources by local 

communities and in terms of coordination of debt, monetary and fiscal policies. The 

mechanism of coordination of external state borrowing with the strategy of financial 

stabilization is offered. 

The experience of foreign countries in the process of debt policy implementation 

and directions of using external borrowings to ensure the stabilization of the financial 

and economic system of the state are considered. It was found that the countries of the 

post-socialist camp, including Ukraine, had a significant negative experience of 

accumulating foreign debt at the beginning of independence. It is substantiated that 

debt restructuring in the countries of the post-socialist camp had positive consequences, 

especially at the stage of implementation of primary reforms. The experience of 
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developed countries is also considered and the differences between the process of 

external debt management in comparison with post-socialist countries are clarified. 

The periodization of the stages of formation of Ukraine's external public debt 

has been improved, as a result of which eight stages of this process have been singled 

out. It was found that: the first stage was characterized by unsystematic accumulation 

of external debts; on the second, government securities began to be issued for the first 

time; third - was characterized by a rapid increase in external and internal borrowing; 

fourth - debt restructuring, which essentially meant a technical default; fifth - the 

practical complete absence of new borrowings; sixth - the global financial crisis, which 

led to a new increase in external borrowing; seventh - deepening the debt burden; 

eighth - a rapid increase in the size of external borrowing. The key and additional 

determinants that influenced the formation of external public debt in the country are 

outlined. 

The impact of external government borrowing on the financial stability of the 

state is outlined and it is found that external government borrowing leads to the 

accumulation of gross external debt of the country. However, external borrowing can 

have both positive and negative consequences for financial stability, which depends 

primarily on the conditions, timing and purpose of borrowing. In order to assess the 

impact of external debt on the financial stability of Ukraine, the methodology was 

improved, which provides for the calculation of debt security, financial stability and 

solvency using the evaluation mechanism proposed by T. Scone. The calculations 

proved that the key negative factor that has the greatest impact on the financial stability 

of Ukraine is the level of debt security; 

It was found that the response of GDP to the shock of the real effective exchange 

rate is also significant and similar to the shock of external public debt. Moreover, the 

response of the GDP growth rate to the shock of the real effective exchange rate is 

more noticeable. It was also found that the shock of the real effective exchange rate 

increases the external public debt, followed by a decline to zero, starting from the fifth 

period. It is proved that fluctuations in GDP growth are explained mainly by own 

fluctuations, as external public debt accounts for 2.5 to almost 8% of their fluctuations. 
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Also, fluctuations in external public debt by 7-10% are explained by fluctuations in the 

current account of Ukraine's balance of payments. 

Proposals have been made to improve the strategic management of external debt 

in Ukraine, which provides for: 1) endowment of the Debt Agency with the function 

of coordinating the fiscal, monetary and debt policies of the state as the only 

mechanism for stimulating the economic development of the state; 2) active 

involvement of local authorities in external borrowing within the processes of 

decentralization of power taking place in Ukraine, in compliance with the criteria that 

should include indicators of eligibility of local borrowing, as well as the amount and 

validity of a certain level of debt; 3) gradual replacement of short-term and medium-

term external government borrowing with long-term and domestic government 

borrowing in order to optimize the structure of borrowing; 4) prevention and combating 

the effect of "investment substitution", as well as shifting the emphasis in attracting 

external government borrowing in the direction of the investment component, 

calculating the effect of investing in individual government projects; 5) change the 

purpose of external public debt management, which should be to accelerate the 

recovery of national economic and social systems on the basis of external government 

borrowing while minimizing their value and optimizing risk management; 6) 

increasing the number and variability of methods and tools of active debt management 

with an emphasis on refinancing (with the possibility of partial write-off, deferred 

payment of loans) and restructuring, as well as innovative for Ukraine management 

methods involving local authorities: "external debt - shares" (replacement debt 

obligations on shares of state and municipal enterprises); "еxternal debt - exports" (debt 

write-off within the increase in export supplies of relevant products); "еxternal debt - 

ecology" (debt write-off within the implementation of environmental projects). 

Keywords: external public debt, debt policy, debt sustainability, debt security, 

external public debt management mechanism, financial stabilization. 
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ВСТУП 

 

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 
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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 

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; 
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- 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 
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застосування при дослідженні економічної природи зовнішнього державного 

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 
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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 

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, 
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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 



21 

(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. 

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  рук. 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). 



22 

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. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ 

ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ  

 

 

1.1. Теоретичні засади та економічна природа зовнішнього 

державного боргу  

 

Державний борг утворюється в процесі нагромадження сум урядових 

позик для фінансування дефіциту державного бюджету, що означає перевищення 

бюджетних видатків над постійними доходами (податки, збори, обов’язкові 

платежі). Дефіцит у плановому бюджетному році свідчить про наявність таких 

видатків, які не мають внутрішнього грошового забезпечення, але передбачають 

необхідні зовнішні джерела фінансування [152, c. 191]. 

Бюджетний дефіцит виникає в умовах перевищення державних витрат над 

бюджетними доходами, основним джерелом яких виступають податки (95–97% 

державних доходів). Державні доходи поділяють на внутрішні (держава отримує 

всередині країни) та зовнішні (кредити, допомога з інших країн). Державні 

видатки спрямовані на виконання державою своїх функцій, а їх структура 

визначається роллю та значущістю виконуваних державою функцій [37, c. 3–6]. 

В залежності від співвідношення державних доходів і видатків формується 

дефіцитний, профіцитний або нормальний (збалансований) бюджет країни. 

Конкретний склад державних доходів та напрямки державних видатків України 

визначається Бюджетним кодексом та законами про державний бюджет на 

відповідний рік.  

Основними причинами бюджетного дефіциту є: падіння суспільного 

виробництва, непідкріплені реальним виробництвом гроші (т. з «порожні» 

гроші) та соціальні програми, значні витрати на фінансування воєнно-

промислового комплексу, нестабільність політичної та економічної ситуації, 
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значний рівень тіньової економіки, втрати від стихійних лих тощо [34, c. 529–

532]. 

Загалом, питання бюджетного дефіциту та його впливу на економіко-

соціальний розвиток країни є досить дискутивними. Так на початковому етапі 

розвитку капіталізму економістами, як єдино правильний вважався підхід щодо 

необхідності бездефіцитності державного бюджету, при цьому, вони 

наголошували на органічному поєднанні економічного росту, активного сальдо  

державного бюджету, а також сталості грошової системи країни. Проте, дефіцит 

бюджету в помірних розмірах не є аномальним явищем. Відомий принцип 

Й. Шумпетера: не можна стати підприємцем, не ставши боржником [172].  

На думку Й. М. Бескида, «дефіцитне фінансування економіки та інших 

сфер державної діяльності може бути вигідним, раціональним і виправданим за 

умови, коли темпи приросту ВВП будуть випереджати приріст обсягів бюджетів, 

бюджетних дефіцитів і видатків на обслуговування державного боргу» [9]. 

Позитивними наслідками також можуть бути ефект від зміцнення економіки 

внаслідок дефіцитного фінансування та створення реального фундаменту для 

формування ефективної фінансової системи. При наявності інших наслідків 

соціально-економічного характеру вплив дефіциту державного бюджету буде 

негативним [152, c. 201]. 

Світова практика свідчить, що неконтрольоване зростання бюджетного 

дефіциту стало причиною багатьох економічних криз, адже саме він може 

призвести до розгортання кризи у фіскально-бюджетній сфері та виникнення 

дисбалансів у грошово-кредитній системі [46, c.7–30]. 

Саме тому, дефіцит державного бюджету є вкрай важливим індикатором 

фінансової безпеки країни. Поряд з тим, граничний розмір бюджетного дефіциту 

у окремих країнах може оцінювати по різному. Наприклад, відповідно до 

Маастрихтського договору однією з умов до потенційних учасників валютного 

союзу є дефіцит державного бюджету в межах 3% ВВП. Відповідно до цього всі 

країни Європейського Союзу розробили та почали впроваджувати програми з 
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фіскальної консолідації, основною ціллю яких було досягнення встановленого 

обсягу дефіциту [190].  

У контексті дефіциту державного бюджету, з теоретичної точки, 

паралельно досліджується поняття «фінансування бюджету». Згідно 

Бюджетного кодексу України, під фінансуванням бюджету, розуміють бюджетні 

надходження і витрати, які призводять до зміни обсягів боргу, депозитних 

коштів, цінних паперів, коштів одержаних в процесі приватизації майна держави, 

а також коливання залиштів коштів бюджету, що використовуються з метою 

покриття бюджетного дефіциту або для визначення його профіциту [22]. 

Міжнародний валютний фонд пропонує класифікацію фінансування 

державного дефіциту за двома ознаками, а саме: за типом кредитора і за типом 

боргового зобов’язання (табл. 1.1) [152, с. 202]. 

Таблиця 1.1 

Класифікація фінансування бюджету: підхід МВФ 

Фінансування за типом кредитора Фінансування за типом боргового 
зобов’язання 

1. Внутрішнє фінансування: 
- від інших суб’єктів сектору державного 

управління; 
- від органів грошово-кредитного 

регулювання; 
- від депозитних банків; 
- інше внутрішнє фінансування; 
- коригування. 

2. Зовнішнє фінансування: 
- від міжнародних інститутів розвитку; 
- від іноземних урядів; 
- інші запозичення за кордоном; 
- зміни готівки, депозитів і цінних паперів, 

які утримуються з метою управління 
ліквідністю 

1. Довгострокові облігації. 
2. Короткострокові облігації та 

векселі. 
3. Інші довгострокові позики. 
4. Інші довгострокові позики й аванси. 
5. Інші зобов’язання. 
6. Зміни залишків готівки, депозитів і 

цінних паперів, які уряд утримує з 
метою управління ліквідністю 

Джерело: [175] 

 

Основним джерелом покриття бюджетного дефіциту виступає державний 

кредит. Сучасне тлумачення кредиту зводиться до наступного: кредит (лат. 

creditum – позика, борг, credere – вірю, довіряю) – це суспільні відносини між 

економічними суб’єктами щодо передання один одному вільних коштів в 
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тимчасове користування на засадах зворотності, платності та добровільності 

[148, с. 211]. 

У сучасній вітчизняній літературі державний кредит, як правило, 

визначається як відносини з приводу мобілізації державою додаткових грошових 

ресурсів у фізичних та юридичних осіб, в яких держава виступає у ролі 

позичальника або гаранта [78]. Отже, державний кредит – це специфічна форма 

кредитних відносин, одним з учасників яких є держава (позичальником або 

кредитором) в особі уряду або місцевих органів самоврядування. Кредиторами 

держави можуть виступати фізичні та юридичні особи (резиденти та 

нерезиденти), держави та міжнародні установи. Обсяг застави в таких кредитних 

угодах не вказується, але розуміється, що забезпеченням державного кредиту є 

все державне майно [80, c. 17–24].  

Державний кредит спрямовується не тільки на фінансування державного 

бюджету, тобто покриття його дефіциту, але і для погашення попередніх позик, 

покриття касових розривів надходжень до державного бюджету, фінансування 

пріоритетних цільових програм та інше [226, c. 353–364]. 

Здебільшого, державний кредит прийнято поділяти (як і державний борг) 

на внутрішній та зовнішній. У першому випадку, держава запозичує кошти у 

підприємств, населення банків та інших фінансових інститутів всередині 

держави. За умов зовнішнього або міжнародного кредиту, держава може 

одночасно виступати як кредитором, так і боржником, найбільш типовим 

прикладом чого зокрема є США [152, c. 221-222]. 

Державний кредит є першопричиною утворення державного боргу, що, 

відповідно до Бюджетного кодексу України, являється «загальною сумою 

боргових зобов’язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів 

(позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного 

запозичення». Економічна сутність державного боргу визначається його 

функціями, а саме: фіскальною (мобілізація потрібних ресурсів для 

фінансування бюджетних видатків держави) та регулювальною (коригування 
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обсягу грошової маси в обігу, використовуючи інструмент купівлі-продажу 

цінних паперів національним банком країни) [23]. 

З одного боку, залучення додаткових коштів в національну економіку 

стимулює споживання або інвестиції у виробництво, з іншого – мають 

негативний вплив, адже витрати на обслуговування боргу спричиняють відтік 

фінансових ресурсів із країни [107, c. 3-8]. 

Поняття «зовнішній державний борг» має суттєве історичне підґрунтя, 

тому для всебічного аналізу його сутності доцільно розглянути еволюцію 

економічної думки щодо трактування даного поняття в розрізі історико-

хронологічного підходу (табл.1.2) 

Таблиця 1.2 

Розвиток світової економічної думки  

щодо розуміння поняття «зовнішній державний борг» 
Роки Науковці Сприймався негативно Сприймався позитивно 
1664 Т. Ман  Джерело фінансових ресурсів 
1747 Ф. Кене Призводить до відтоку 

капіталу  

1776 А. Сміт 
Призводить до руйнування 
капіталу через виплату 
відсотків 

 

1821 Д. Рікардо Є аналогом збільшення 
податків  

1826 Т.Р. Мальтус  Стимулює виробництво 
1880 Т.Р. Мальтус  Є потужною, проте небезпечною 

силою 
1882 Д. Юм Або націю знищить державний 

борг або він знищить націю  
1886 Л. Штейн  Є основою прогресу 
1893 П. Лерой-

Больє  Може використовуватись для 
фінансування громадських робіт 

1905 К. Маркс 
Обтяжує виробничий клас у 
випадку спрямування видатків 
на невиробничі цілі 

 

1916 Г. Моультон  
Призводить до 
мультиплікаційного зростання у 
випадку здійснення інвестицій 

1917 Ч. Бастейбл Тягар для майбутніх поколінь  
1920 А. Пігу  Співіснування податків та позик за 

умов надзвичайних випадків 
1936 Дж. Кейнс  Збільшення схильності до 

споживання 
1958 А. Вагнер  Потрібний для виробничих цілей 

1960 К. Р. 
Макконнелл 

Призводить до передачі 
частини реального продукту до 
інших країн 
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1961 А. Лернер 
Зовнішній борг негативно 
позначається на розвитку 
країни 

Внутрішній борг безпечний для 
країни 

1973 Р. Масгрейв  
Корисний якщо призводить до 
збільшення інвестицій у публічний 
сектор 

1999 Дж. Б'юкенен Зменшує національний 
продукт  

2013 Д. Грос Знижує добробут громадян  
Джерело: складено автором 

 

1. Відродження (друга половина XV ст. – перша половина XVII ст.). 

З точки зору економічної науки питання зовнішнього державного боргу 

вперше було використано на початку ХVI століття меркантилістами. Погляди 

меркантилістів підтримують активне втручання в економічне життя країни з 

боку держави. Об’єктом дослідження теорії державного боргу меркантилістів 

виступала сфера обігу. Зовнішній державний борг, як джерело фінансових 

ресурсів оцінювався позитивно, саме тому кредитне фінансування вважалося 

одним з найважливіших джерел доходів держав того часу [73, c. 7–31]. 

2. Просвітництво (друга половина XVII ст. – остання чверть XVIII ст.). 

Подальше дослідження зовнішнього державного боргу було продовжене 

фізіократами, які вважали, що джерелом багатства держави та населення є лише 

сільське господарство, саме тому збільшуючи зовнішній державний борг, 

держава виводить значні ресурси із продуктивних секторів економіки. Головний 

представник фізіократів Ф. Кене вважав, що зовнішні державні кредити 

«примножують непродуктивний клас населення», що негативно позначається на 

соціально-економічному розвитку держави [210]. 

3. Вільна конкуренція (остання чверть XVIII ст. – остання чверть XIX ст.). 

Завдяки вмілому управлінню зовнішнім державним боргом націленому на 

фінансування державних потреб у ХVІІ ст. відбувся розквіт економіки і 

динамічний розвиток Англії. Всупереч цьому, Англійська класична школа 

негативно оцінювала державні позики.  

А. Сміт, досліджуючи проблеми формування та управління зовнішнім 

державним боргом, зазначав, що нарощення значних боргів пригнічують і 
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розоряють усі великі нації Європи. Нації позичали фінансові ресурси під свій 

особистий кредит без визначеного забезпечення зовнішнього боргу, а коли цей 

спосіб більше не діяв, вони перейшли до позичання із забезпеченням чи заставою 

спеціальних фондів [219].  

Науковець також застерігав про імовірність настання банкрутства держави 

через зростання державного боргу. «Політика державної заборгованості 

поступово послабляла кожну державу, яка, у свою чергу, користувалася нею. 

Там, де державний борг якось перевищив певну межу, майже ніколи не вдавалося 

справедливим чином його погасити», – писав А. Сміт [132]. 

Також автор розкритикував думку меркантилістів про те, що при сплаті 

відсотків за державним боргом гроші з правої руки переходять в ліву, гроші не 

виходять за кордони країни, при цьому частка доходів однієї частини населення 

переходить до другої, і нація ні на гріш не стає біднішою. Таке твердження 

передбачає, що тримачами державних позик є виключно жителі даної країни, а 

це було не вірним: нідерландці, а також ряд інших іноземних націй володіли 

досить значною часткою державних позик Великобританії. На думку А. Сміта 

головний тягар боргу – це руйнування капіталу в момент виникнення боргу, 

тобто втрата ресурсів, що вилучаються державою з національного виробництва. 

Більш того, відсотки за зовнішнім боргом є відрахуваннями з національного 

багатства, оскільки вони йдуть за кордон, де проживають тримачі зовнішнього 

боргу. І навіть якби весь борг належав жителям держави, він через це не був би 

менш загрозливим [219, с. 441].  

Д. Рікардо поділяв антипатію А. Сміта до боргу і називав борг «одним з 

найжахливіших лих», але вважав, що «країну пригнічує зовсім не виплата 

відсотків по національному боргу. Тільки зберігаючи доходи та утримуючись від 

витрат можна збільшити національний капітал. З ліквідацією боргу доходи не 

збільшилися б і витрати не скоротилися б» [213]. 

Окрему увагу потрібно звернути на теорему еквівалентності Рікардо, 

відповідно до якої фінансування дефіциту за рахунок позикових коштів здійснює 

на ВВП такий же вплив, що і фінансування шляхом підвищення наявних 
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податків. Відомо, що нинішній дефіцит так чи інакше вимагатиме підвищення 

податків в майбутньому для виплати додаткових відсотків, викликаних 

наростаючим державним боргом. Тому домогосподарства вже сьогодні 

витрачають менше, а зберігають більше в очікуванні скорочення свого 

майбутнього оподаткованого доходу, який можна використати на споживання. 

Збільшення приватних заощаджень повністю компенсують збільшення 

державних позик, отже реальна процентна ставка не змінюється. Таким чином, 

бюджетний дефіцит, який є першопричиною державного боргу, на думку Д. 

Рікардо, не породжує ні ефекту витіснення, ні зовнішньоторговельного дефіциту 

[214, c. 185-186]. 

Одним з перших англійських авторів, який звернув увагу на борг держави 

був Д. Юм. Він не поділяв популярну на той час думку, ніби «публіка не біднішає 

через борги, оскільки це, в основному, борги самим собі, вони приносять стільки 

ж майна одним, скільки забирають в інших», називав її «безпринципним» 

результатом «поверхневих порівнянь» [194]. Д. Юм висловив своє 

незадоволення державними позиками наступним чином: «Міністру кортить 

вдатися до цього засобу, щоб не дуже обтяжувати народ податками. Тому будь-

який уряд майже неминуче буде зловживати боргом. ... В результаті ... або нація 

знищить державний кредит, або державний кредит знищить націю» [195]. 

Таким чином, більшість англійських класиків економічної теорії 

виступали за збалансований бюджет навіть під час рецесії та війни. Вони боялися 

державного управління, вважаючи його неефективним.  

Можливо, єдиним англійським класиком економічної теорії, хто вбачав в 

борговому фінансуванні спосіб його збільшення, був Т. Р. Мальтус, який не вірив 

у саморегулювання рухомої пропозиції класичної економіки і боявся дефіциту 

попиту. Т. Р. Мальтус писав, що ті, хто живуть на відсотки, «... забезпечують те 

ефективне споживання, яке дає виробництву необхідний стимул ...» [201]. Т.Р. 

Мальтус відводив боргу творчу роль, але, водночас, порівнював великий 

державний борг з «раковою пухлиною», що зашкоджує добробуту нації.  
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Аналогічну думку підтримував відомий учений Ж.-Б. Сей, який називав 

державний борг зброєю, страшнішою за порох, і радив користуватися нею лише 

в крайньому випадку [217]. 

4. Монополістична конкуренція (остання чверть XIX ст. – перша половина 

XX ст.). 

Марксистська теорія державного боргу твердить, що зовнішній державний 

кредит являє собою форму руху позикового капіталу, що має невиробничий 

характер. К. Маркс зазначав, що існування та збільшення державного боргу 

свідчить про знищення реального капіталу, а кошти для виплати процентів 

держава збирає з робітничого класу через податки. Отже, залучений державою 

капітал витрачається на невиробничі цілі [87]. Але він не брав до уваги 

можливість інвестування залучених коштів у виробництво та розвиток 

невиробничої сфери, що на сучасному етапі є досить актуальним.  

У зв’язку зі своєю недосконалістю поняття зовнішнього державного боргу 

продовжила досліджувати кейнсіанська школа, яка не висловлювалася різко 

проти зовнішнього державного боргу, а лише вважала його ще одним наслідком 

стабілізаційної політики, виходячи з моделі дефіцитного фінансування 

Дж. М. Кейнса. При цьому зовнішні запозичення розглядаються як інструмент 

неінфляційного фінансування дефіциту бюджету, а ось грошова емісія, за їхніми 

словами, була одним з джерел інфляції, тому і вважалася небажаною. Підхід 

кейнсіанців припускав, що в закритій економіці в умовах дотримання повної 

зайнятості з фіксованим розміром населення, первинний тягар будь-яких 

державних витрат існує тільки в межах періоду, в якому ці витрати проведені, 

іншими словами зовнішній державний борг не передбачає перекладання на 

майбутні покоління первинного реального тягаря. 

На думку Дж. Кейнса, за рахунок накопичення державного боргу можна 

здійснювати державні інвестиції і фінансувати поточні витрати. Здійснення 

таких урядових інвестицій, призведе до збільшення «схильності до 

інвестування», а фінансування поточних витрат буде стимулювати споживання. 

Кейнсіанська доктрина нівелювала так звану концепцію «здорових фінансів», 
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обов’язковість збалансування бюджетних доходів і видатків вважали застарілим 

поняттям. Отже, ринок запозичень перетворився у інструмент стимулювання 

попиту, а бюджетний дефіцит у метод державного регулювання [202]. 

У розвиток цієї концепції значний внесок зробив американський економіст 

Г. Моультон, що запропонував теорію «нової філософії державного боргу», яка 

означала, що використання запозичень для кредитної підтримки державних 

інвестицій сприяє мультиплікаційному ефекту розвитку економіки [204]. 

А. Пігу вважав недостатнім саморегулювання ринкової економіки, 

пропонуючи доповнити її державним регулюванням. В основі «здорових 

фінансів» науковець вбачає одночасне застосування таких інструментів 

ринкового регулювання як податки і позики, при цьому зазначав, що поточні 

видатки мають фінансуватися виключно за рахунок податків, а позики можуть 

використовуватися у незвичайних умовах [208]. 

Представник німецької школи Л. Штейн розглядав зовнішні державні 

запозичення як органічну частину державного господарства і основу 

економічного прогресу [225]. Його послідовник А. Вагнер у своїх працях також 

підтримує створення державою нематеріальних капіталів безпосередньо через 

зовнішній державний борг. Професор обґрунтовував свою думку тим, що 

запозичення є корисними для виробничих цілей, включаючи розвиток культури, 

економічного благоустрою і ведення війн [227]. 

Класична теорія боргу сформувалася тільки в останні 20 років XIX ст. 

завдяки роботам Генрі Адамса, Чарльза Бастебла і П’єра Поля Леруа-Больє. Так 

Чарльз Бастебл вважав, що зовнішній державний борг лягає тягарем на майбутні 

покоління [178]. Найретельніше дослідження зовнішнього державного боргу 

здійснив вчений-економіст Леруа-Больє, який вважав, що залучені зовнішні 

позики можуть бути нешкідливими у випадку використання капіталу для 

фінансування громадських робіт, адже тільки так держава може вберегти капітал 

від руйнування. Французький вчений уникнув двох головних помилок, не 

помічених іншими авторами. По-перше, він відокремив ефект виникнення боргу 

від ефекту витрат, профінансованих позиками. По-друге, науковець досліджував 
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альтернативи: він не порівнював випадок з боргом та випадок без боргу за інших 

незмінних умов. Він повернувся у період, коли були альтернативи, а потім 

порівнював випадок з боргом з випадком без боргу [70]. 

5. Ринкове господарство (з другої половини XX ст.). 

Р. Масгрейв мав гіпотезу, що зростання інвестицій в публічний сектор за 

рахунок запозичень може призвести до оптимального розподілу боргового 

тягаря між майбутніми поколіннями. Також, Р. Масгрейв описував необхідність 

спрямовувати боргове фінансування на соціальні видатки для країн, які 

переживають економічні труднощі, з метою підтримки населення в час кризи і 

подальшого розвитку [89]. 

Звертають на себе увагу дослідження американського вченого-економіста 

А. Лернера. Науковець, практично вперше здійснив розподіл боргу на 

внутрішній та зовнішній, при цьому акцентуючи увагу на тому, що перший не 

призводить до виникнення тягаря для наступних поколінь. Це пов’язано з тим, 

що при внутрішньому фінансуванні, борг виступає суспільним активом, а при 

виплаті відсотків практично відбувається трансфер фінансових ресурсів між 

платниками податків та отримувачами коштів у вигляді відсоткових платежів. 

Водночас, при зовнішніх запозиченнях, борговий тягар щодо наступних 

поколінь є цілком ймовірним, адже практично відбувається відмова від 

споживання на користь зовнішніх кредиторів. Таким чином, відповідно до «нової 

ортодоксії» державна політика має вибудовуватись не навколо співвідношення 

податки-позики, а довкола вибору між внутрішніми та зовнішніми 

запозиченнями. [200, c. 468-478]. 

Також такі видатні науковці ХХ ст. як К. Р. Макконнелл та С. Л. Брю 

називали саме зовнішній державний борг дійсним економічним тягарем для 

країни, адже саме ця частина державного боргу не являється «заборгованістю 

самим собі», фактична виплата відсотків і основної суми боргу вимагають 

передачі частини реального продукту країни іншим державам [84, c. 399]. 

Думки, що платежі за зовнішнім державним боргом зменшують 

національний продукт також дотримується Дж. Бюкенен. Науковець зазначає, 
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що «ніхто не може заперечувати більшу схильність політиків до нарощування 

державного боргу, ніж до збільшення податків». Адже, позики є джерелом 

додаткових фінансових ресурсів і для виборців є більш привабливими ніж 

податки, тому політики охоче підтримують здійснення зовнішніх державних 

запозичень [182]. 

Д. Грос стверджує, що зовнішній державний борг призводять до зниження 

рівня добробуту країни в цілому, тому що уряд повинен передати частину 

ресурсів за кордон, крім того, інвестори «побоюються» країн з високою часткою 

зовнішнього боргу [191]. 

Отже, економічна наука не завжди однозначно трактувала поняття 

«зовнішній державний борг». Державний борг розглядався багатьма 

економістами минулого як явище досить негативне. Негативна позиція 

сучасного вітчизняного науковця Н. І. Версаль обґрунтовується тим, «що 

основною метою державних запозичень є погашення дефіциту державного 

бюджету, тобто фінансування невиробничих витрат, а простіше кажучи, – 

споживання. Таким чином, існує досить великий ризик неповернення цих 

коштів, які ляжуть важким тягарем на населення держави та майбутні покоління» 

[28, c. 218–223]. 

Незважаючи на стійкість традиції щодо визначення державного боргу, як 

виключно негативного явища, слід констатувати, що досвід великої кількості 

розвинених країн щодо успішного балансування між розмірами бюджетного 

дефіциту, державного боргу і кредиту, а також іншими макроекономічними 

показниками призводить до економічного зростання і не викликає значних 

дисбалансів у країні [12, c. 32-46].  

Сучасні підходи до розуміння поняття «зовнішнього державного боргу» 

вітчизняними науковцями зібрані в додатку А. 

Виходячи з вищесказаного, зовнішній державний борг відіграє значну роль 

в макроекономічній системі будь-якої країни. Адже, відносини з приводу 

формування, обслуговування та погашення боргу істотно впливають на стан 

державних фінансів, грошового обігу, інвестиційного клімату, структури 
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споживання та розвитку міжнародного співробітництва. Зовнішній державний 

борг є невіддільною частиною більшості фінансових систем сучасності. 

Для подальшого визначення місця зовнішнього державного боргу у 

фінансовій системі держави та дослідження впливу зовнішньої державної 

заборгованості на фінансову ситуацію в країні варто з’ясувати сутність і 

структуру самої фінансової системи. 

Фінансова система – це складна система взаємопов’язаних і об’єднаних 

єдиною метою сфер, ланок та інститутів, кожна з яких представляє специфічну 

групу фінансових відносин, які опосередковують формування, розподіл та 

організацію використання фондів грошових коштів держави, місцевого 

самоврядування, підприємств різних форм власності, фінансових інституцій, і 

які регулюються відповідними нормативно-правовими актами [72, c. 207–210]. 

Для фінансових систем притаманні певні специфічні риси, а саме: кожна 

ланка використовує специфічні для неї методи накопичення коштами фондів 

фінансових ресурсів коштів та напрями їхнього використання; відносна 

самостійність ланок в межах специфічних сфер застосування; тісний 

взаємозв’язок і взаємна зумовленість між ланками, функціонування яких може 

бути ефективним тільки в умовах досконалості системи; фінансова система 

держави може бути ефективною лише за умови налагодженості та законодавчої 

закріпленості діяльності кожної ланки; кожна ланка може поділятися на менші 

підрозділи залежно від організаційної структури фінансів [17, c. 159–164]. 

Процес формування фінансової системи держави спирається на 

розв’язання наступних задач: формування, концентрація та оптимальне 

розміщення фінансових ресурсів відповідно до необхідного обсягу ВВП; 

досягнення максимальної ефективності використання наявних фінансових 

ресурсів; оптимальний розподіл та перерозподіл ВВП задля забезпечення потреб 

громадян, господарюючих суб’єктів та держави; всеосяжна мобілізація 

отриманих доходів та інших вільних коштів через фінансові інституції для 

спрямування їх на примноження ВВП; формування страхових фондів задля 
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розбудови дієвого інструменту для відшкодування втрат доходів і фінансових 

ресурсів. 

Формування національної системи передбачає найбільш раціональне 

використання наявних внутрішніх ресурсів, а також залучення необхідних 

обсягів зовнішніх фінансів з метою максимізації ВВП. При цьому рух грошових 

потоків через усі елементи фінансової системи повинен сприяти формуванню у 

кожного суб’єкта достатній для діяльності обсяг доходів [128, c. 17–20]. 

Побудова фінансової системи з окремих сфер та ланок – логічний процес, 

що зумовлений реальними економічними потребами. Наявна модель економіки 

кожної окремої держави впливає на структуру її фінансової системи. Зараз у світі 

функціонує більше 20 різних моделей фінансових систем різних країн [1, c. 70–

74]. 

В межах внутрішньої будови фінансову систему найчастіше структурують 

відповідно до форм власності, основних суб’єктів фінансових відносин та рівнів 

економічної системи. Відповідно до форм власності всі складові фінансової 

системи поділяють на дві великі сфери: державні та недержавні фінанси. У разі 

структуризації фінансової системи відповідно до суб’єктів фінансових відносин 

виділяють три сфери: фінанси домогосподарств, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси держави. У випадку структуризації за рівнем 

економічної системи, фінансова система складається з п’ятьох сфер, де рівню 

світового господарства відповідає сфера міжнародних фінансів, макрорівень 

забезпечується фінансами держави, мікрорівень – фінансами суб’єктів 

господарювання (підприємств), субмікрорівень – фінансами домогосподарств, а 

взаємозв’язки всіх перелічених ланок формують фінансовий ринок [152, c. 30-

32]. 

Західні науковці формують визначення фінансової системи, виходячи з 

ролі та функцій суб’єктів фінансових відносин. Зокрема, С. Гурусами зазначає, 

що фінансова система складається зі складних, тісно пов’язаних між собою 

послуг, ринків та установ, які мають на меті забезпечення ефективного та 

регулярного зв’язку між інвесторами та вкладниками [192]. 
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Стосовно вітчизняної фінансової системи варто зазначити, що в Україні 

першу фінансову систему було сформовано за часів Київської Русі. За 

гетьманування Богдана Хмельницького було організовано Державну скарбницю, 

запроваджено певною мірою демократичну податкову систему, а основними 

платниками податку виступали селяни, ремісники, купці та прості козаки. За 

часів Петра І скарбницю в Україні було ліквідовано. Розпочався процес 

безкоштовного відпливу фінансових ресурсів до Росії, що остаточно завершився 

за правління Катерини II. У колишньому СРСР фінансова система України 

існувала лише символічно, оскільки податкова система, бюджет та інші її 

елементи затверджувались у Москві; з України тривав відплив фінансових 

ресурсів, що певною мірою компенсувався сприятливими для неї цінами на 

енергоносії. Після розпаду СРСР Україна стала на шлях формування власної 

фінансової системи [45, c. 823-824]. 

Нині до формування структури фінансової системи України також немає 

єдиного підходу. Поряд з тим, ми погоджуємось із підходом що пропонує 

І. О. Лютий та О. С. Рожко відповідно до якого виділяють п’ять складових 

елементів фінансової системи України: державні фінанси, фінансовий ринок, 

міжнародні фінанси, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси громадян 

(рис. 1.1.). 

Зовнішній державний борг являє собою надважливу складову фінансової 

системи будь-якої країни. Окрім цього, він є інструментом, за допомогою якого 

держава спроможна керувати, як фінансовими, так і економічними процесами.  

Існуючі зобов’язання в рамках зовнішнього державного боргу 

розподіляються між урядом і суб’єктами окремої країни, області і міста, 

кредитно-фінансовими організаціями (банками, фондами тощо), безпосередньо 

підприємствами країни та кредитно-фінансовими організаціями інших держав. У 

даному процесі мають місце такі елементи фінансової системи: державні 

фінанси, державне страхування, фінансовий ринок, фінанси підприємств, 

організацій та фондів. 
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Рис. 1.1. Структура фінансової системи України 

Джерело: [77]. 
 

Відповідно до внутрішньої структури фінансової системи, державний борг 

відноситься до державних фінансів (рис. 1.1), як похідне явище від 

функціонування такої ланки фінансової системи як державний кредит. З метою 

покриття бюджетного дефіциту, держава вдається до державних запозичень, в 

яких найчастіше виступає в ролі позичальника та/або гаранта. Накопичення 

державних позик породжує державний борг, який знаходиться у тісному 

взаємозв’язку з державним бюджетом. Дефіцит бюджету є першопричиною 
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виникнення державного боргу, в процесі обслуговування та погашення боргу 

держава збільшує витрати бюджету, тобто робить його дефіцитним. 

Виникнення заборгованості за зовнішніми державними запозиченнями 

призводить до необхідності погашення відсотків, що, в свою чергу, впливає на 

зростання бюджетних видатків і у кінцевому підсумку, на необхідність 

здійснення подальших запозичень. У результаті, це призводить до виникнення 

так званої «боргової спіралі» (рис. 1.2) [171, c. 483–489].  

Поряд з тим, слід враховувати, що на формування «боргової спіралі» окрім 

безпосереднього зростання обсягів запозичень, також значний вплив чинять 

економічні та політичні фактори, які призводять до необхідності залучення 

додаткових фінансових ресурсів ззовні. 

Щодо фінансів підприємств та державного боргу, то їх взаємозв’язок 

проявляється в тому, що рано чи пізно, збільшення державного боргу призведе 

до збільшення рівня оподаткування суб’єктів господарювання. Як відомо, 

податки є основним джерелом доходів державного бюджетної системи та 

державних цільових фондів, але держава може вдатися до інших способів 

фінансування бюджету для розширення виробництва та збільшення споживання, 

наприклад, державних позик на внутрішньому та зовнішньому ринках. В 

довгостроковій перспективі такі заходи призведуть до збільшення податків для 

погашення і обслуговування державного боргу.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Боргова спіраль 

Джерело: складено за даними [171, c. 483–489] 
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Також важливий вплив на фінанси суб’єктів господарювання здійснюється 

в процесі освоєння ними позик під державні гарантії, адже при наданні 

державних гарантій виникає умовний (гарантований) державний борг, тобто 

загальний обсяг запозичень, що отримали юридичні особи під державні гарантії. 

Хоча до вступу в силу таких державних гарантій операції за зазначеними 

зобов’язаннями не відображаються в показниках державного бюджету. 

З іншого боку, згідно кейнсіанської теорії, дефіцит державного бюджету 

сприяє активізації підприємницької діяльності. Це реалізується через 

стимулювання урядового попиту, який при цьому має бути забезпечений 

податками та достатнім розміром запозичень. Активізація підприємницької 

діяльності позитивно позначається на зростанні зайнятості та підвищенні 

національного доходу. Отже, зовнішні запозичення, які здійснюються з метою 

фінансування дефіциту державного бюджету, можуть мати позитивний кінцевий 

вплив на економіку, а тому, їх не можна розглядати як однозначно негативне 

явище.   

Поряд з тим, у країнах з нестійкою економічною системою, таких як 

Україна, наявність бюджетного дефіциту та зовнішні запозичення, які 

спрямовуються на його погашення, здебільшого мають негативний вплив на стан 

зовнішнього боргу та можливість його обслуговування у майбутньому. Це 

пов’язано з тим, що в умовах недостатньо сформованих ринкових механізмів на 

практиці, зовнішні запозичення спрямовуються не на активізацію урядового 

попиту, а на погашення витрат поточного споживання. 

Загальновідомо, що утворення боргів об’єктивно зумовлене виникненням 

надлишкових фінансових ресурсів у кредиторів і потреби у додаткових 

фінансових ресурсах у позичальників. Перерозподіл фінансових ресурсів між 

тими, хто надає, і тими, хто бере в борг, відбувається на фінансовому ринку. 

Одним із найважливіших суб’єктів фінансового ринку є держава, яка може 

виступати як кредитором, так і позичальником. Державні позики на фінансовому 

ринку відбуваються шляхом розміщення державних цінних паперів, емітентом 
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яких є держава. У випадку наявності надлишкових фінансових ресурсів у 

держави, вона виходить на фінансовий ринок в ролі кредитора. 

Міжнародні фінанси є відображенням перерозподільних відносин на 

світовому рівні. Суб’єктами міжнародних фінансових відносин можуть 

виступати уряди окремих країн, окремі суб’єкти господарювання (підприємства) 

та міжнародні фінансові організації. Саме в процесі перетікання вільних 

фінансових ресурсів від кредиторів до позичальників на міжнародному 

фінансовому ринку з’являється зовнішній державний борг. Рух позичкового 

капіталу в сфері міжнародних відносин багато в чому залежить від фінансових 

інструментів та фінансової інформації на міжнародному фінансовому ринку, а 

також від кредитного рейтингу країни-позичальника. Пропонуємо детальніше 

з’ясувати суть цих категорій. 

Основною функцією міжнародного (світового) фінансового ринку є 

підтримка на достатньому рівні рівня міжнародної ліквідності, що дає 

можливість швидко та зручно запозичувати необхідні обсяги фінансових 

ресурсів на наднаціональному рівні, у будь-яких формах та за вигідними 

умовами. 

На міжнародному фінансовому ринку реалізується операції кредитного та 

інвестиційного типу. Це обумовлює існування двох його частин (за типом 

фінансових зобов’язань чи інструментів, що використовуються) – кредитного 

ринку (на якому гроші обертаються за принципами притаманними процесу 

кредитування) та ринку цінних паперів, де здійснюється купівля/продаж 

фінансових зобов’язань, що передбачає здійснення процесу інвестування. На 

кредитному ринку неможливі операції купівлі-продажу, а на ринку цінних 

паперів відбуваються операції щодо купівлі-продажу євронот, єврокомерційних 

паперів, міжнародних облігацій [55]. 

Обіг міжнародних облігацій супроводжується діяльністю таких 

міжнародних інформаційних агентств, як Bloomberg або Reuters. Інформаційні 

продукти цих агентств надає найбільш оперативні новини щодо ринку 

міжнародних облігацій, оглядів ринків, коментарів фахівців з провідних 
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фінансових інститутів світу, аналітичних продуктів деяких провідних 

інвестиційних банків тощо. 

Сучасний розвиток світового фінансового ринку характеризується 

переплетенням між собою традиційних секторів (кредитного та інвестиційного). 

Так звана «сек’юритизації кредитів», яка почала використовуватися 

міжнародною банківською системою з метою зменшення кредитних ризиків, 

передбачає випуск банками цінних паперів типу облігацій на суму виданого 

кредиту, що вільно обертаються на ринку. Також, банки можуть випускати єдині 

облігації, об’єднавши в один кредитний пул свої різні кредити за строками, 

ризиками, валютами і країнами-позичальниками. Інвестори не знають, що 

входить в основу такого кредитного пулу. Так, навіть найпроблемніші кредити 

підпадають під страхування [57, c. 169–174]. 

Важливим моментом для залучення кредитних ресурсів на міжнародному 

ринку є отримання високого кредитного рейтингу. Незалежний кредитний 

рейтинг держав-емітентів є системою умовних показників, що надають оцінку 

можливості і готовності уряду країни погашати та обслуговувати випущені 

боргові зобов’язання відповідно до умов їх випуску. 

Незалежний кредитний рейтинг формується за певною рейтинговою 

шкалою спеціалізованими рейтинговими агентствами, які, залежно від методу 

врахування наданої інформації, можуть бути поділені на групи [76, c. 149]: 

- міжнародні агентства (Standard &Poor’s, Moody’s); 

- регіональні (IBRS (Велика Британія), CBRS та DBRS (Канада); 

- спеціалізовані: А. М. Best (страхування), Thomson Banr Watch 

(банківська справа). 

Для країн, які розвивають ринкову економіку, до яких належить Україна, 

при прийнятті рішення щодо незалежного кредитного рейтингу враховують 

стабільності політичної системи, соціальної сфери і міжнародних відносин 

(політичний ризик). Оцінка стабільності політичної системи ґрунтується на тому 

як змінюється політична влада, як реагує і пристосовується система до 

швидкозмінних соціальних і економічних умов, як і якою мірою досягається 
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консенсус з приводу основних політичних, соціальних і економічних проблем, 

яким є ступінь участі народу в політичних процесах, якого рівня є централізація 

процесу прийняття рішень і якими є основні політичні партії та коаліція. 

Досить важливим є визначення також соціальної стабільності у країні. Це 

реалізується через дослідження таких економічних факторів як рівень життя 

населення, ефективність перерозподілу доходів між населенням, показник 

безробіття тощо. Також, визначаються і чинники неекономічного характеру, до 

яких належать зокрема демографічні, релігійні, расові, культурні та інші 

фактори, які можуть впливати на стабільність розвитку країни. Ще одним 

фактором, який досить часто враховується при визначенні кредитного рейтингу 

країни є ступінь інтеграції країни у міжнародні відносини, здійснення торгівлі на 

світових ринках та наявність/відсутність щільних міждержавних зв’язків. [16, c. 

20-23]. 

Узагальнюючи наведене, на нашу думку, така складна категорія як 

«зовнішній державний борг» має розглядатись у двоаспектному представленні. 

З одного боку, зовнішній державний борг являє собою 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 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 держави. 
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1.2. Параметризація оцінювання макрофінансової стабільності 
 

Необхідною умовою для розвитку економіки є стабільна й ефективна 

фінансова система, якій довіряють домогосподарства і суб’єкти господарювання. 

За таких умов реалізується трансформація вільних коштів населення та 

підприємств у інвестиційний ресурс, який є рушійною силою економічних 

процесів у країні. Також, це дозволяє досягати ліквідності фінансової системи, 

що попереджує виникнення кризових явищ. Стабільність фінансової системи 

сприяє вчасному та повному здійсненню розрахунків між господарюючими 

суб’єктами, враховуючи наявний і потенційний рівень ризиків.   

Таким чином, сталий розвиток країни та її соціально-економічної системи 

можливий тільки в умовах стабільності національної фінансової системи. В 

умовах ринку фінансова стабільність є підґрунтям для подальшого економічного 

розвитку держави. Саме це породжує необхідність визначення і забезпечення 

стабільності фінансової системи країни. Нині точиться наукову дискусію щодо 

визначення сутності терміну «фінансова стабільність» та його взаємозв’язку з 

«фінансовою стійкістю» на рівні держави. У даному контексті, на нашу думку, 

наявною є проблема підміни понять [149]. 

Стійкістю фінансової системи називають її адаптивність як саморегулівної 

системи до ендогенних і екзогенних чинників, котрі визначають існування 

сектору загальнодержавного управління та відновлення його стану відповідно до 

закону заперечення на якісно новому рівні зі збереженням базових 

характеристик. Періодичні кризові явища на ринках капіталів є вузловими 

моментами зміни парадигми функціонування державних фінансів, що 

супроводжується переосмисленням їхньої ролі та механізму функціонування. А 

стабільною можна вважати фінансову систему, внутрішні шоки якої, пов’язані з 

ендогенними й екзогенними причинно-наслідковими факторами, що істотно не 

змінюють оптимальних заощаджень та інвестиційних планів ані держави, ані 

приватних підприємців. Вона базується на довірі до фінансових інститутів 

країни, їхньої стійкості й ліквідності.  



45 

Виходячи із зазначено, сутність поняття «фінансова стабільність» можна 

систематизувати через трактування його як: 1. протилежності фінансовій 

нестабільності; 2. певного стану фінансової системи. Стійкість здебільшого 

залежить від зовнішніх чинників, тоді як стабільність – від внутрішніх і 

зовнішніх. Із наведеного випливає, що стабільність фінансової системи включає 

її стійкість [100]. 

На думку експертів МВФ фінансова стабільність означає більше, ніж 

проста відсутність криз. Стабільна фінансова система повинна мати такі 

характеристики:  

- сприяє ефективному розподілу економічних ресурсів, географічно та 

за часом, а також інших фінансово-економічних процесів (таких як заощадження 

та інвестиції, позики та запозичення, ліквідність, перерозподіл, ціноутворення 

активів, і, в кінцевому рахунку, накопичення багатства та зростання 

виробництва);  

- оцінює, розподіляє та управляє фінансовими ризиками;  

- зберігає свою здатність виконувати ці ключові функції, навіть 

стикаючись із зовнішніми потрясіннями або наростанням дисбалансу. 

Як наслідок, фінансова система охоплює цілий ряд різних, але 

взаємопов’язаних компонентів – інфраструктура (юридичні, платіжні, 

розрахункові та бухгалтерські системи), установи (банки, фірми з цінними 

паперами, інституційні інвестори) та ринки (акції, облігації, гроші та похідні 

цінні папери) – порушення одного з компонентів може підірвати стабільність 

всієї системи. Однак, якщо система функціонує достатньо добре для виконання 

своїх основних функцій, навіть якщо один компонент відчуває проблеми, вони 

не обов’язково становлять загрозу для загальної стабільності. Фінансова 

стабільність не вимагає, щоб усі частини фінансової системи працювали на 

одному рівні. Але стабільна фінансова система має можливість обмежувати та 

вирішувати дисбаланси, частково за допомогою самокорегуючих механізмів, 

перш ніж вони спричинять кризу, і це дає змогу валюті країни (грошовим 

коштам) виконувати всі свої функції. Нарешті, фінансову систему можна 



46 

вважати стабільною, якщо не очікується, що порушення можуть завдати шкоди 

економічній діяльності. Насправді, закриття фінансової установи, підвищення 

волатильності або суттєві коливання на фінансових ринках можуть бути 

результатом посиленої конкуренції або реакцією на нову інформацію і навіть 

можуть бути ознаками здорового функціонування [212]. 

На основі комплексного аналізу наукових досліджень та позиції  

Національного банку України можемо виділити такі ознаки стабільності 

фінансової системи країни: 

– відповідний стан фінансової системи країни; 

– забезпечення виконання функцій національної фінансової системи у 

повному обсязі на відповідному рівні ефективності; 

– підтримка реального сектору економіки; 

– протистояння негативним зовнішнім та внутрішнім впливам [30; 35, c. 7-

23; 36, c. 18-36; 60; 111, c. 30-34; 155, c. 295-303; 180, c. 120-135] 

Звідси, можемо сформувати визначення терміну «фінансова стабільність» 

– це відповідний стан фінансової системи країни, в рамках якого відбувається 

забезпечення виконання її функцій у повному обсязі на відповідному рівні 

ефективності, що спирається на визначення 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). 

У цьому контексті, враховуючи визначення поняття «фінансова 

стабільність», що було сформовано вище, відзначаємо що фінансова стійкість є 

складовою фінансовою стабільності, а не навпаки. При цьому, під фінансовою 

стійкістю, враховуючи визначення, що були сформовані у контексті фінансового 

аналізу суб’єктів підприємницької діяльності [90, c. 233], будемо розуміти 

можливість національної системи підтримувати платоспроможність її суб’єктів, 

у тому числі, державних інститутів, в межах протистояння негативним 

зовнішнім та внутрішнім впливам. Таке визначення вказує не тільки на певні 
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подібні характеристики фінансової стабільності та стійкості, а й на загальну їх 

відмінність, де фінансова стабільність виступає більш ширшим економічним 

терміном.  

Виходячи з вищесказаного, пропонуємо розуміти під макрофінансовою 

стабільністю певний запас міцності фінансової системи щодо забезпечення 

ефективного функціонуванню економіки і розсіювання ендогенних та 

екзогенних дисбалансів, що є синергійним результатом взаємодії фінансових 

інститутів, ринків та інфраструктури щодо фінансових відносин в реальній 

економіці. 

Оскільки фінансова стійкість є складовою фінансової стабільності, то 

оцінку фінансової стабільності пропонуємо почати із індикаторів фінансової 

стійкості. Вибір індикаторів, що дозволяють своєчасно визнати нарощування 

вразливих місць та потенційних системних ризиків, є однією з найбільших 

проблем макропруденційної політики. Досі не існує загальновизнаної моделі 

комплексного вимірювання фінансової стійкості та системних ризиків. 

Опубліковані на сьогодні показники фінансової стійкості в основному 

відображають ступінь стабільності окремих секторів або сегментів фінансового 

ринку або орієнтовані на окремі джерела ризиків. Макропруденційні показники, 

що охоплюють окремі сектори, можуть бути корисними, але не мають 

можливості описати стан системи в цілому. З цієї причини в літературі часто 

використовуються складові індекси, що фіксують інформацію, отриману на 

основі окремих макроекономічних, фінансових та інших показників. 

Складові показники обчислюються в різних ступенях складності і потім 

агрегуються. Для цього можуть бути використані прості статистичні методи, такі 

як середнє арифметичне або медіана. Набір змінних, включених до індексу, 

повинен відображати структуру фінансової системи та специфічні 

макроекономічні характеристики країни. Вибраний набір показників, спочатку 

оцінених як придатні для ефективного моніторингу системних ризиків, слід 

постійно адаптувати до змін у фінансовій системі та макроекономічному 

середовищі. Тому для аналізу фінансової стійкості використовуються показники, 
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що характеризують розвиток фінансових ринків, фінансової інфраструктури, 

показники діяльності фінансових установ та зміни в реальному та державному 

секторах, які є основними боржниками фінансових установ. 

До ескалації світової фінансової кризи сукупні показники фінансової 

стабільності були доступні лише для невеликої кількості країн, в основному 

розвинених країн. Хоча їх кількість останнім часом зросла, вони здебільшого 

стосуються показників фінансового стресу, тоді як показники, що відображають 

фінансову стабільність або процеси, пов’язані із системними ризиками, 

зустрічаються рідше [189, c. 113-140]. 

Джерела уразливості фінансової системи можуть бути різними, наприклад, 

низька якість активів, невиправдано висока уразливість до ринкових і кредитним 

ризиків, недостатність капіталу. Терміни настання кризи і її безпосередні 

причини також можуть бути різними, наприклад, погіршення становища 

приватних позичальників, надмірне державне запозичення, яке підриває довіру, 

стурбованість великим дефіцитом рахунку поточних операцій і / або різкий 

стрибок обмінного курсу. У разі уразливості фінансової системи результатом 

подібних подій може стати її криза, яка завдає прямий і непрямий збиток 

економіці: прямий, оскільки вкладники втрачають кошти через банкрутство 

банків, а органи державного управління несуть бюджетні витрати на відновлення 

фінансової системи; непрямий, оскільки економічна активність знижується через 

порушення у функціонування системи фінансового посередництва та / або 

платіжних систем. Крім того, економічні та фінансові порушення можуть мати 

несприятливі соціальні наслідки. 

Досвід показав, що заходи або політика, які можуть представлятися 

доцільними з точки зору окремого економічного суб’єкта, можуть мати небажані 

системні наслідки. Наприклад, в умовах більш високого ризику, обумовленого 

ситуацією на фінансових ринках, або зниження коефіцієнтів достатності 

капіталу через низький прибуток окремі депозитні установи можуть посилити 

умови кредитування. Це може створити перешкоди для економічної діяльності 

на тривалий час і / або створити умови для напруженості на фінансовому ринку 
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і зниження цін на активи, що, в свою чергу, може підвищити ризик для 

фінансової системи в цілому. 

Індикатори фінансової стійкості були розроблені для підтримки 

макропруденційного аналізу. Вони дозволяють оцінювати ситуацію на певний 

момент і її динаміку за періодами, наприклад, за повний економічний цикл. Для 

такого аналізу особливе значення має розуміння процесів збільшення числа і 

розширення вразливих місць з плином часу, а також уявлення про взаємне 

посилення динамічної взаємодії фінансової системи і реальної економіки. Цей 

масив даних дещо відрізняється за своєю основною спрямованості від даних, 

зібраних для цілей пруденційного нагляду (підставою для складання яких є 

захист депозитів), але одночасно і доповнює ці дані. Цей масив даних також 

відрізняється за своєю основною спрямованості від даних національних рахунків 

(які використовуються для моніторингу макроекономічної діяльності). Тому, 

незважаючи на необхідність даних індикаторів фінансової стійкості, одних 

тільки цих даних недостатньо для забезпечення всіх потреб макропруденційних 

аналізу. 

Система оцінки фінансової стабільності охоплює чотири взаємопов’язані 

складові елементи: 

1. Нагляд за фінансовими ринками допомагає оцінити ризик того, що 

певний шок або комбінація шоків вдарять по фінансовому сектору. Моделі, що 

застосовуються в цій галузі спостереження, включають системи раннього 

попередження (СРС). Показники, що використовуються в аналізі, включають 

дані фінансового ринку та макродані, а також інші змінні, які можуть бути 

використані для побудови показників раннього попередження. В системах 

раннього прогнозування використовують систематизований, об’єктивний і 

послідовний метод прогнозування криз, проте вони показують неоднозначні 

результати з точки зору фактичної точності прогнозування, а тому є лише одним 

з цілого ряду елементів, на яких заснована наглядова діяльність МВФ. 

2. Макропруденційний нагляд намагається оцінити стан фінансової 

системи та її вразливість до потенційних потрясінь. Основними кількісними 
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аналітичними інструментами, які використовуються для макропруденційного 

нагляду, є моніторинг індикаторів фінансової стійкості (ІФС) та проведення 

стрес-тестів. Ці інструменти використовуються для відображення умов 

уразливості нефінансових секторів у фінансовому. Аналіз також спирається на 

такі якісні дані, як результати оцінки якості нагляду та надійність фінансової 

інфраструктури. 

3. Макрофінансові зв’язки зосереджені на макроекономічних та галузевих 

наслідках фінансової нестабільності, і вони випливають із багатьох способів, в 

яких різні нефінансові сектори розраховують на посередництво фінансового 

сектору для здійснення своєї діяльності. Ці зв’язки значно відрізняються між 

країнами, але вони включають: (а) залежність нефінансових секторів (наприклад, 

корпоративного, домашнього та державного секторів) від фінансування 

внутрішніх та іноземних банків; (б) депозити та багатство секторів, розміщених 

у фінансовому секторі, що загрожують фінансовою кризою; (в) роль банківської 

системи у передачі грошово-кредитної політики; та (г) утримання у фінансовому 

секторі цінних паперів, виданих урядом. Таким чином, моніторинг вразливості 

фінансового сектора за допомогою ІФС повинен поєднуватися з аналізом інших 

даних про макрофінансові зв’язки для оцінки впливу шоків на макроекономічні 

умови через фінансовий сектор. 

4. Нагляд за макроекономічними умовами відстежує вплив фінансової 

системи на макроекономічні умови в цілому і на стійкість боргу. Стійкість боргу 

– це здатність позичальника обслуговувати даний запас боргу, враховуючи 

передбачувані виплати відсотків та основної суми. Здатність до обслуговування 

боргу залежить від потоку доходу, що накопичується позичальником, профілю 

запасів та залишкової строковості погашення активів позичальників, запасу 

непогашеної заборгованості та узгоджених умов (відсоткової ставки, валюти та 

часового профілю). 

Індикатори фінансової стабільності належать до цілого комплексу 

інструментів, що залучені до процесу аналізу фінансової стабільності. Більш 
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того, між зазначеними елементами існують взаємозв’язки, які зображені на 

рис.1.3. 

 
Рис 1.3. Аналітична система оцінки фінансової стабільності  

Джерело: [177]. 
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Аналіз фінансової стійкості покликаний допомогти виявити загрозу 

стабільності фінансової системи та розробити оптимальні відповіді на політику. 

Він зосереджується на експозиціях, буферах та зв’язках для оцінки надійності та 

вразливості фінансової системи, а також економічних, регуляторних та 

інституційних детермінантах фінансової стійкості та стабільності. Він розглядає, 

чи виявляється у фінансовому секторі точки вразливості, які можуть викликати 

кризу ліквідності чи платоспроможності, посилити макроекономічні потрясіння 

або перешкодити реакції політики на шоки. 

Аналіз макроекономічних та фінансових змін забезпечує важливий 

контекст для аналізу вразливості фінансового сектору. Метою нагляду за 

макроекономічним розвитком та фінансовими ринками є надання прогнозованої 

оцінки ймовірності екстремальних потрясінь, які можуть зачепити фінансову 

систему. 

На противагу грошово-кредитній політиці, де є чітко окреслена мета  (в 

Україні це забезпечення цінової стабільності) та індикатор, за допомогою якого 

можна виміряти чи досягається ця ціль (здебільшого таким показником є індекс 

споживчих цін), у випадку макропруденційної політики, метою якої є досягнення 

фінансової стабільності в країні, індикатори здебільшого є не кількісними, а 

якісними. 

Однак, в економічній літератури все ж виділяють перелік показників, які 

до певної міри дозволяють визначати наявність (відсутність) фінансової 

стабільності. Серед них, зокрема, непрацюючі кредити, показники боргового 

навантаження на бюджет, відношення кредитів до заставної вартості тощо. 

Також можуть використовуватись комплексні індикатори, зокрема отримані у 

процесі стрес-тестування. [150]. 

Так, у процесі пошуку достовірних вимірників фінансової стабільності у 

1997 р. країни Європейського Союзу ухвалили Пакт про стабільність і зростання, 

що заснований на правилах для координації національної фіскальної політики в 

Європейському Союзі. Реалізація положень Пакту про стабільність і зростання 

відбувається через превентивні заходи та заходи корекції. Наріжним каменем 
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профілактичної групи є середньострокова бюджетна мета, визначена державою-

членом щодо структурного балансу. Комісія та Рада контролюють прогрес у 

цьому напрямку. Корекційна частина включає процедуру надмірного дефіциту з 

порогом у 3% ВВП для дефіциту загального державного урядування. 

Вимоги реалізації Пакту про стабільність і зростання схематично 

зображені у таблиці 1.3 [190]. 

Таблиця 1.3 

Вимоги реалізації Пакту про стабільність і зростання 
Превентивні заходи Заходи корегування 

Середньострокові бюджетні цілі: 
обмеження структурного дефіциту на рівні 
1% ВВП 
Якщо не виконується план щодо 
виконання ССБЦ: 
Посилення обмежень структурного 
балансу до 0,5% ВВП 
Правило витрат (темп зростання витрат не 
повинен перевищувати темпу зростання 
потенційного ВВП) 
Квазі-автоматичні санкції: 
Можуть бути відхилені лише 
кваліфікаційною більшістю 
Депозит із нарахуванням відсотків в розмірі 
0,2% ВВП 

Дефіцит не перевищує 3% ВВП 
Борг не перевищує 60% ВВП (середнє 
зменшення боргу на 1/20 від перевищення) 
Квазі-автоматичні санкції: 
Можуть бути відхилені лише 
кваліфікаційною більшістю 
Перевід депозитів із нарахуванням відсотків 
в депозити без нарахування відсотків у 
відповідності із ст. 126 (6) TFEU (0,2% ВВП) 
Якщо не вживаються ефективні заходи у 
відповідності із ст. 126 (8) TFEU депозит 
переводиться у штраф (0,2% ВВП) 
Подальша ескалація: Повідомлення про 
невиконання превентивних заходів із 
ст.126 (9) TFEU; санкції у відповідності із 
ст. 126 (11) TFEU (накладається штрафна 
санкція в розмірі 0,5% ВВП) 

Джерело. складено за [190] 
 

У контексті впливу зовнішніх державних запозичень на фінансову 

стабільність країни, звертає на себе увагу одна з останніх доповідей МВФ. У ній 

зазначається, що завелика залежність недостатньо розвинених країн світу від 

здійснення у великих розмірах зовнішніх запозичень, є одним з 3-х ключових 

факторів, які не лише впливають на внутрішню фінансову стійкість даний країн, 

але й призводять до уразливості глобальної фінансової системи загалом. 

Виходячи з цього, таким державам необхідно запроваджувати новітні, більш 

прогресивні методи управління зовнішнім державним боргом.  [146]. 

З метою оцінки стану фінансової стійкості, центральним банкам країн 

необхідно здійснювати прогнозування можливих коливань, із застосуванням 
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шокових сценаріїв, досліджувати фінансові взаємовідносини між суб’єктами 

ринку, здійснювати анкетування фінансових інститутів та підприємств тощо. 

Щодо оцінки макрофінансової стабільності держави, в економічній науці 

та практиці використовують шість груп індикаторів, які дозволяють оцінити 

макрофінансовий стан фіскально-бюджетної системи, грошового ринку, 

боргової політики, фондового ринку, страхового ринку та валютного 

регулювання. Перелік індикаторів за кожною групою наведений на рис. 1.4. 

На нашу думку, також можна погодитись із систематизацією 

макрофінансових показників з виокремленням трьох груп, кожна із яких 

характеризує окремі напрями фінансового становища країни, серед них: 

фінансова стійкість; фінансова гнучкість; фінансова залежність. 

Щодо групи показників, що характеризують фінансову стійкість, то до неї 

відносять спроможність держави здійснювати фінансування наявних 

економічних програм та різного роду зобов’язань. До показників, які 

використовують у даному випадку відносять: бюджетний дефіцит, 

співвідношення обсягів активів та зобов’язань; відношення державного боргу до 

ВВП. [155] 

Показники фінансової гнучкості вказують на граничне значення 

можливого нарощення боргу та надходжень від податків, що може 

реалізовуватись у контекстів фінансової політики держави. Серед показників, які 

використовуються для визначення фінансової гнучкості виділяють наступні: 

співвідношення видатків на обслуговування державного боргу до ВВП та 

відношення доходів державного бюджету до ВВП. 

Що стосується показників, які визначають фінансову залежність, то вони 

відображають ступінь впливу зовнішніх запозичень та державні фінанси. 

Основним показником який виражає фінансову залежність є співвідношення 

валютних надходжень країни до розмірів зовнішнього державного боргу. 
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Рис. 1.4. Індикатори макрофінансової стабільності  

Джерело: [150, c. 44-54]. 
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Слід відмітити, що всі наведені підходи до визначення стану 

макрофінансової стабільності загалом та боргової зокрема, мають як свої 

переваги, так і недоліки (табл. 1.4).  

Таблиця 1.4 

Переваги та недоліки найбільш розповсюджених підходів  

до групування індикаторів макрофінансової стабільності 

Переваги Недоліки 

Можливість на основі обрахунку індикаторів 
фінансової стабільності реалізовувати 
сигнальний підхід, що передбачає 
регулярний моніторинг всіх ключових сфер 
економіки  

Наведені та інші підходи, що пропонуються 
у зарубіжних методиках розрахунку 
показників фінансової стабільності 
практично не реально розрахувати для 
України у повному обсязі, що пов’язано із 
недостатнім обсягом необхідної для цього 
статистичної інформації 

Можливість деталізації стану розвитку 
окремих економічних систем (бюджетної, 
боргової, монетарної тощо) та ринків 

Заширокий перелік показників, що 
призводить до перетину окремих з них або 
включення одних до інших, більш широких 

Спроможність одержання співрозмірних з 
зарубіжними країнами показників, що 
відображають загальний стан 
макрофінансової стабільності  

Практично відсутність в Україні 
ефективного ринку цінних паперів, не дає 
можливості використовувати зарубіжні 
підходи найбільш ефективно 

Дозволяють швидко і відносно просто 
моніторити зміни ключових 
макроекономічних показників в країні та 
вчасно виявляти порушення стабільності у 
динаміці 

Неможливість повноцінної інтеграції 
наведених у зарубіжній практиці підходів, до 
вітчизняних реалій, у силу недостатньої 
розвиненості окремих ринків (зокрема 
страхового ринку) 

За умов комплексності розрахунків, дозволяє 
прогнозувати ймовірність настання кризових 
явища в економіці 

Вкрай обмежений перелік граничних 
показників, які б визначались критичними 
для України та відсутність підходів до їх 
корегування у разі перевищення таких 
значень 

Джерело: авторська розробка на основі [132] 
 

Таким чином, можна зробити висновок, що наявні на теперішній час 

підходи, що насамперед пропонуються міжнародними фінансовими 

організаціями, для України мають бути дещо скорегованими і адаптованими. 

Особливо це стосується індикаторів боргової стабільності країни. 

Враховуючи завелике для України значення різного роду запозичень, 

насамперед зовнішніх, на нашу думку, наведені макрофінансові індикатори 

стану державного боргу також мають в себе включати показники боргової 
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безпеки. Поряд з тим, необхідним є систематизація та розмежування індикаторів, 

що стосуються зовнішнього, внутрішнього та державного боргу загалом (рис. 

1.5). 

 

Рис 1.5. Систематизація підходів щодо визначення індикаторів стану 

державного боргу 

Джерело: авторська розробка на основі [150, c. 44-54]. 

 

У контексті розрахунку індикаторів боргової стабільності, звертає на себе 

увагу взаємозв’язок із доходами державного бюджету. Поряд з тим, у контексті 

визначення боргової стабільності, ключове значення має не відношення до 

розмірів доходів державного бюджету як таких, а їх достатність покривати 

видатки з тим, щоб уникати суттєвого зростання дефіциту державного бюджету. 

Формування дефіциту в державному бюджеті ініціює появу необхідності 

залучення зовнішніх фінансових ресурсів, що призводить до появи державного 
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Відношення обсягу валового внутрішнього боргу до розміру 
доходів державного бюджету 
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боргу. Ефекти, що виникають в результаті даного процесу можуть мати як 

короткостроковий, так і довгостроковий характер. Короткостроковий вплив 

спричиняється «ефектом витіснення», а довгостроковий – «ефектом боргового 

тягаря».  

«Ефект витіснення», як результат зростання відсоткових ставок може бути 

спричинений випуском державних цінних паперів, що являється одним із 

малоефективних способів покриття бюджетного дефіциту. У даному випадку 

драйверами відсоткової ставки виступають грошово-кредитна політика, що 

спрямована на подолання інфляції та фіскальна політика, спрямована на 

стимулювання економіки. 

У разі покриття бюджетного дефіциту за рахунок внутрішнього боргу 

також відбувається зростання відсоткової ставки. Даний механізм спричиняє 

зростання попиту на гроші в умовах їх обмеженої пропозиції, що призводить до 

зростання вартості кредитів. Відтак, зниження інвестиційної привабливості 

виробничої сфери провокує «витіснення» інвестицій [56, c. 153-161]. 

Зменшення приватних інвестицій, а як наслідок, скорочення споживчих 

витрат зумовлюють падіння доходу, що вказує на зниження ефективності 

стимулюючої фіскальної політики. Даний негативний наслідок можна подолати 

за допомогою збільшення державних інвестицій в реалізацію проектів розвитку 

економіки, що ініціюють очікування зростання прибутків, тобто збільшують 

інвестиційний попит [59, c. 29-40]. 

Проте, ефект «витіснення» більш характерний внутрішнім запозиченням. 

Зовнішні запозичення є залученими фінансовими ресурсами в іноземній валюті 

нерезидентами на основі умов іноземного законодавства [131, c. 10]. 

Дослідження їх впливу на формування економіки України набуває особливої 

актуальності, адже їх частка в державному борзі значно перевищує частку 

внутрішніх запозичень. Вітчизняні науковці проводять аналіз впливу 

зовнішнього боргу на національну економіку за допомогою визначення 

відхилень у формуванні ВВП, наявних доходів населення, прямих іноземних 

інвестицій, а також їх впливу на зміну відсоткової ставки. 
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Збільшення сукупного попиту в результаті зростання видатків з 

Державного бюджету, що стає можливим за умови залучення зовнішніх 

запозичень є фактором економічного зростання. Відтак, в національній 

економіці відбувається зростання граничної схильності до споживання та 

фактичної суми сукупних заощаджень [68, c. 207–214]. 

Довгостроковий вплив державного боргу визначає динаміку економічного 

зростання майбутніх періодів, що залежить від прогнозованого характеру 

споживання та нагромадження капіталу. Перспективне нарощування боргових 

зобов’язань та відсоткових ставок призведе до скорочення приватних інвестицій, 

переміщення приватних заощаджень в боргові зобов’язання, що негативним 

чином вплине на темп виробництва та доходи населення. 

Погашення зовнішнього боргу за рахунок збільшення ставки 

оподаткування спонукатиме поглиблення дисбалансів національної економіки та 

зменшення темпів економічного зростання на фоні пригнічення інноваційної та 

інвестиційної активності [58, c. 122-130]. 

Варто зауважити, що покриття дефіциту державного бюджету повинно 

супроводжуватися перевагою державних інвестицій над витратами споживання 

в сукупних державних витратах. Витрати споживання дозволяють вирішити 

нагальні проблеми економічної системи, проте не мають довгострокового 

ефекту, адже не сприяють інтенсифікації підприємницької діяльності. Натомість, 

державні інвестиції сприяють нарощуванню рівня конкурентоспроможності 

національної економіки, що забезпечує приріст доходів у майбутніх періодах. 

Аналіз довгострокових наслідків державного боргу повинен 

здійснюватися в динамічному аспекті. Так, Кабаці С. проводить аналіз тягаря 

державного боргу України протягом 2004–2015 рр. на основі таких показників: 

тенденція зміни частки державного боргу України у розрахунку на одну особу, 

тенденція зростання державного боргу у відсотках до ВВП та тенденція зміни 

частки державного боргу України в розрахунку на одного працюючого [54, c. 49-

51]. 
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Результати досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців вказують на 

те, що залучення фінансових ресурсів в економіку країни, а відтак, збільшення 

суми державного боргу має як позитивні, так і негативні наслідки. У 

короткостроковому періоді державний борг є дієвим способом залучення 

інвестицій в економічне зростання. При цьому, іноземці надають перевагу саме 

купівлі державних облігацій як найменш ризиковому способу інвестування, який 

гарантується урядом держави. Для внутрішньої економіки даний спосіб є більш 

безпечним порівняно з прямими іноземними інвестиціями, при яких іноземці 

купують принаймні 10% відсотків у компаніях, бізнесі чи нерухомості країни. 

При правильному використанні, державний борг покращує рівень життя в 

країні. Це дозволяє уряду будувати нові дороги та мости, покращувати освіту та 

професійну підготовку, а також забезпечувати пенсії. Це спонукає громадян 

витрачати більше грошей, а не економити на пенсії. Ці витрати приватних 

громадян ще більше сприяють економічному зростанню [10, c. 125-136]. 

Інвестори зазвичай вимірюють рівень ризику, порівнюючи борг із 

загальним економічним випуском країни (ВВП). Коефіцієнт заборгованості до 

ВВП вказує на те, наскільки висока ймовірність того, що країна може погасити 

свій борг. Коли сума боргу наближається до критичного рівня, інвестори 

починають вимагати більш високої процентної ставки. Вони хочуть отримати 

більшу віддачу за більший ризик. Якщо країна продовжує витрачати кошти, її 

облігації можуть отримати нижчий рейтинг. Це вказує на велику ймовірність 

того, що країна не зможе повернути свій борг. 

З підвищенням процентних ставок країні дорожче рефінансувати існуючий 

борг. З часом більша частина доходу повинна йти на виплату боргу, а менша – 

на державні послуги. Подібно до того, що сталося в Європі, такий сценарій може 

призвести до кризи суверенного боргу. 

Зрештою, занадто великий державний борг – це як їзда з аварійним 

гальмом. Інвестори підвищують відсоткові ставки у відповідь на підвищений 

ризик дефолту. Це робить дорожчими компоненти економічного розширення, 

такі як житлове будівництво, зростання бізнесу та автокредитування. Щоб 



61 

уникнути цього тягаря, урядам потрібно знайти оптимальний розмір державного 

боргу. Він повинен бути достатньо великим, щоб стимулювати економічне 

зростання, але достатньо малий, щоб підтримувати низькі відсоткові ставки [88, 

С. 23-36]. 

Різке зростання тягаря зовнішнього боргу з 1970-х років на країни, що 

розвиваються, пояснюється такими причинами: 

1) Посилення дефіциту платіжного балансу внаслідок нафтової кризи; 

2) Постійний інфляційний тиск; 

3) Масштабне кредитування західними банками в умовах рецесії в 

розвинених країнах; 

4) Обмежене продуктивне використання ресурсів; 

5) Низький прибуток від експорту; 

6) Зменшення потоку пільгової допомоги та, як наслідок, більша 

залежність від дорогих комерційних запозичень; 

7) Погіршення умов торгівлі для країн первинного виробництва [212, c. 

1676–1706]. 

З метою подолання кризи міжнародної боргу в міжнародній практиці 

використовують наступні заходи: 

1) перерахунок боргу. Консервативний підхід, що пропагується 

передовими країнами, полягає в тому, що країнам-боржникам може бути 

дозволено можливість переплати боргу. Він передбачає відстрочку відсотків та 

основних платежів або додавання заборгованості до капіталу. Однак проблема є 

надто гострою, щоб вирішити її шляхом простого планування; 

2) структурні економічні реформи, орієнтовані на ріст. На зустрічі МВФ із 

Світовим банком у 1985 році міністр фінансів США Джеймс Бейкер оголосив 

план, який називають планом Бейкера. Він акцентував увагу на наданні нових 

позик на суму 20 мільярдів доларів країнам-боржникам протягом трьох років, за 

умови, що вони готові провести орієнтовані на зростання структурні економічні 

реформи у своїх країнах. Але план Бейкера призначався лише для країн-

боржників у Західній півкулі і мав дуже обмежене застосування; 
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3) механізм зменшення заборгованості. Світовий банк у 1989 році створив 

новий інструмент у розмірі 100 мільйонів доларів. Він мав на меті надавати 

гранти бідним країнам, які здійснюють програми структурної перебудови, щоб 

вони могли викупити або обміняти свій комерційний борг на порівняно 

невеликий відсоток її номінал. Цей заклад був недостатнім у двох аспектах. По-

перше, до неї мали право лише ті країни-боржники, які мали доступ до допомоги 

Міжнародної асоціації розвитку. По-друге, максимальний ліміт грантів для 

боржної країни становив лише 10 мільйонів доларів, що було занадто мало; 

4) списання боргу. Нерозвинені країни-боржники довго вимагали певної 

міри списання боргів із країн-кредиторів. У зв’язку з цим План Брейді був 

висунутий у 1989 році. Він стосувався механізмів зменшення боргу та 

обслуговування боргу, таких як викуп боргів, обмін старого боргу на нові цінні 

папери зі знижкою та обмін старих боргів на нові облігації на рівні вартість із 

зниженими процентними ставками у поєднанні з політикою заохочення прямих 

іноземних інвестицій та репатріації відтоку капіталу з країн-боржників [42; 157, 

c. 158-164]. 

З метою забезпечення переваги позитивних наслідків над негативними в 

процесі державного запозичення, уряди країн-позичальників мають 

реалізовувати ефективну та виважену політику управління державним боргом, 

особливості та механізми якої буде розглянуто надалі.  

 

 

1.3. Наукові засади побудови механізму управління зовнішнім 

державним боргом 

 

Сучасна економічна політика країн світу нерозривно пов’язана з 

державними запозиченнями, формуванням, обслуговуванням та управлінням 

державним боргом. Однією з основних складових даного процесу є зовнішні 

запозичення. Особливість саме цього виду запозичень полягає у тому, що від 
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того наскільки ефективним буде інструментарій управління ними, залежатиме не 

лише соціально-економічне становище країни, але й її безпека, у тому числі, у 

протистоянні новим викликам пов’язаним із кризовими явищами та 

спроможністю відносно легкого відновлення у післякризовому періоді. 

Дослідження наукових напрацювань, що присвячені вирішенню проблеми 

ефективного управління зовнішнім державним боргом дозволяє виділити 

наступні напрямки їх проведення: 

- характеристика проблем управління державним боргом та шляхів їх 

вирішення з виділенням зовнішнього державного боргу як окремої складової 

державних запозичень; 

- висвітлення проблематики управління зовнішніми державними 

запозиченнями та розробка напрямків їх локалізації і подолання на основі 

закордонного досвіду [15]; 

- розкриття проблем управління та обслуговування зовнішнього державного 

боргу України. 

Щодо самого змісту поняття «управління державним боргом», то виходячи 

з проаналізованих нами підходів інших науковців, під ним ми розуміємо процес 

розробки та виконання стратегії управління державним боргом задля залучення 

певного визначеного обсягу фінансування за найменшими можливими 

витратами протягом середньострокового та довгострокового періоду, що 

відповідає розумному ступеню ризику. Воно також повинно відповідати будь-

яким іншим цілям управління державним боргом, які поставив уряд, зокрема 

таких як розробка та підтримка ефективного ринку державних цінних паперів 

тощо. У більш широкому макроекономічному контексті публічної політики 

уряди повинні прагнути забезпечити такий рівень і темпи зростання їх 

державного боргу, що дозволять обслуговувати його та зберігати стабільне 

економічне зростання за широкого кола обставин. 

Дослідження проблематики ефективного управління зовнішнім державним 

боргом України з урахуванням сучасного боргового навантаження на бюджет 

країни є надзвичайно актуальним. З цієї позиції можна погодитись із точкою зору 
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Г.О. Сизранцева (2013, с. 56), який відмітив, що управління державним боргом 

взагалі та зовнішніми державними запозиченнями зокрема, сьогодні зміщується 

з площини середніх за розміром фінансових проблем до ключових соціально-

політичних проблем і має вагомий вплив на національну та економічну безпеку 

України. 

Наведене вимагає розуміння будови механізму управління і обслуговування 

зовнішнього державного боргу України (рис. 1.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1.6. Механізм управління зовнішнім державним боргом України 

Джерело: складено автором. 

 

Поряд з тим, аналіз не може бути повним без розуміння передумов на яких 

базується такий механізм, до яких зокрема належать наступні:  

- дефіцитність державного бюджету більшості країн світу; 
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- державні інститути потребують значних ресурсів для виконання власних 

функцій в умовах посткризового розвитку соціально-економічної системи 

України;  

- збільшення державних інвестицій є необхідною умовою розвитку 

економіки та соціальної сфери країни;  

- особливості монетарної політики держави та те як вона формує валютні 

резерви НБУ. 

Як засвідчує зарубіжний досвід, більшість розвинених країн визначають  

управління відповідними ризиками однією із цілей менеджменту зовнішніх 

запозичень (табл. 1.5). [2, c. 13–28].  

 

Таблиця 1.5 

Цілі управління державним боргом у деяких зарубіжних країнах 

Країна Цілі 
Австралія Метою є залучення, управління та погашення боргу за мінімальною можливою 

довгостроковою вартістю, відповідно до прийнятного ступеня ризику. 

Колумбія 

Основна мета управління боргом – задоволення потреб у фінансуванні з 
низькими витратами на фінансування в довгостроковій перспективі, в рамках 
сталого шляху та з розумним рівнем ризику. Розглядаються ризики 
рефінансування, ринкові, кредитні, операційні та юридичні. 

Данія 

Основна мета політики – досягти мінімальних можливих витрат на 
довгострокове запозичення відповідно до розумного ступеня ризику. Влада 
переслідує цю мету, беручи до уваги різні фактори, включаючи цілі добре 
функціонуючого внутрішнього фінансового ринку. Останнім часом більше 
уваги робиться на дисципліні управління ризиками. 

Індія 

Мета політики управління боргом змінювалася з роками. Спочатку вона 
зосереджувалася на мінімізації витрат на запозичення, але в даний час метою 
є мінімізація витрат на запозичення в довгостроковій перспективі з 
урахуванням пов’язаного з цим ризику, гарантуючи при цьому заборгованість, 
політика управління узгоджується з грошово-кредитною політикою. 

Ірландія 

Основними цілями в управлінні державним боргом є, по-перше, захист 
ліквідності для забезпечення можливості фінансування казначейства і, по-
друге, забезпечення того, щоб щорічні витрати на обслуговування боргу були 
зведені до мінімуму за умови рівня ризику у прийнятних межах. Він також 
повинен враховувати абсолютний розмір боргу та його вплив на економіку. 

Італія Основна мета – забезпечити задоволення потреб у фінансуванні держави та її 
зобов’язань, мінімізуючи вартість боргу при незмінному рівні ризику. 

Японія 

Політика управління боргом в Японії має дві основні цілі. По-перше, 
забезпечити плавне та стабільне фінансування фіскального управління. По-
друге, обмежувати витрати на середньо- та довгострокове фінансування, тим 
самим зменшуючи навантаження на платників податків. 
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Мексика 

Управління державним боргом має на меті забезпечити задоволення 
фінансових потреб уряду та його платіжних зобов’язань за найменшими 
можливими витратами в середньо- та довгостроковій перспективі відповідно 
до розумного ступеня ризику. 

Нова 
Зеландія 

Основна мета – максимально збільшити довгострокову економічну віддачу від 
фінансових активів та боргу уряду в контексті фіскальної стратегії за умови 
відмови від ризику. 

Польща 
Основні завдання: мінімізація витрат на обслуговування державного боргу; 
зменшення валютного ризику та ризику рефінансування в іноземній валюті; 
оптимізація управління ліквідністю державного бюджету. 

Джерело: складено за [2, c. 13–28] 

 

Щодо самих ризиків, то, на нашу думку, можна погодитись з підходом що 

пропонує О. Скрипка (Скрипка, 2017), згідно якого існують наступні ризики 

управління зовнішнім запозиченнями країни: відсотковий, валютний, 

ліквідності, кредитний, операційний, рефінансування. 

Окрім ризиків, вплив на управління та обслуговування національним 

зовнішнім державним боргом країни мають зовнішні та внутрішні фактори.  

Так щодо України можна виділити наступні зовнішні фактори: кон’юнктура 

міжнародних ринків позикового капіталу; спекулятивний кредитний рейтинг 

країни; імідж країни; небажання закордонних кредиторів вкладати у ризикові 

боргові зобов’язання найменш економічно розвинутих країн.  

До внутрішніх факторів впливу можна віднести: стан вітчизняної 

економіки; рівень валютних резервів НБУ; дефіцит (профіцит) 

зовнішньоторговельного балансу; рівень валового та зовнішнього державного 

боргу. 

Відповідна національна політика є основою для побудови національного 

механізму управління та обслуговування зовнішнім державним боргом України. 

Під «політикою управління державним боргом» у даному контексті слід 

розуміти вказівки та процедури, що керують практикою адміністрування боргу 

центральних та місцевих органів влади, включаючи процес випуску, управління 

ризиками боргового портфеля та дотримання внутрішніх та міжнародних норм.  
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Доопрацювавши наукове дослідження Н.Б. Ярошевича та А.В. Мазур 

(Ярошевич, Мазур, 2007) можемо виділити три напрями формування політики 

управління зовнішнього державного боргу в країні:  

- з акцентом на зовнішні запозичення;  

- з акцентом на внутрішні запозичення;  

- комплексна політика з відповідним паритетом зовнішніх та внутрішніх 

запозичень в залежності від кон’юнктури ринків позикових капіталів 

(національний, міжнародні) і стратегічних цілей розвитку країни.  

Дослідження динаміки співвідношення загального, зовнішнього, 

внутрішнього державного боргу до ВВП України за 2008 – 2019 роки вказує на 

те, що протягом останніх років акцент був зміщений у бік зовнішніх запозичення, 

у той час як основною повинна бути комплексна політика управління зовнішнім 

державним боргом. 

Політика управління державним боргом держави, з теоретичної точки зору, 

передбачає наявність відповідної стратегії та тактики.  

Щодо боргової тактики, то нею визначаються умови та обмеження 

здійснення державних запозичень, окреслюються форми запозичень та 

механізми за допомогою яких буде здійснюватися погашення боргового 

зобов’язання та відсотків. Таким чином, тактика передбачає вирішення поточних 

питання залучення та управління борговими зобов’язаннями держави [152, 

c. 237]. 

Щодо боргової стратегії, то її зміст полягає у реалізації заходів відносно 

впорядкування боргового навантаження та досягнення країною 

платоспроможного стану. Борговою стратегією визначається кінцева мета, яку 

має реалізувати держава в процесі управління державним боргом. Такою метою 

є досягнення максимального для країни ефекту від залучених коштів та 

підтримання її платоспроможного рівня.  

О. О. Прутська підійшла дещо ширше до цієї проблеми і під борговою 

стратегією розуміє «комплекс взаємопов’язаних дій держави щодо 

врегулювання поточних боргових проблем, забезпечення платоспроможності 
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держави у майбутньому та ефективного використання державного боргу для 

забезпечення економічного зростання». 

На думку О. О. Прутської, боргова стратегія України повинна ґрунтуватися 

на наступних принципах: 

- безумовність (держава безумовно виконує усі зобов’язання перед 

зовнішніми кредиторами); 

- мінімізація ризиків (усі правочини з позиками мають здійснюватися у 

спосіб, що мінімізує ризики від коливань світової фінансової кон’юнктури); 

- оптимальність (структура державного боргу має бути оптимальною); 

- забезпечення фінансової незалежності (дотримання відповідного 

співвідношення зовнішніх і внутрішніх запозичень); 

- ефективність (запозичені фінансові ресурси мають спрямовуатись на 

інвестиційні програми); 

- прозорість (відкритість інформації при випуску позик та загальний 

економічний стан держави); 

- стабільність (держава має клопотати про стабільність вітчизняного 

фондового ринку). 

Боргова стратегія України може здійснюватися за двома можливими 

напрямками: повна відмова від зовнішніх державних запозичень або здійснення 

нових зовнішніх запозичень в безпечних розмірах на інвестиційні цілі. 

Повна відмова від державного зовнішнього запозичення ускладнюється 

необхідністю обслуговування і погашення вже накопиченого державного боргу, 

а також підтримки платіжного балансу, збереження золотовалютних резервів та 

забезпечення стабільного економічного зростання. Оскільки, фінансування 

вказаних напрямків тільки за рахунок внутрішніх ресурсів не є можливим, для 

України прийнятнішим є здійснення нових зовнішніх запозичень у безпечних 

розмірах (при збереженні прийнятного співвідношення розміру державного 

боргу до ВВП), для реалізації інвестиційних проектів та програм 

інституціонального розвитку. Існуючий на сьогодні підхід спрямований на 

фінансування бюджету, з метою забезпечення реалізації статей поточного 
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споживання, на думку науковців, має зазнати кардинальних змін. Це пов’язано з 

тим, що реалізація таких цілей не сприяє отриманню майбутніх доходів, які б 

давали державі можливість розрахуватись із попередніми запозиченнями та 

відсотками, за їх обслуговування [151, c. 184-185]. 

На думку професора А. С. Гальчинського, задля інноваційного розвитку 

української економіки держава має спрямовувати зовнішні державні 

запозичення на: 

- фінансування заходів щодо спонукання природокористувачів до діяльності 

по відновленню запасів корисних копалин; 

- розвиток енергетичного потенціалу та енергозберігаючих технологій; 

- відповідності світовим стандартам безпеки і якості української продукції; 

- формування єдиного інформаційного простору України (сприяння 

розширенню попиту на українські інформаційно-комунікаційні послуги, 

регулювання (демонополізацію) сектора телекомунікацій, стимулювання 

ефективності і розвитку системи технопарків, реалізацію програм розвитку 

систем профільної і вищої спеціальної освіти.) 

Що стосується вибору стратегії управління зовнішнім державним боргом, 

то найбільш розповсюдженими є наступні: 

- фіскально орієнтована стратегія. Основою цієї стратегії є мінімізація 

витрат по обслуговуванню зовнішнього боргу. При цьому, структура боргу за 

кредиторами і термінами не є прерогативою державних органів влади. Таким 

чином, можна стверджувати, що дана стратегія спрямована на економію 

бюджетних коштів на етапі здійснення запозичень, з метою їх подальшого 

обслуговування; 

- нейтральна стратегія. Зміст даної стратегії полягає у перенесенні 

акценту на реструктуризацію та зміну термінів (пролонгація) боргових 

зобов’язань. За таких умов, вартість запозичень, структура та терміни не є 

самоціллю держави. Таким чином, цю стратегію можна визначити як таку що 

спрямована на виживання; 
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- антициклічна стратегія. Дана стратегія має на меті нівелювання 

негативних впливів кризових явищ в економіці, викликаних світовими чи 

внутрішніми факторами, а також реалізація швидкого, і ефективного виходу з 

кризи, задля відновлення соціально-економічного зростання країни. У контексті 

даної стратегії, основна увага зосереджується на управлінні зовнішнім боргом за 

типом кредитора, термінами та вартістю. За змістом, це стратегія антициклічного 

розвитку. 

Державна стратегія економічного розвитку визначає трансформацію 

пріоритетів та інструментів державного втручання в економічні процеси, з 

метою реалізації його політичної стратегії. Вона характеризує спрямованість дій 

державних органів влади та принципи на яких вони базуються в загальному 

вигляді у довгостроковому періоді. Зазвичай, у сучасних реаліях до керівних 

принципів економічної політики, складовою якої є фінансова політика, 

відносяться: ефективність; прийнятна нерівність у розподілі доходів; 

стабільність, ознаками якої є помірні темпи інфляції; низький рівень безробіття; 

високі темпи економічного зростання [153, c. 15]. 

Забезпечення зазначених принципів нерозривно пов’язане з реалізацією 

сукупності заходів бюджетного характеру. Між концепцією зовнішніх 

державних запозичень та державного бюджету існує нерозривний зв’язок. 

Перша з них використовує ряд бюджетних понять, які є засадоутворюючими при 

аналізі зовнішніх державних запозичень. Так більшість урядів, в тому числі, 

розвинених країн, неспроможні досягнути збалансованості доходної та 

видаткової частини бюджету. В умовах виникнення кризових явищ, проблема 

забезпечення балансу між доходами та видатками державного бюджету 

ускладнюється ще більше. Дефіцит, який виникає ще на етапі планування, 

призводить до необхідності здійснення зовнішніх державних запозичень, як 

одного з джерел його покриття. Такі запозичення, в свою чергу, потребують 

здійснення нових видатків, але вже іншого характеру. Спроможність 

обслуговувати боргові зобов’язання за раніше здійсненими запозиченням є 

одним з основних чинників макроекономічної стабільності у державі. 
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Ретроспективний аналіз управління та обслуговування національним 

зовнішнім державним боргом в Україні і оцінка розробок О.Л. Шелест та 

В. Л. Терещенко дозволяє стверджувати, що в країні використовують 

нейтральну стратегію менеджменту зовнішніх державних запозичень. 

Натомість, враховуючи посткризове відновлення економіки України та 

необхідність підвищення ефективності використання зовнішніх державних 

запозичень, вважаємо доцільним використовувати антициклічну боргову 

стратегії для нашої країни. 

Щодо мети управління боргом у загальному розумінні, то її зміст полягає у 

одержанні найкращого результату від позикового фінансування з мінімізацією 

ризиків платоспроможності в майбутньому. Поряд з тим, як свідчить аналіз 

сучасної боргової політики в Україні, її можна сформулювати наступним чином: 

«Вирішення тактичних завдань грошово-кредитної політики держави та 

наповнення державного бюджету і міжнародних валютних резервів НБУ». 

Відзначаємо недоречність наведеної мети у сучасних умовах трансформації 

вітчизняної економічної системи, що потребує її зміни на основі дослідження 

досвіду економічно розвинутих країн (табл. 1.6). 

Таблиця 1.6 

Мета управління зовнішнім державним боргом  

у економічно розвинутих країнах  

Назва країни Мета управління та обслуговування національним зовнішнім 
державним боргом 

Франція 
Мінімізація вартості державного боргу, у тому числі зовнішнього, для 
бізнес – одиниць та домашніх господарств в межах забезпечення 
відповідних параметрів національної безпеки. 

Німеччина Зменшення витрат на обслуговування державного боргу (зовнішніх 
запозичень) при оптимізації умов залучення кредитних ресурсів. 

Великобританія 
Оптимізація державних запозичень (зовнішнього державного боргу) з 
мінімізацією довгострокових платежів на основі управління ризиками 
таких запозичень. 

Данія, США Мінімізація вартості зовнішніх державних запозичень у 
довгостроковому періоді. 

Швеція Мінімізація вартості зовнішніх державних запозичень у 
довгостроковому періоді на основі управління ризиками. 

Японія  
Залучення зовнішніх державних запозичень з врахуванням зменшення 
фіскального тягаря на платників податків та залучення кредитних коштів 
для формування грошово-кредитної політики держави. 
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Нова Зеландія Максимізація економічного доходу держави на основі зовнішніх 
державних запозичень. 

 

Враховуючи наведене у таблиці 1.6, вважаємо, що метою управління та 

обслуговування національним зовнішнім державним боргом в Україні, за умов  

перманентно повторювальних кризових явищ має бути балансування між 

мінімізацією витрат на обслуговування боргу та оптимізацією загальної його 

структури.  

Для виконання вказаної мети необхідно змінити перелік завдань 

управління зовнішнім державним боргом, до яких слід віднести:  

- формування необхідного розміру фінансових ресурсів для виконання 

функцій держави та реалізації довгострокових стратегічних проектів розвитку 

національної економіки і соціальної сфери;  

- забезпечення оптимальної структури зовнішніх державних 

запозичень за строками, вартістю, ризиками, кредиторами;  

- підвищення рівня національної економічної безпеки;  

- забезпечення підвищення ефективності використання позикових 

коштів державними інститутами. 

До об’єктів управління та обслуговування зовнішнім державним боргом 

відносяться кредитні ресурси, які запозичуються владними структурами на 

міжнародних ринках позикових капіталів або у міжнародних фінансових 

організацій. 

Питання суб’єктів управління державним боргом нерозривно пов’язано із 

моделлю інституційного супроводу даного процесу. І. О. Лютий та О. Д. Рожко 

виокремлюють агентську, банківську та урядову моделі інституційного 

супроводу процесу управління державним боргом. [80, с. 17-24].  

Банківська модель передбачає адміністрування зовнішнього боргу через 

підрозділ Центрального банку країни. Саме він коригує всі поточні операції на 

фінансовому ринку, здійснює розробку боргової стратегії країни, здійснює 

управління державним боргом, які підпорядковані переважно меті грошово-

кредитної політики держави. До країн, що застосовують банківську модель 
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належать Кіпр, Данія, Мальта, Індія та Філіппіни. Банківська модель найбільше 

підлягає критиці. 

Урядова модель полягає в тому, що основні завдання покладені на 

Державне казначейство, або Міністерство фінансів, що здійснюють управління 

зовнішнім державним боргом, а цілі боргового менеджменту відповідають 

завданням бюджетної політики країни. Ця модель застосовується в Італії, Іспанії, 

Литві, Естонія, Чехії, Словенії та інших. 

Агентська модель формує окрему структуру, або агентство, що обирає 

найбільш оптимальні методи управління зовнішнім державним боргом. 

Агентство розробляє нагальні цілі адміністрування державного боргу та 

реалізовує їх відповідно до  ринкових методів і прийомів управління відповідною 

до ухвали Уряду певної країни. Всі функції управління державним боргом 

зосереджені в руках одного агентства. Дана модель управління активно 

використовується наступними країнами: Австрія, Бельгія, Великобританія, 

Греція, Ірландія, Латвія, Нідерланди, Німеччина, Португалія, США, Угорщина, 

Фінляндія, Франція та Швеція.  

Найбільш розповсюдженою у зарубіжній практиці виступає агентська 

модель управління державним боргом, яку використовують більша частина 

країн-членів Європейського Союзу. В цих країнах сфера повноважень агентств 

досить відрізняється, але найчастіше агентства підпорядковуються міністерству 

фінансів (казначейству) і націлена на виконання від його імені та за його 

дорученням операцій з випуску, обслуговування та погашення державних цінних 

паперів. Крім того, ефективність процесу управління державним боргом 

залежить від повноцінного моніторингу боргових операцій, що здійснюється 

відповідними аудиторськими організаціями [31, c. 310–317]. 

Щодо суб’єктів менеджменту зовнішніми державними запозиченнями в 

Україні, то до них до них слід віднести: урядові інститути; підрозділи 

Національного банку; відповідне агентство, що сформовано на державному рівні 

(Лютий, Рожко, 2006). Структура інституційного забезпечення управління 

державним боргом в Україні наведено на рис. 1.7. 
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Рис. 1.7. Інституційне забезпечення управління державним боргом в 

Україні 

Джерело: власна розробка на основі [147] 
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державного бюджету. У випадку дефіцитного бюджету, Міністерство фінансів 

України пропонує можливі джерела його покриття, якими, у тому числі, можуть 

бути зовнішні та внутрішні запозичення. Також, у бюджеті на кожен рік 

передбачаються витрати на обслуговування накопиченого у попередні періоди 

держаного боргу. Виплата боргів за всіма запозиченими для погашення дефіциту 

державного бюджету коштами гарантуються Кабінетом Міністрів України [29]. 

Основну роль в управлінні державним боргом відіграє Міністерство 

фінансів України, які підпорядковуючись Кабінету Міністрів України реалізує 

загальнодержавну політику в фіскально-бюджетній сфері. У даному контексті, 

Міністерство фінансів України, розробляючи бюджет на певний рік, також 

приймає активну участь у розробці боргової політики на поточний термін та 

перспективу. Також, Міністерством фінансів України здійснюється випуск 

держаних боргових цінних паперів у певних обсягах та на певний термін, 

погашення та сплата доходів за якими гарантується державою [98]. 

Наступним державним органом влади, який зокрема визначає потребу у 

зовнішньому фінансуванні є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України. Даним Міністерством розробляються, 

готуються та впроваджуються великі державні проекти, які серед іншого можуть 

потребувати значних обсягів зовнішніх запозичень, які здебільшого 

реалізуються під урядові гарантії [40]. 

Операційні функції щодо обслуговування певного кредитора здійснює 

визначений банк-агент, який реалізує залучення та погашення іноземного 

кредиту, гарантію повернення якого надає Кабінет Міністрів України. Перелік 

банк-агентів визначається за результатами проведених конкурсів порядок яких 

визначає Міністерство фінансів України. 

Джерелом фінансових ресурсів необхідних для реалізації наданих 

іноземним кредиторам гарантій є Державний валютний фонд України, у якому 

Кабінетом Міністрів України формується спеціальний резерв. 
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Одержаний гарантований Кабінетом Міністрів України іноземний кредит 

обслуговується через Державний експортно-імпортний банк України або 

окремим фінансовим агентом (агентами) на які уряд покладає дані функції [112]. 

Окрім наведених на рис. 1.7 інститутів, також значний вплив на управління 

державним боргом мають інвестори та кредитори (вітчизняні та зарубіжні), які, 

будучі суб’єктами реалізації фінансових ресурсів, по суті виступають рушіями 

боргового процесу. 

Увагу привертає те, що в Україні відбувається впровадження агентської 

моделі управління державним та гарантованим державою боргом, що 

відбувається шляхом створення Боргового агентства України [23]. Агентська 

модель управління державним боргом є найбільш поширеною серед країн ЄС, а 

саме: Австрії, Бельгії Греції, Нідерландів, Латвії, Німеччини, Португалії, 

Словаччини, Швеції, Фінляндії, Франції, Угорщини тощо. Незалежна установа 

(агентство) виконує функції менеджменту боргового портфеля країни, мінімізує 

вартість державного боргу у довгостроковій перспективі, оптимізує рівень 

боргових ризиків, забезпечує стабільне фінансування дефіциту бюджету. Як 

правило, така установа (агентство) підпорядковується Міністерству фінансів 

держави та виконує за його дорученням операції із випуску, обслуговування та 

погашення державних цінних паперів.  

Діяльність всіх наведених державних інституцій у сфері держаних 

запозичень регулюється за допомогою спеціального нормативно-правового 

забезпечення. Загалом, існуючу нормативно-правову базу, за допомогою якої 

регламентується система управління державним та гарантованим державним 

боргом України, можна поділити на: 

1) законодавчі акти, у яких окреслюються загальні принципи залучення 

коштів, їх граничні розміри, які якнайкраще відповідатимуть економічному 

розвитку країни;   

2) нормативно-правові та законодавчі акти, якими регулюється структура, 

умови, види та розмір доходності внутрішніх державних запозичень; 
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3) нормативно-правові та законодавчі акти, якими регулюється структура, 

умови, види та розмір доходності зовнішніх державних запозичень, у тому числі 

тих, які залучаються під гарантії уряду, Міністерства фінансів України і НБУ; 

4) нормативно-правові акти, за допомогою яких регулюється обіг 

зовнішніх державних цінних паперів, а також впорядковуються питання 

залучення зовнішніх кредитів задля реалізації важливих для країни програм. У 

даному контексті, нормативно-правове забезпечення складають міжурядові та 

міждержавні угоди, а також різного роду правові акти з міжнародними 

фінансовими установами. У таких угодах передбачаються особливості 

зовнішнього кредитування відповідно до законодавства та вимог зарубіжних 

кредиторів [76, с. 61]. 

Базовим нормативно-правовим актом є Конституція України, у якій 

зазначено, що порядок формування державного боргу та управління ним 

реалізується через відповідне законодавство у даній сфері. Також, у Конституції 

України (стаття 85) встановлено, що Верховна Рада України затверджує рішення 

відносно надання нашою державою позик іншим державам та отримання від 

міжнародних фінансових інститутів, держав чи інших кредиторів коштів на рівні 

понад передбачений у Державному бюджеті на певний рік. Також, Верховною 

Радою має здійснюватися контроль за коштами одержаними у вигляді державних 

запозичень [29]. 

Основні засади здійснення управління державним боргом 

регламентуються Бюджетним кодексом України (статті 14-18). Окрім цього, 

Законом про Державний бюджет України на певний рік, встановлюються 

граничні значення державного та гарантованого державою боргу, а також 

визначається розмір гарантій, який може надаватись урядом у певному 

бюджетному періоді. 

Ще одним законодавчим актом у якому регламентуються державні 

запозичення є Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок». У даному 

законі окреслюється зміст та особливості обігу державних цінних паперів 

(облігацій державної позики), як внутрішніх так і зовнішніх. 
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Щодо облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), то законодавством 

визначається що їх емітентом є Міністерство фінансів України, яке включає 

одержані кошти до Державного бюджету України [29]. 

Декретом Кабінету Міністрів України «Про надання державних гарантій 

щодо іноземних кредитів, які надаються Україні відповідно до міжнародних 

договорів» визначається, що гарантом виконання взятих на себе зобов’язань за 

запозиченнями з боку держави Україна є Кабінет Міністрів України [29]. 

Особливості взаємовідносин України з міжнародними фінансовими 

організаціями регламентуються Законом України «Про вступ України до 

Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та 

розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку 

та багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій». Відповідно до цього 

закону, не лише визначаються особливості вступу та співробітництва з 

визначними фінансовими організаціями, але й порядок запозичення та 

повернення залучених у них коштів [29]. 

Попри всі перелічені законодавчі акти в Україні не прийнятим залишається 

Закон України «Про державний борг», який повинен стати основним правовим 

підґрунтям для реалізації ефективної боргової політики держави. 

Управління державним боргом здійснюється через конкретні методи, 

детальний зміст яких наведено у таблиці 1.7.  

Таблиця 1.7  

Методи управління державним боргом 

Метод Характеристика 
Ринкові 

Реструктуризація 
Відстрочення сплати частини або повної суми боргу країною- 
боржником (можливий  обмін боргових сум на акції або спеціальні 
облігації для інвестування в національну економіку). 

Рефінансування 

Сплата основної суми боргу та відсотків по ньому за рахунок коштів, 
отриманих від нових запозичень. Рефінансування боргів є ефективним 
лише у тому випадку, якщо країна-боржник має високий кредитний 
рейтинг на світовому фінансовому ринку. 

Сек`юритизація  Переоформлення боргу у знову випущені облігації шляхом обміну 
несек`юритизованого боргу на облігації країни-боржника 

Конверсія (обмін 
боргу)  

Зміна норми прибутковості кредиту, при якій держава-кредитор може 
зменшити розмір належних до сплати відсоткових сум по кредиту.  
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Уніфікація боргу  Обмін кількох раніше випущених боргових зобов’язань держави на 
одне нове зобов’язання.  

Консолідація боргу  Зміна початкових умов державної позики (зміна часу її тривалості, 
величини позикового відсотка тощо)  

Новація Заміна одних зобов’язань іншими за угодою між позичальником і 
кредитором щодо заміни. 

Викуп боргу з 
дисконтом на 
вторинному ринку  

Викуп власних боргів зі знижкою на вторинному ринку. Можуть собі 
дозволити країни боржники, які мають значні золотовалютні резерви.  

Обмін облігацій за 
регресивним 
співвідношенням 

Кілька, раніше випущених, облігацій позики прирівнюються до однієї 
нової.  

Неринкові 
Тимчасовий 
мораторій на 
виплату боргу  

Відстрочення сплати внутрішніх або зовнішніх боргових зобов’язань, 
що оголошуються державою на певний строк чи до закінчення певних 
надзвичайних подій.  

Пролонгація  

Добровільна згода кредиторів на відстрочення виплат за 
зобов’язаннями боржника (як правило, проводиться тоді, коли випуск 
нових позик на обслуговування раніше випущених фінансово 
недоцільний).  

Дострокове 
погашення 

Економія бюджетних коштів при необхідності їх майбутнього 
обслуговування. 

Списання 
(анулювання) 
частини боргу  

Застосовується кредиторами у випадку фінансової неспроможності 
держави погасити свої зобов’язання.  

Джерело: [78]. 

 

Підвищення ефективності управління державним боргом здійснюють з 

використанням різних ринкових та неринкових методи управління державною 

заборгованістю. Найбільш поширеними є реструктуризація та рефінансування 

державного боргу. 

Характеризуючи комплекс методів управління зовнішнім державним 

боргом в Україні слід відмітити, що на сьогодні він включає:  

- рефінансування (обслуговування попередніх боргів за рахунок 

здійснення нових запозичень);  

- консолідацію (зміна умов обслуговування кредиту задля пролонгації 

строків його погашення);  

- конверсію (зміна умов обслуговування державних позик щодо їх 

доходності для кредиторів);  
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- реструктуризацію (зміна умов отриманого кредиту щодо 

продовження строків погашення, зменшення вартості обслуговування, змін умов 

погашення, можливості списання частини боргу та ін.).  

Варто зазначити, що за роки незалежності країни також використовувались 

такі методи управління державними зовнішніми запозиченнями як: новація 

(заміна одних державних зовнішніх боргових зобов’язань на інші) та дострокове 

їх погашення. 

Відсутність комплексної державної політики щодо залучення та 

використання зовнішніх запозичень призводить до зростання їх обсягів, що може 

стати значною перепоною на шляху до подальших економічних перетворень у 

майбутньому. Незадовільний стан політики міжнародних запозичень обумовлює 

необхідність розробки механізму узгодження зовнішнього державного 

позичання із стратегією фінансової стабілізації України. Результатом 

зазначеного повинно стати формування стійкого платіжного балансу в умовах 

сучасних глобальних викликів та зміни кон’юнктури на світових енергетичних 

та продовольчих ринках. Також необхідно передбачити можливість та фінансові 

ресурси для реалізації запланованих державних реформ та виконання 

середньострокових цілей соціально-економічного розвитку країни.  

Сам механізм узгодження зовнішнього державного позичання із стратегією 

фінансової стабілізації представлено на рис. 1.8. 

План дій щодо узгодження зовнішнього державного позичання із стратегією 

фінансової стабілізації України має передбачати розвиток внутрішнього ринку, 

випуск облігацій на міжнародному ринку в іноземній та вітчизняній валюті, 

збільшення кількості інвесторів та спрощений доступ для них до фондового 

ринку, активні операції з управління державним боргом, поглиблення взаємодії 

з інвесторами, розширення співпраці з міжнародними кредиторами та урядами 

іноземних держав щодо пільгового фінансування, робота з рейтинговими 

агентствами для покращення кредитного рейтингу України. 
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Рис. 1.8 Механізму узгодження зовнішнього державного запозичення із 

фінансовою стабілізацією 

Джерело: складено автором. 

 

Деталізуючи механізм узгодження зовнішнього державного позичання із 

стратегією фінансової стабілізації, значної увагу потребує визначення каналів, 
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через які управління державним боргом може впливати на фінансову 

стабільність держави (табл. 1.8). 

Таблиця 1.8 

Вплив каналів управління зовнішнім боргом  

на фінансову стабільність країни 

Канал Ключова мета Інструменти 
досягнення 

Обсяг боргу Випуск інструментів з низькою вартістю та/чи 
низьким рівнем ризику 

Повернення боргу, 
обмін боргів 

Профіль боргу Біржові аукціони, 
деривативи 

База 
інвесторів 

Диверсифікація бази інвесторів; контроль 
показників ризику на основі інвесторів та 
адаптація відповідної стратегії 

Заборгованість по 
рахунках, біржові 
торги, програма зі 
зв'язків з інвесторами 

Структура 
боргового 
ринку 

Випуск контрольних цінних паперів; створення 
відповідної первинної структури дилерів та 
виробників ринку; координація з регулюючими 
органами; створення відповідної правової бази; 
проект стратегії розвитку боргового ринку Зміни в законодавчій 

базі та борговій 
стратегії Інституційні 

аспекти 
Координація грошово-кредитної політики та 
політики управління готівкою; прийняти 
продуману програми дій з урахуванням 
міжнародної та вітчизняної практики щодо 
рівня обмежень  

Джерело: авторська розробка на основі [197]. 
 

Таким чином, можна констатувати, що зовнішні державні запозичення 

стали невід’ємною складовою механізму регулювання макроекономічних 

процесів у країнах. Це пов’язано з реалізацією державами бюджетної політики, 

яка потребує значних витрат щодо виконання зобов’язань економічного та 

соціального характеру. Особливо стрімко розміри бюджетних витрат зростають 

у кризові для країн періоди, коли подальша підтримка економічної та фінансової 

системи перекладається на державу, що, в свою чергу, призводить до виникнення 

бюджетного дефіциту. Ефективність використання інструменту зовнішніх 

державних запозичень та його вплив на стратегічний розвиток держави, 

залежить від таких факторів як обсяги, терміни та напрямки використання 

коштів залучених ззовні. 
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Підсумовуючи, слід відмітити, що управління зобов’язаннями за 

попередніми зовнішніми державними запозиченнями, за умов їх значного 

накопичення, є одним з найбільш нагальних питань фінансової політики 

більшості країн світу, адже від цього залежить і стабільність їх фінансових 

систем загалом. Необхідність вдосконалення існуючої практики у відношенні 

зовнішніх державних запозичень є надзвичайно актуальною і для України, 

особливо в останні роки, коли їх обсяги, у порівнянні з попередніми періодами, 

зросли у декілька разів. 

 

 

Висновки до розділу 1 
 

У першому розділі дисертації досліджено економічну природу поняття 

«зовнішній державний борг», проаналізовано вплив зовнішнього державного 

боргу на макрофінансову стабільність та розглянуто механізм управління ним. 

Все це дозволило зробити наступні висновки. 

1. Дослідження економічної думки щодо розуміння поняття «зовнішній 

державний борг», у історичному контексті, дало змог виокремити наступні 

етапи: відродження (друга половина XV ст. – перша половина XVII ст.); 

просвітництво (друга половина XVII ст. – остання чверть XVIII ст.); вільна 

конкуренція (остання чверть XVIII ст. – остання чверть XIX ст.); монополістична 

конкуренція (остання чверть XIX ст. – перша половина XX ст.); ринкове 

господарство (з другої половини XX ст.). На кожному з наведених етапів 

розуміння змісту зовнішнього державного боргу видозмінювалось: на першому 

з наведених етапів зовнішні запозичення сприймались як позитивне явище, на 

другому – як чинник що сприяє зростанню непродуктивного класу населення, на 

третьому – як фактор можливого банкрутства країни-божника, на четвертому 

етапі – як побічний фактор стабілізаційної політики. На п’ятому етапі акценти 

змінились і на перший план вийшло не розуміння самої сутності зовнішнього 



84 

державного боргу, а оптимального балансу між обсягами його запозичення та 

інвестиціями. 

2. Попри те, що у історичному контексті наявні факти позитивного 

тлумачення вказаного поняття, проте більшість науковців схиляються до думки, 

що накопичення зовнішнього державного боргу є небезпечним, адже, є 

причиною відтоку капіталу на межі країни, спричиняє додаткове навантаження 

на бюджет і, в результаті, може призвести до неплатоспроможності країни- 

позичальника. Поряд з тим, безперечним є те, що повна відмова від зовнішніх 

ресурсів не доцільна, адже за умов раціонально та ефективного управління, такі 

запозичення можуть сприяти економічному розвитку країни. 

3. Обґрунтовано необхідність визначення поняття «зовнішній 

державний борг» у двоаспектному представленні. При цьому, з одного боку, 

зовнішній державний борг являє собою 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 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 держави. 

4. Досліджено сутність та зміст стабільності фінансової системи. 

З’ясовано, що при цьому, система має перебувати у відповідному стані, який би 

дозволяв забезпечити виконання певних функцій у необхідному обсязі та на рівні 

ефективності, яка б протистояла внутрішнім та зовнішнім ризиками, а також 

підтримувати розвиток реального сектору економіки країни. Окреслено 

елементи системи оцінки фінансової стабільності та розглянуто  відповідні 

індикатори у фіскально-бюджетній, грошовій, борговій та валютній сферах, а 
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також на фондовому та страховому ринках. Запропоновано авторський підхід до 

систематизації макрофінансових індикаторів стану державного боргу, що 

передбачає синтез загальноприйнятих зарубіжних підходів та індикаторів 

боргової безпеки, що існує в України та розмежовує їх на три групи: що 

характеризують стан зовнішнього, внутрішнього та обох груп державного боргу. 

5. Проаналізовано складові механізму управління і обслуговування 

зовнішнього державного боргу України. Окреслено ризики, передумови, 

внутрішні та зовнішні фактори виникнення державного боргу. Розглянуто 

особливості формування політики, стратегії, тактики, цілей, мети та завдань 

управління зовнішнім державним боргом. Визначено об’єкт, предмет та методи, 

що можуть забезпечити реалізацію даного процесу.  

6. Запропоновано механізм узгодження зовнішнього державного 

позичання із фінансовою стабілізацією, що передбачає комплекс заходів щодо: 

прогнозування потреби у додатковому фінансуванні; оцінці необхідності його 

здійснення; у разі необхідності, залучення коштів; реалізація запланованих 

державних реформ з метою досягнення середньострокових цілей соціально-

економічного розвитку країни та у кінцевому підсумку, оцінка ефективності їх 

використання. Доведено, що для України план реалізації механізму узгодження 

зовнішнього державного позичання із стратегією фінансової стабілізації має 

передбачати розвиток внутрішнього ринку, випуск облігацій на міжнародному 

ринку в іноземній валюті та в гривні, збільшення кількості інвесторів та 

забезпечити спрощений доступ інвесторів до фондового ринку, активні операції 

з управління державним боргом, поглиблення взаємодії з інвесторами, 

розширення співпраці з міжнародними кредиторами та урядами інших країн 

задля пільгового фінансування, підвищення кредитного рейтингу України. 

 

Результати проведеного у розділі дослідження опубліковані в наукових 

працях автора [135, 139, 143, 136]. 
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РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА 

ФІНАНСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ 

 
 

2.1. Етапізація та особливості формування зовнішнього державного 

боргу України  

 

Нарощення зовнішньої державної заборгованості нині є однією з ключових 

характеристик фінансової системи України. Фінансова нестабільність, 

економічні та соціальні труднощі, що постали перед Україною на сучасному 

етапі її розвитку, формують нові виклики керівництву держави. В процесі 

забезпечення достатньої фінансової бази для функціонування економіки, уряд 

країни вдається до зовнішнього запозичення.  

Наразі в Україні зосереджено значний обсяг зовнішнього державного 

боргу та простежуються тенденції щодо його постійного зростання. Саме тому, 

першочерговим завданням перед державними структурами має бути реалізація 

ефективної стратегії управління зовнішньої державної заборгованості. Для 

винайдення дієвої системи управління боргом необхідно докорінно визначити 

всі причини, фактори і особливості, що зумовили формування саме такого 

державного боргу. Розуміння першопричин може бути головним аспектом 

успішного управління державним боргом. Саме тому, на сучасному найбільш 

стрімкому етапі накопичення державного боргу, особливо зовнішньої його 

складової, особливої актуальності набуває системний ретроспективний аналіз 

формування боргових зобов’язань України. 

На сучасному етапі функціонування світової фінансової системи зростання 

державних боргів переважної більшості країн є передбачуваною і, навіть, 

необхідною обставиною. В процесі вирішення нагальних економічних завдань, 

уряди держав вимушені залучати позиковий капітал. Зростання державної 

заборгованості, в свою чергу, ставить нові виклики перед національними 

фінансовими системами, серед яких, надмірне боргове навантаження на бюджет, 
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низька платоспроможність країни, боргова криза, імовірність дефолту. Завадити 

цьому можна здійснюючи відповідне управління державним боргом. 

Задля подальшої побудови ефективної системи управління державним 

боргом доцільно розглянути етапи та особливості формування боргу. Окрему 

увагу варто приділити формуванню зовнішнього державного боргу, який в 

Україні традиційно переважає над внутрішнім. Адже погашення і 

обслуговування саме цієї частини боргу означає відтік фінансових ресурсів за 

межі країни, що дійсно може похитнути фінансову систему держави. Вітчизняні 

науковці виділяють сім етапів формування державного боргу в Україні [82, с. 

284-290; 86, c. 12-15; 99, с. 147-149; 110, c. 59-62; 129]. На нашу думку, на 

теперішній час можна також виокремити восьмий етап формування зовнішніх 

запозичень. Короткий опис вказаних етапів наведено у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Етапи формування зовнішнього державного боргу України 
Етап 

формування Загальна характеристика 

Перший етап 
(1991 – 1994 рр.) 

Безсистемний характер зовнішніх запозичень. На внутрішньому ринку 
основним кредитором був НБУ. Перші гарантії кредитором було видано 
у 1992 році.  

Другий етап 
(1995 – 1996 рр.) 

Перший випуск державних цінних паперів (облігації внутрішньої 
державної позики), це дозволило відмовитися від прихованої емісії у 
формі кредитів Національного банку. Також, розпочалося фінансування 
дефіциту державного бюджету за рахунок казначейських векселів. 

Третій етап 
(1997 рік – 

перша половина 
1998 року) 

Активне запозичення на внутрішньому та зовнішньому ринках 
(протягом 1997 року було отримано 610 млн. дол. США для 
фінансування дефіциту бюджету та реалізації окремих державних 
програм). Для спрощення умов виходу на міжнародний ринок капіталу 
у квітні 1998 року було укладено угоду з американським рейтинговим 
агентством Duff & Phelps Credit Rating Co («DCR»). 

Четвертий етап 
(друга половина 

1998 року – 
2000 рік) 

Перша реструктуризація державного боргу, що дозволила уникнути 
дефолту, адже на кінець 1998 року припав термін пікового погашення 
значної суми державного боргу та загострилася економічна криза.  

П’ятий етап 
(2001-2007 рр.) 

Виважений підхід до формування державного боргу – зменшення 
співвідношення обсягів державного боргу та ВВП за рахунок 
економічного зростання економіки і ефективної боргової політики. 

Шостий етап 
(2008-2009 рр.) 

Характеризується загостренням світової фінансової кризи, падінням 
вітчизняної економіки, зростанням дефіциту державного бюджету та 
погіршенням боргової безпеки через стрімке нарощування державного 
боргу (за рахунок випуску ОВДП для збільшення статутних капіталів 
банків та поповнення Стабілізаційного фонду; отримання першого 
траншу позики Міжнародного валютного фонду; знецінення 
національної валюти). 
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Сьомий етап 
(2010–2013 рр.) 

Період посилення боргового навантаження обумовив зниження 
довгострокових та короткострокових кредитних рейтингів України. На 
період 2012-2013 років припав термін погашення значної частини боргу 
за стабілізаційними кредитами, отриманими від МВФ у 2008-2009 
роках, що формує необхідність залучення додаткових коштів на сплату 
попередніх боргів. 

Восьмий етап 
(2014 рік по 

теперішній час) 

Характеризується зростанням саме зовнішніх запозичень, що певною 
мірою зумовлено необхідністю збільшення певних статей видатків 
Державного бюджету. Так, з моменту анексії Криму 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 у державний бюджет на цих частинах нашої країни. 

Джерело: складено на основі [82, c. 284-290; 98; 99, c. 147-149; 129]. 
 
Визначення факторів впливу на формування державного боргу дозволить 

поглиблено розкрити причини його виникнення. Н. В. Зражевська виділяє такі 
фактори впливу на формування державного боргу: фундаментальні (вплив яких 
носить систематичний характер і охоплює фіскальні потоки у повній мірі чи 
певну їх частину); локальні (вплив яких є концентровано спрямованим на 
обмежену кількість державних фінансових потоків); випадкові (вплив на 
державні фінансові потоки є нестійким і не носить систематичний характер) [52]. 

На думку Панченко В.В., чинники формування державного боргу 
поділяються на [108, c. 5–17]:  

– внутрішні – необхідність проведення емісії, потреба в іноземній валюті 

для розрахунків, регулювання валютного курсу;  

– зовнішні – нав’язування кредитів іншим країнам та міжнародним 

фінансовим організаціям. Ефективність функціонування системи управління 

державним боргом також залежить від факторів впливу на поточні і стратегічні 

її завдання та дозволяють здійснювати необхідні заходи.  

Кучер Г.В. вважає, що до них також варто віднести рівень фінансової 

стабільності держави, рівень її економічного розвитку, обсяг грошової і товарної 

маси в країні, рівень розвитку фондового ринку (диверсифікація боргових 

інструментів, ставка позикового процента), рівень інфляції, стабільність 

національної валюти, рівень «доларизації» економіки, досконалість 

національного законодавства, незалежність національної боргової політики від 

політики кредиторів [69, с.44]. 
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При детальній характеристиці формування зовнішнього державного боргу 

України варто зазначити, що особливості даного процесу викликані певними 

труднощами у фінансовій системі України в перші роки незалежності. Так, 

розрив єдиного виробничого комплексу СРСР призвело до зниження 

виробництва, що, в свою чергу, спричинило падіння податкових надходжень і 

гострого державного дефіциту. У зв’язку з цим виникла нехватка фінансових 

ресурсів, особливо щодо фінансування соціальної та бюджетної сфери. За умови 

відсутності внутрішнього позикового ринку та задля фінансування дефіциту 

бюджету влада змушена була звернутися до зовнішнього запозичення [64].  

Проте, в період з вересня 1991 р. до середини липня 1992 року зовнішні 

позики (на державному рівні) не залучалися. Лише з 15 липня 1992 року 

Верховна Рада України дозволила видавати державні гарантії за іноземними 

кредитами. Протягом 1990-х років через внаслідок неефективне використання 

кредитів підприємств, які були залучені під державні гарантії, накопичилась 

вагома сума простроченого гарантованого державного боргу. Так, станом на 01 

січня 2000 року за даними Рахункової палати обсяг простроченої заборгованості 

підприємств за гарантованим державним боргом склав 1,03 млрд дол. США 

[115]. 

Протягом 1993 р. зовнішній державний борг зріс у 9 разів (з 396 млн. дол. 

США у 1992 році до 3,6 млрд. дол. США). Приріст боргу відбувся за рахунок 

збільшення гарантованого боргу експортними кредитними лініями та 

врегулювання простроченої заборгованості перед РФ (2,7 млрд. дол. США) [154, 

с. 49-55]. 

Співпрацю з МФО Україна починає тільки з 1994 року з підписання 

«Меморандуму з питань економічної політики та стратегії» [29]. В Меморандумі 

було визначено основні напрямки розвитку України та розпочато рух до 

інтеграції в світову економіку та міжнародне співробітництво. 

Вказаний документ містив певні вимоги щодо лібералізації системи 

зовнішньої торгівлі; лібералізації валютного курсу та цінової політики, зокрема 

зменшення регулювання цін; заміна субсидіювання на адресну допомогу 
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населенню; приватизація державних підприємств; реструктуризація природних 

монополій та окремих підприємств; скорочення державного дефіциту; 

дерегуляції та адміністративної реформи [64].  

Загалом перший етап формування зовнішнього державного боргу 

характеризувався хаотичністю, нагромадженням боргу шляхом надання 

державних гарантій українським підприємствам під іноземні кредити та 

урегулювання боргових взаємовідносин з РФ [68, c. 207-214]. 

Другий етап розпочався з прийняття першого нормативного акту, який 

регулював процес зовнішнього державного запозичення і описав загальні засади 

боргової політики України (Постанова КМУ №234 «Про пріоритетні напрями 

іноземних кредитів» 2015 рік) [4]. Цей факт, ще раз підтверджує, що запозичення 

перших років незалежності здійснювалося не обґрунтовано. 

Також з 1995 року відбувається значне зростання зовнішнього державного 

боргу (порівняно з попереднім роком – на 55,5%. Причинами цього стали 

початок освоєння ресурсів від МФО та зростання боргу перед країнами СНД 

(особливо перед РФ та Туркменістаном). В результаті, між Україною і РФ була 

укладена міжурядова Угода про реструктуризацію заборгованості, що 

утворилася за кредитами отриманими від РФ у 1993 р. Також протягом 1994-1995 

рр. повністю було погашено заборгованість перед Республікою Казахстан [15, c. 

95–102]. 

У 1996 року урядом ухвалено рішення щодо впровадження механізму 

контролю за лімітом зовнішнього боргу на загальнодержавному рівні шляхом 

ліцензування валютних кредитів від нерезидентів для забезпечення необхідного 

рівня міжнародної ліквідності. Таке рішення виявилося малоефективне [154, с. 

49-55]. 

Проте, можливість використовувати нові інструменти запозичення коштів, 

наприклад, випуск облігацій зовнішньої державної позики, з’явилася тільки 

після введення в обіг гривні в 1996 році [4]. 

Також другий етап характеризувався стабільною практикою перекладання 

простроченої заборгованості суб’єктів господарювання за енергоносії на 
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державний бюджет і виконання урядом гарантійних зобов’язань за 

простроченими кредитами підприємств України [26]. 

У 1997 році Україна вперше залучила позики від зовнішніх комерційних 

кредиторів, що і стало початком третього етапу формування державного боргу. 

Попри цей факт, в 1997 році з метою фінансування державного дефіциту уряду 

вдалось залучити тільки 33% зовнішніх позик від запланованого обсягу. 

Основною причиною ненадання Україні позик МФО називають повільне 

виконання Україною зобов’язань щодо реформування економіки. У зв’язку з цим 

у лютому 1998 року МВФ зупинив фінансування у рамках програми «Стенд-бай» 

[173]. 

Наприкінці 1998 року було прийнято Постанову Верховної Ради України 

«Про інформацію Кабінету Міністрів України про структуру і динаміку 

державного боргу України» у якій заборонялось залучати нові іноземні позики 

під державні гарантії. Також, було здійснено реструктуризацію виплат по ОВДП 

та ОЗДП. По факту такі дії означали технічний дефолт, результатом чого стало 

стрімке падіння рівня кредитного рейтингу країни [64]. 

Четвертий етап називають періодом реструктуризації боргових 

зобов’язань. Так, протягом 1999-2001 років відбулося три реструктуризації 

зовнішнього боргу України. Під реструктуризацію підпали всі зовнішнього 

комерційного боргу та борг перед Паризьким клубом [115]. 

П’ятий етап ознаменувався розробкою Концепції державної боргової 

політики на 2001-2004 роки, в якій передбачалося створення системи управління 

державним боргом та жорсткий контроль за здійсненням подальших позик. 

Також, до 2007 року стабільно зростала частка зовнішнього державного боргу у 

загальному його розмірі, що ставило вітчизняну фінансову систему у певну 

залежність від іноземного капіталу. 

Також, характерною особливістю п’ятого етапу було зростання обсягів 

приватного іноземного спекулятивного капіталу на вітчизняному фінансовому 

ринку. Все це призвело до того, що всього за три роки – з 2005 по 2008, стрімко 
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зросли розміри наданих кредитів у іноземній валюті, які загалом сягнули третини 

ВВП. [159].  

Ще однією особливістю цього періоду стало стрімке зростання ринку 

нерухомості, який за оцінками експертів наприкінці 2006 р. оцінювався у 400% 

від ВВП. Існуюча на фінансовому ринку ситуація призвела до посилення 

імпорто- і валютної залежності. Розгортання світової фінансової кризи вплинуло 

на зростання від’ємного сальдо платіжного балансу та посилело  відток 

спекулятивного капіталу. Все це призвело до розгортання внутрішньої 

фінансово-економічної кризи в Україні. [4]. 

Шостий етап характеризується найшвидшим зростання зовнішнього 

державного боргу. У 2008 р. найбільшим кредитором України став МВФ у 

рамках нової програми «Стенд-бай». Крім того, у 2009 р. Кабінет Міністрів 

України надав дозвіл на залучення кредитів під державні гарантії на суму понад 

63,0 млрд. грн., що майже вдвічі перевищує граничний розмір, передбачений 

Законом України «Про Державний бюджет на 2009 рік». До того ж, більшість з 

цих кредитів не були спрямовані на будь-які інвестиційні проекти, але тільки 

фінансували поточні витрати підприємств [29]. 

Сьомий етап розпочався у 2010 р. з моменту, коли Міністерство фінансів 

України вперше з докризового періоду вийшло на міжнародний ринок капіталів, 

де і було розміщено єврооблігації на загальну суму 2,5 млрд. дол. США. Проте 

вагоме зовнішнє кредитування та нераціональне використання зовнішніх позик 

призвело до потреби здійснення наступних запозичень з метою погашення 

попередніх. Державні позики отримані 2011 р. витрачалися на обслуговування і 

погашення вже накопичених боргів. 

Значне зростання зовнішнього фінансування з 2014 року дає підстави для 

виокремлення восьмого етапу формування державного боргу України. 

Основними причинами зростання обсягу державного боргу в 2014 році та на 

початку 2015 року стали наступні: політична криза, окупація АР Крим та 

тривалий воєнний конфлікт на сході країни; глибока економічна рецесія, яка 

виникла в наслідок переформатування економічних зав’язків з міжнародними 
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партнерами та знищенням інфраструктури та промислових об’єктів на частині 

території країни; дефіцит державного бюджету, що фінансувався за рахунок в 

основному зовнішніх державних запозичень задля здійснення додаткових 

видатків оборону та обслуговування державного боргу; значна державна 

підтримка державних підприємств та банків, зокрема НАК «Нафтогаз України» 

тощо [4]. 

Дослідження особливостей формування зовнішнього державного боргу в 

Україні протягом всіх років незалежності, дало змогу визначити основні 

детермінанти, які впливали на зростання/зниження зовнішніх запозичень. 

Результати даного аналізу наведено у таблиці 2.2. 

Враховуючи значну деталізацію етапів формування зовнішньої державної 

заборгованості (деякі з етапів охоплююти лише 2-3 роки), більш доцільним, на 

нашу думку, є аналіз статистичних даних у сукупності.  

 

Таблиця 2.2 

Детермінанти, що вплинули на формування державного боргу України 

Етапи 
Напрям зміні 

зовнішньої 
заборгованості 

Детермінанти, що обумовили зміну 
Ключові Додаткові 

1 

Зростання 

- Дефіцит державного 
бюджету; 
- Розірвання виробничих 
зв’язків через вихід 
України зі складу 
Радянського Союзу 

- Падіння податкових надходжень; 
- Необхідність підтримки 
вітчизняних підприємств у вигляді 
державних гарантій 

2 Дефіцит державного 
бюджету 

 

- Прийняття нормативно-правової 
бази у сфері зовнішніх запозичень; 
- Освоєння нового інструменту 
зовнішніх державних запозичень – 
ОЗДП 

3 - Необхідність реалізації державних 
програм 

4 

Призупинення 
зростання 

 
- Реструктуризація виплат 
по ОВДП та ОЗДП 
(технічний дефолт) 
- Невиконання вимог 
кредиторів у повному 
обсязі 

- Проведення політики стрімкого 
скорочення обсягів зовнішніх 
запозичень  

5 

- Посилення експортних позицій 
України в світі; 
- Зростання надходжень до бюджету 
та скорочення бюджетного 
дефіциту 
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6 

Зростання 

Світова фінансова криза 
2008-2009 рр. 

- Дефіцит державного бюджету 
- Економічне падіння загалом 

7 Дефіцит державного 
бюджету Післякризова рецесія у економіці 

8 

- Політико-економічна 
криза; 
- Анексія Криму;  
- Збройний конфлікт на 
Сході 
 

- Стрімке зростання витрат на 
оборону та зменшення доходів 
бюджету; 
- Зростання дефіциту державного 
бюджету 
- Розірвання торгівельних зв’язків з 
РФ 
- Втрата території та усіх ресурсів, 
що на них були 

Джерело: авторська розробка. 

 

Загальний стан заборгованості, його співвідношення з ВВП та критичне 

значення відношення ВВП до заборгованості наведено на рис. 2.1. 

 

 

Рис. 2.1. Динаміка державного та гарантованого державою боргу України 
у 1996-2019 рр. (у млрд. грн. та %) 

Джерело: побудовано автором на основі [98] 
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Деталізуючи показники розмірів зовнішнього фінансування можна 

зробити висновок щодо того, що у 2019 р. вперше за останні роки спостерігалось 

від’ємне значення, тобто відбувалось не накопичення нових боргів, а розрахунок 

із попередньо залученими. Поряд з тим, аналізуючи динаміку основних груп 

видатків Державного бюджету, примітним є продовження тенденції до 

зростання. Так порівняно з 2018 р., зросли видатки на оборону, які збільшились 

практично на 10%, а відносно 2011 р. зросли у 8,1 рази. Видатки на громадський 

порядок, безпеку і судову владу у 2019 р. порівняно з 2018 р. також зросли (на 

22%), а загалом протягом розглянутого періоду наявним було збільшення у 4,4 

рази. Видатки на соціальний захист населення та соціальне забезпечення у 2019 

р. порівняно з 2018 р. зросли досить суттєво – на 33,4%, однак починаючи з 2011 

р. швидкість зростання соціальних показників була не такою стрімкою, як за 

попередньо наведеними даними (у період з 2011 р. розмір фінансування зріс у 

3,4 рази). 

Таблиця 2.3 

Показники зовнішнього фінансування та окремих видатків державного 

бюджету України протягом 2011–2019 рр. (у млн. грн.) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Зовнішнє 
фінансування 13705 12834 13930 42256 109690 33226 36959 44759 -4012 

Статті видатків:    
Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада 

32415 36471 39191 44619 54643 71670 87851 116876 142390 

Оборона 13241 14486 14843 27363 52005 59351 74346 97024 106628 
Соціальний 
захист та 
соціальне 
забезпечення 

63618 75292 88621 80558 103701 15196
2 144479 163866 218629 

Джерело: складено та розраховано на основі [98] 

 

Досліджуючи характеристику формування зовнішнього державного боргу 

України, необхідним також є розгляд його динаміки за типом кредитора 

(рис. 2.2).  
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Основну масу кредитних ресурсів, залучених Україною, складають 

облігаційні та позики міжнародних фінансових організацій. Також, наочно 

відображено три періоди, що характеризувалися стрімким зростанням 

фінансування від міжнародних фінансових організацій (МФО). Так, в 1995 р. 

таке коливання було зумовлено початком співпраці України з МФО, в 2008 р., 

збільшення зарубіжних позик було викликано необхідністю кризового 

фінансування, в 2014 р. причиною стали політична криза, анексія АР Крим та 

воєнні дії на Сході країни. 

 

 
Рис. 2.2. Зовнішній державний борг України за типом кредитора в 1996-

2019 рр., (млрд. дол. США.) 

Джерело: побудовано автором на основі [98] 
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найбільшою у загальній структурі наданих державних гарантій частка 

міжнародних фінансових організацій була у 2018 та 2019 роках – 80 та 84% 

відповідно. 

Таким чином, безперечно, що аналіз вітчизняного досвід запозичень, 

неможливий без дослідження ролі міжнародних фінансових інститутів у даному 

процесі. Серед міжнародних фінансових організацій найбільший вплив, як 

остання фінансова інстанція, що впливає на формування та врегулювання питань 

щодо зовнішнього боргу країни, стимулювання розвитку і позитивного 

вирішення проблем стабілізації фінансової системи держав має Міжнародний 

валютний фонд (МВФ). 

Таблиця 2.4 

Гарантований державою зовнішній борг у 2014-2019 рр. 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Заборгованість за позиками, 
одержаними від міжнародних 
фінансових організацій 

40,11 140,83 190,98 229,71 236,99 190,85 

Заборгованість за позиками, 
одержаними від органів управління 
іноземних держав 

3,84 4,68 3,98 2,74 1,35 0,00 

Заборгованість за позиками, 
одержаними від іноземних комерційних 
банків, інших іноземних фінансових 
установ 

51,62 68,23 61,96 59,00 56,33 34,05 

Заборгованість за випущеними цінними 
паперами на зовнішньому ринку 

28,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Заборгованість, не віднесена до інших 
категорій 

1,86 2,71 2,98 3,26 3,14 2,67 

Загалом 125,94 216,45 259,89 294,70 297,81 227,57 

Джерело: побудовано автором на основі [98] 

 
Україна стала членом МВФ у 1992 р., а вже у 1994-1995 рр., розпочалась  

співпраця між урядом України та МВФ, котра полягала у реалізації спеціальних 

програмах системної трансформаційної позики. Сьогодні, Україна після Греції є 

найбільшим позичальником МВФ, який має допомагати поновити фінансову 

спроможність України через ефективні програмні реформи. Впродовж 25 років 

співпраці Україна та МВФ було укладено 10 кредитних угод:   
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- дві у вигляді розширеного фінансування: програма системної	

трансформаційної	 позики	 (STF)	 для	 підтримки	 платіжного	 балансу	 та	

Програма розширеного фінансування («ExtendedFundFacility» – EFF) для 

сприяння економічній стабілізації; 

- решта вісім - механізм «Stand-by» («напоготові», 

«попереджувальний») – для	 стабілізації	 курсу	 національної	 валюти	 і	

фінансування	дефіциту. 

Розширене фінансування надається для країн з перехідною економікою або 

країнам котрим потрібна термінова фінансова допомога під час кризи. Механізм 

stand-by застосовується для країн, економіка яких є відносно стабільною і має 

тенденції до зростання, однак  потребує підтримки у вирішенні певних 

соціально-економічних питаннях. Цей кредиту надається за ставкою 6,29% 

річних, терміном на 5 років та відстрочкою сплати основної суми боргу  на 3,25 

роки [50].   

Загальний обсяг затвердженої суми та фактично виданих кредитів МВФ 

для України за весь період їх співпраці, складає близько 21,5 млрд. СПЗ або 35,2 

млрд. дол. (рис. 2.3).  

 
Рис. 2.3. Порядок узгодження та фактичного надання позик МВФ Україні, 

1994-2019 рр. (млн. СПЗ). 

Джерело: узагальнено на основі [93]. 
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Тоді як найбільша поточна проблема України полягала в тому, що пік 

виплат боргів за попередні роки припадав на 2019-2020 роки і становив 

17 млрд дол. (загальна сума валютних виплат з відсотками) (табл. 2.5). 

 

Таблиця 2.5 

Виплати до МВФ протягом 2015-2019 pp., млн. СПЗ 
Показник 2015 2016 2017 2018 2019 Всього 

Основний борг 
млн. СПЗ 687,5 0 628,83 1486,34 1153,0 4409,18 

Обслуговування 
млн. СПЗ 87,39 117,77 115,19 88,72 44,5 453,57 

Всього  774,89 117,77 744,03 1575,06 1197,5 4862,75 
Джерело: [93]. 
 

Хронологія отриманих траншів та підписаних програм (табл. 2.6) з МВФ 

засвідчила, що впродовж 1995–1998 років згідно із підписаною програмою stand-

by Україні надано кредит у розмірі 1,3 млрд СПЗ (1,9 млрд дол.). Вже у 2008 р. 

для України було представлено нову розширену програму фінансування (EFF), 

яка передбачала отримання кредитів на 2,6 млрд дол. Втім, Україна не отримує 

весь визначений обсяг кредитування, а лише – 1,19 млрд СПЗ (1,59 млрд дол). 

 

Таблиця 2.6 

Етапи та назви програм співпраці України з Міжнародним валютним фондом у 

1994-2019 роки 
Етапи  

 
Назва програми Обсяг отриманих  

коштів 
І етап 

1994-1995 рр. 
Системна трансформаційна позика  
(26.10.1994-07.04.1995) 

Двома траншами отримано 0,8 млрд 
дол. 

ІІ етап 
1995-1998 рр 

 

Стенд-бай (07.04.1995-06.04.1996) 
Стенд-бай (10.05.1996-23.02.1997) 
Стенд-бай (25.08.1997-24.08.1998) 

Загалом за трьома програмами 
отримано 1,9 млрд дол 

ІІІ етап 
1998-2002 рр. 

 
 

Програма розширеного 
фінансування  (ЕFF) (04.09.1998-
03.09.2002) 

Отримано 1,6 млрд дол. Подальша 
співпраця з фондом із залучення 
кредитів припинена у зв’язку із 
невиконанням Україною низки 
зобов’язань. До 2008 року 
проводилися консультації в межах 
технічної співпраці. 
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IV етап 
2002-2008 рр. 

 
 

Попереджувальний Стенд-бай 
(2002) 

Передбачено кредит у сумі, 
еквівалентній 411,6 млн. СПЗ (30 % 
квоти України) на випадок 
погіршення ситуації з платіжним 
балансом або валютними резервами 
країни 

V етап 
2008-2010 рр. 

 
 

Стенд-бай (05.11.2008-08.07.2010) 
 
 

Трьома траншами отримано 10,6 
млрд дол. Дія програми припинена 
достроково у зв’язку із укладенням 
нової угоди 

VI етап 
2010-2013 рр 

 
Стенд-бай (28.07.2010-27.12.2012) 

Двома траншами отримано 3,4 млрд 
дол. Надання подальших траншів не 
відбулося через невиконання умов 
програми 

VIІ етап 
2014-2015 рр. 

 
 

Стенд-бай (30.04.2014-10.03.2015) 

Чотирма траншами отримано 4,6 
млрд дол. Дія програми припинена 
достроково у зв’язку із укладенням 
нової угоди 

VIІІ етап 
2015-2017 рр. 

 

Програма розширеного  
фінансування 
(11.03.2015-10.03.2019). 
Перегляд – лютий 2017 року 

Трьома траншами отримано 7,7 
млрд дол. (станом на кінець жовтня 
2016 р.) 

ІХ етап 
2018- 2020 рр. 

 

Грудень 2018 р. переглянуто і 
перейменовано Програму 
розширеного  фінансування на 
Програму Стенд-бай (2018-2020 
рр.) 

Передбачало виділення майже 
4 млрд дол, за якими Київ може 
звернутися до весни 2020 р. 

Х етап 
2020- по 

теперішній 
час 

Нова програма Stand-by на 18-ть 
місяців  

Загальний обсяг передбачених 
запозичень – 5 млрд дол. США 

Джерело: укладено на основі [50; 124, с. 39-41]. 

 

Варто зазначити, що починаючи з кінця 1990-х і до 2008 року Україна 

обходилася практично не використовувала фінансову допомогу МВФ. Однак, 

вже в 2008 р. 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% відсотки від всієї 

квоти України в МВФ. Згідно програми stand-by Україна мала отримати 16,5 

млрд дол. 

Впродовж наступних років уряд інтенсивно співпрацював з МВФ. Так, у 

липні 2010 р. МВФ підписав нову угоду з українською стороною, при цьому, 
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скасовув всі домовленості щодо попередньої програми. Нова програма 

передбачала отримання 15,1 млрд дол. на 2,5 роки. 

У період політико-економічної кризи в Україні та анексії частини території 

України Російською Федерацією потреба у фінансовій допомозі відчувалась 

надто гостро, у результаті чого було укладено нову угоду, згідно якої у травні 

2014 р. МВФ переказав Україні 3 млрд дол, а у вересні цього ж року відбувся 

другий транш – 1,3 млрд дол.  

У березні 2015 року з огляду на критичні масштаби вітчизняної фінансово-

економічної кризи діючу програму Stand-by замінили на нову чотирирічну 

програму розширеного фінансування, за якою планувалося надати кредит в 

обсязі 12,3 млрд. СПЗ (17,5 млрд дол.). Згідно програми уряд України взяв на 

себе наступні зобов’язання: вжити заходів щодо ефективної боротьби з 

корупцією; провести податкову реформу; навести порядок в енергетиці; 

скоротити дефіцит бюджету «Нафтогаз України», скоротити кількість 

держслужбовців, збільшити до 3% ВВП витрати на інвестиції в економіку. 

У зв’язку з тим, що Україна не виконала деякі вимоги Міжнародного 

валютного фонду, п’ятий транш так і не було. Серед таких вимог зокрема: не 

відбулося створення Антикорупційного суду, тарифи на газ не приведено до 

ринкового рівня та не знято мораторій на продаж земель сільськогосподарського 

призначення. 

У 2018 році згідно з новою програмою співпраці з МВФ на умовах 

програми Stand-By Arrangement (SBA) Україна отримала перший транш на суму 

1 млрд СПЗ (близько 1,4 млрд дол. США), що призвело до зростання 

міжнародних резервів України до 20,1 млрд дол. США.  

Загалом нова програма SBA передбачала надання Україні коштів на 

загальну суму 2,8 млрд СПЗ (близько 3,9 млрд дол. США) протягом 14 місяців. 

Умовами цієї програми є продовження фіскальної консолідації, збереження 

гнучкого обмінного курсу, зниження рівня інфляції, а також проведення 

структурних реформ у податковій сфері, щодо приватизації та державного 

управління. 
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У червні 2020 році МВФ переглянув умови співпраці з Україною і погодив 

нову програму фінансування на умовах Stand-by. Загальний термін дії даної 

програми складає 18 місяців, а обсяг грошових коштів, що може отримати 

Україна сягає 5 млрд дол. США. Основні кількісні параметри погодженні між 

Україною та МФВ за даною програмою наведено у таблиці 2.7. 

Таблиця 2.7 

Монетарні умови МВФ для України 2020-2021 рр. 
Умови МВФ  Червень 

2020 
Вересень 

2020 
Грудень  

2020 
Березень 

2021 
Червень 

2021 
Нижня межа скупних змін 
чистих міжнародних 
резервів НБУ (млрд. дол.) 

12,263 9,102 7,528 9,615 10,289 

Граничний обсяг касового 
дефіциту сектора 
загальнодержавного 
управління (млрд. грн.) 

180 217 302,15 45 90 

Граничний обсяг 
гарантованого державою 
боргу  (млрд. грн.) 

40 40 40 20 20 

Рівень інфляції, місяць до 
відповідного місяця 
попереднього року 

5 5 5 5 5 

Джерело: узагальнено на основі [91]. 

 

Окрім кількісних параметрів також України взяла на себе й інші 

зобов’язання, серед них, зокрема: перегляд тарифів по опаленню, внести зміни 

до закону України «Про банки та банківську діяльність» у аспекті посилення 

регуляторних вимог, реорганізація державної податкової та митної служби тощо. 

Загалом, зазначенні вимоги є закономірним продовженням вже реалізованих і не 

містять радикальних вимог щодо внутрішньодержавної політики України. 

Ще однією проблематикою зовнішніх державних запозичень у МВФ є 

обсягувування боргів, тобто виплати за отриманими кредитами. Так лише за 

програмою 2014 р. у 2017 р. МВФ було повернено 450 млн дол.  

У 2018 році Україною повернуто боргів на суму 80,7 млн дол. у рамках 

General Resources Account – Regular Charges (регулярні платежі) та черговий 

платіж за основною сумою кредиту в рамках програми stand-by 2014 року на 
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375 млн дол. У цілому, за період кредитування МВФ, Україна повернула 

18,2 млрд. дол. США. Для порівняння на рис. 2.4 та 2.5 представлено суму 

отриманих траншів та суми повернення впродовж 1994–2019 рр. 

 
Рис. 2.4. Сума траншів від МВФ 1994-2019 рр., млрд. дол. США 

Джерело: складено на основі [39]. 

 

 

Рис. 2.5. Сума погашення кредитів МВФ 1994-2019 рр., млрд. дол. США 

Джерело: складено на основі [39]. 

 

Починаючи з 2014 р. – з моменту настання політичної кризи в Україні, уряд 

держави отримав вже 7 траншів від МВФ. Загалом величина заборгованості 

перед МВФ має тенденцію до зниження, а її частка коливається в межах 11% від 

усієї зовнішньої заборгованості. 
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Звертає на себе увагу частка боргу України перед МВФ у загальній 

структурі прямого та гарантованого зовнішнього боргу. Попри певне зменшення 

у 2018-2019 рр., загалом значення даного показника перевищує 20%, а у період 

2015-2017 рр. практично сягало третини всіх зовнішніх боргів України. 

Що стосується інших показників то для прикладу порівняння зовнішнього 

державного боргу України та золотовалютних резервів є досить критичним. 

Зовнішній державний борг останнім часом хронічно випереджає валютні резерви 

України, у 2019 р. він компенсувався ними лише на 51,7% (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Динаміка співвідношення зовнішнього державного боргу, міжнародних 

резервів та заборгованості перед МВФ (у млрд. дол. США та %) 
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2013 37,62 20,4 7,2 54,2 19,1 35,3 
2014 38,81 7,5 7,61 19,3 19,6 -1,4 
2015 43,45 13,3 12,49 30,6 28,7 93,9 
2016 45,61 15,5 13,08 34 28,7 84,4 
2017 48, 99 18,8 14,00 38,4 28,6 74,5 
2018 50,45 20,8 13,00 41,2 25,8 62,5 
2019 48,95 25,3 11,33 51,7 23,1 44,8 

Джерело: узагальнено на основі [40] 

 

Внаслідок постійних запозичень ззовні, в у тому числі через механізми 

МВФ, станом на сьогодні спостерігається надмірне боргове навантаження на 

одну особу населення України (рис. 2.6).  

За підрахунками спеціалістів кожний українець у майбутньому, зокрема у 

2018 р. мав віддати МВФ 55,2 дол. США (1443 грн), у 2019 р. 42,7 дол. США 
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(1110 грн), у 2020 р. – 29,8 дол. США (774 грн) та у 2021 р. – 34,5 дол. США (897 

грн.). 

Таким чином, усвідомлюючи вагомість зовнішніх запозичень, що 

здійснені у міжнародних фінансових організацій, варто приділяти окрему, більш 

глибоку увагу взаємодії України з ними при формуванні зовнішнього 

державного боргу.  

 
Рис. 2.6. Зовнішній борг на одну особу населення, дол. США. 

Джерело: сформовано на основі [39]. 

 

Загалом, питання співпраці з МВФ є досить дискусійним. З одного боку,  

при залученні фінансової допомоги у МВФ, слід враховувати, що дана фінансова 

організація є кредитором, а отже, її основною метою є отримання прибутку у 

вигляді відсотків. Виходячи з цього, уряд країни має максимально зважено 

підходити до питання обґрунтованості залучення таких коштів, що потребує 

суттєвого розуміння цілей на які вони використовуються. До теперішнього часу 

жоден із отриманих кредитів не мав позитивного ефекту та поштовху на 

економічний розвиток. По суті, вони спрямовувались для тимчасового 

покращення стану розбалансованого Державного бюджету [92, c. 31-38]. Такий 

підхід, на нашу думку, є принципово хибним, адже кожен раз буде призводити 
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до необхідності здійснення нових запозичень (з урахуванням потреби 

повернення залучених коштів та відсотків по ним).  

З іншого боку, співпраця з МВФ безперечно потрібна Україні, і не лише у 

контексті безпосереднього одержання фінансових ресурсів, але й з точки зору 

технічної підтримки реформ в країні. Також, співпраця з МВФ, окрім іншого 

відкриває Україні доступ до пов’язаного фінансування, зокрема з боку Світового 

банку. 

Рекомендації що надає МВФ можуть допомогти Україні посилити 

макроекономічну стабільність, а також, певним чином, пом’якшити кризові 

явища у економіці чи фінансовій сфері. Поряд з тим, слід констатувати, що не 

завжди рекомендації, що висуває МВФ дають позитивні результати. Це 

пов’язано з тим, що запропоновані рекомендації не можуть у повній мірі 

враховувати національні особливості, політичні, соціальні та інші аспекти 

функціонування тієї чи іншої країни. 

Зовнішні запозичення мають свої переваги та недоліки для державної 

політики країни. Так, для прикладу, державні зовнішні запозичення сьогодні є 

дієвим інструментом реалізації стратегії розвитку будь-якої країни, однак за 

умов нераціонального використання запозичених коштів це може призвести до 

негативних результатів соціально-економічного розвитку країни, зокрема: 

зниження ВВП, від’ємного платіжного балансу, девальвації національної 

грошової одиниці, зростання інфляції, відсутності соціальних гарантій, значного 

скорочення економічного розвиту та ділової активності суб’єктів 

господарювання, масового безробіття, провалу банківської сфери тощо. 

Підсумовуючи, слід відмітити, що стрімке зростання зовнішнього боргу 

України призвело до від’ємного балансу запозичень та витрат, пов’язаних із їх 

погашенням, а також проблем платіжного балансу зокрема. Постійне 

використання боргових зобов’язань для розв’язання соціально-економічних 

проблем одноразового змісту призводить до перенесення сплати боргу на 

майбутнє та надмірного зростання боргового навантаження на душу населення 

без врахування бюджетного потенціалу. Зазначене свідчить про 
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нераціональність використання коштів зовнішнього запозичення, зокрема й 

траншів МВФ, тому зазвичай наша держава отримує не в повному обсязі 

передбачені угодами кошти від МВФ. У результаті це призводило до 

призупинення комплексних програм розвитку, або ж до їх невчасної реалізації. 

Відсутність єдиної ґрунтовної концепції сталого економічного розвитку 

призводить до нераціонального використання зовнішніх запозичень, які 

спрямовуються на покриття поточних витрат Державного бюджету. Такий підхід 

вказує на орієнтацію на поточне споживання і відсутність стратегічного бачення 

економічного розвитку, що не дає можливості інвестувати отриманий 

фінансовий ресурс у перспективні напрями економіки, поряд з тим, фінансовий 

тягар постійно зростає.  

В подальшому перспективними є дослідження аналізу сучасного стану 

зовнішнього державного боргу, стану боргової безпеки, а також, пошук напрямів 

удосконалення управління зовнішнім державним боргом. 
 

 

2.2. Сучасна практика управління зовнішнім державним боргом 

України та зарубіжних країн 

 

У сучасних умовах розвитку світової та міжнародної економічних систем 

державний борг, зокрема зовнішній державний борг, є поширеним економічним 

явищем і використовується в переважній більшості країн світу. І економічно 

розвинуті держави, і країни з трансформаційною економікою активно 

використовують запозичення на зовнішніх та внутрішніх ринках позичкового 

капіталу задля здійснення державних видатків та загалом виконання державою її 

функцій. 

Високі значення розміру державного боргу наявні і у економічно 

розвинутих країнах світу. Так, згідно даних компанії McKinsey, що були 

проведені у 2016 р., такі країни як США, Японія, Іспанія, Данія мали сумарний 

борг держави, який перевищував 300% ВВП цих країн (McKinsey, 2016). При 
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цьому, у 2017 р. державний борг США перевищив 20 трлн. дол. США та склав 

106,1 % ВВП країни і 29,05 % світового державного боргу (Total Global Debt, 

2017). Відзначаємо високі значення державного боргу ВВП станом на 2018 р. у 

таких країнах Євросоюзу, як Франція – 98,5 %, Італія – 134,8 %, Іспанія - 97,6 %, 

Португалія – 122,2 % [190]. 

Слід відмітити, що сьогоднішній ландшафт фінансування розвитку 

відзначається зростаючою вразливістю боргів країн з низьким і середнім рівнем 

доходу. Епоха фінансової кризи після 2008 р. характеризується швидким 

зростанням їх кредитування, що спричинене такими факторами як, стрімке 

зростання цін та низькі процентні ставки у країнах з високим рівнем доходу. Зі 

збільшенням доступу до міжнародних ринків капіталу багато країн з низьким і 

середнім рівнем доходу відійшли від традиційних джерел фінансування та 

зазнали різкого зростання зовнішнього боргу, викликаючи нові проблеми щодо 

стійкості. 

У країнах із низьким і середнім рівнем доходу зафіксовано найбільше 

збільшення зовнішнього боргу після кризи 2008 р. На кінець 2018 року країни 

накопичили загальну суму 387 млрд. дол.. США, що вдвічі перевищує рівень, що 

був на десятиліття раніше. Зовнішній борг серед країн Африки на південь від 

Сахари зростав швидше, ніж в інших регіонах. Зростання суми зовнішньої 

заборгованості за той самий період є більш вираженим для деяких країн: 885% 

для Ефіопії, 521% для Замбії, 437% для Уганди та 395% для Гани (Додаток Б). 

Всі країни з низьким та середнім доходом можна класифікувати, 

відповідно до звіту Міжнародного банку реконструкції та розвитку за 2020 р. 

[197], на три групи за рівнем зовнішнього боргу: 

1) країни з високим рівнем зовнішнього боргу (понад 90% від ВВП та 

понад 250% від експорту товарів, послуг та первинного доходу): Монголія (254% 

від ВВП, 370% від експорту); Ліванська Республіка (145% від ВВП, 349% від 

експорту); Чорногорія (144% від ВВП, 294% від експорту); Королівство Бутан 

(109% від ВВП, 313% від експорту); Ямайка (108% від ВВП, 268% від експорту); 

Киргизька Республіка (103% від ВВП, 307% від експорту);  
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2) країни з середнім рівнем зовнішнього боргу (від 60% до 90% від ВВП та 

від 60% до 250% від експорту товарів, послуг та первинного доходу): Грузія 

(111% від ВВП, 168% від експорту); Нікарагуа (91% від ВВП, 207% від 

експорту); Республіка Мозамбік (108% від ВВП, 244% від експорту); Республіка 

Казахстан (106% від ВВП, 226% від експорту); Республіка Нікарагуа (91% від 

ВВП, 207% від експорту); Лаоська Народно-Демократична Республіка (90,2% від 

ВВП, 245% від експорту); Республіка Туніс (90% від ВВП, 174% від експорту); 

Україна (90% від ВВП, 161% від експорту); Республіка Кабо-Верде (89% від 

ВВП, 174% від експорту); Республіка Вірменія (87% від ВВП, 196% від 

експорту); Боснія і Герцеговина (80% від ВВП, 181% від експорту); Незалежна 

держава Папуа-Нова Гвінея (78% від ВВП, 166% від експорту); Беліз (77% від 

ВВП, 127% від експорту); Йорданське Хашимітське Королівство (76% від ВВП, 

199% від експорту); Республіка Замбія (74% від ВВП, 191% від експорту); 

Республіка Північна Македонія (72% від ВВП, 112% від експорту); Республіка 

Маврикій (72% від ВВП, 81% від експорту); Республіка Сербія (72% від ВВП, 

134% від експорту); Республіка Сальвадор (71% від ВВП, 225% від експорту); 

Республіка Білорусь (68% від ВВП, 90% від експорту); Республіка Таджикистан 

(68% від ВВП, 225% від експорту); Республіка Албанія (67% від ВВП, 193% від 

експорту); Королівство Камбоджа (67% від ВВП, 81% від експорту); Республіка 

Молдова (61% від ВВП, 165% від експорту); Демократична соціалістична 

республіка Шрі-Ланка (61% від ВВП, 256% від експорту); Республіка Болгарія 

(60,3% від ВВП, 91% від експорту); 

3) країни з низьким рівнем зовнішнього боргу (менше 60% від ВВП): 

Турецька Республіка (59%), Гренада (59%), Демократична Республіка Сан-Томе 

та Принсіпі (59%), Республіка Руанда (58%), Республіка Судан (57%), 

Аргентинська Республіка (56%), Співдружність Домініки (55%), Народна 

Республіка Ангола (54%), Республіка Сенегал (52%), Самоа (51%), Республіка 

Конго (51%), Південно-Африканська Республіка (51%), Республіка Коста-Ріка 

(49%), Республіка Мальдіви (48%), Сполучені Штати Мексики (38%), Російська 
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Федерація (28%), Республіка Індія (19%), Народна Республіка Китай (14%) та 

інші [209]. 

Задана класифікація досить повно відображає реалії сучасної економіки, 

адже високий рівень зовнішніх боргів в національному господарстві країн з 

високим доходом не спричиняє суттєвих негативних наслідків. Аналізуючи дані 

таблиці 2.9, спостерігаємо, що високорозвинені країни мають високий рівень 

заборгованості, в порівнянні з слаборозвиненими, що майже не мають зовнішніх 

боргів у аналізований період. Крім того, країни з високим рівнем доходів 

виступають одночасно найбільшими кредиторами та позичальниками [51, c. 

131].  

Таблиця 2.9 

Рейтинг країн з найбільшим зовнішнім боргом у 2018 р.*  

  

Зовнішній борг 
у 2018 р., млн. 

дол. США 

Зовнішній борг у 
вересні 2019 р., 
млн. дол. США 

Відношення 
зовнішнього 

боргу до ВВП, % 
США 19765887,0 20421273 96,4 
Великобританія 8531766,1 8556432,7 309,5 
Франція 5808922,6 6579152,6 216,3 
Німеччина  5553620,5 5749488,4 145,5 
Нідерланди 4275636,1 4255354,1 484,1 
Люксембург 4200692,5 4199340 6130,3 
Японія  3944153,5 4353803,6 81,3 
Італія 2434562,1 2510750,7 120,8 
Іспанія  2308174,8 2347793,3 168,3 
Китай 1965214,1 2032500 14,3 
Джерело: складено за [214] 

 

До країн з нульовим зовнішнім боргом належать: Республіка Сінгапур, 

Держава Бруней Даруссалам, Макао (Китай), Князівство Ліхтенштейн, 

Британські Віргінські Острови, Республіка Палау. Загалом, країни з низьким 

доходом мають низький рівень зовнішнього боргу, що пояснюється тим, що їх 

економіка є слаборозвиненою, а кредитори не мають великої довіри для 

інвестування. Також серед перелічених країн є держави, які є одночасно і 
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кредиторами, і позичальниками один щодо одного (такі країни, як США, Японія, 

Німеччина, Франція).  

Використання запозичених коштів залежить не лише від політичних 

взаємин між державами, але й від умов кредитної позики – термінів погашення, 

процентних виплат тощо. Адже взаємозалік таких боргів може вплинути на 

оборотні кошти державних фінансів. 

Державна заборгованість потребує ефективного використання отриманих 

в кредит фінансових ресурсів, обслуговування кредитних зобов’язань, оскільки 

виникає економічна залежність від країни-кредитора, що веде до змін у 

політичних відносинах між державами. Політичний аспект є досить вагомим в 

практиці надання зовнішнього боргу, оскільки чим впливовішою є країна на 

політичній арені, тим більша ймовірність надання великої суми боргу 

позичальнику. 

Аналізуючи підходи розвинених країн до проблематики управління 

зовнішнім державним боргом, незалежно від обраної моделі, основними 

завданнями кожної країни в умовах сьогодення залишаються розробка боргової 

стратегії, управління ліквідністю та забезпечення ефективного обслуговування 

боргу, тобто, головним є те, які цілі переслідує боргова політика окремої країни. 

Розглядаючи досвід управління зовнішнім державним боргом окремих 

розвинених країн, попри схожість, все ж слід відзначити деякі притаманні 

окремим країнам риси. Так, зокрема, Франція намагається звести до мінімуму 

вартість боргу для платників податків при найбезпечніших умовах.  

США, що лідирує по величині зовнішнього боргу серед інших країн світу, 

є боржницею Китаю, Японії, Росії, Великобританії, Швейцарії, Тайваню, 

Бразилії, тобто тих держав, які експортують нафту, мають значну частину 

облігацій та пайові фонди [51]. У США управління державною заборгованістю 

здійснює Бюро державного боргу, що підпорядковується Казначейству США. 

Бюро державного боргу розробляє боргову стратегію (здійснення запозичень, 

випуск та розміщення цінних паперів), аналізує боргову політику держави [125, 

c. 64]. 
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Управлінням державного боргу Великобританії займається спеціально 

створений орган, що має назву Агентство з питань управління боргом, яке 

підпорядковується Казначейству Сполученого Королівства. Агентство 

займається мінімізацією витрат на задоволення потреб уряду у фінансуванні з 

врахуванням ризику, гарантуючи при цьому узгодженість управління боргом за 

цілями грошово-кредитної політики [75, c. 178-181]. Схожі структури із 

аналогічними функціями існують у Ірландії, Португалії, Франції та Швеції. 

Звертає на себе увагу підхід, за якого законодавчо не лімітується обсяг 

заборгованості, проте обмежуються темпи його зростання по відношенню до 

попереднього року. Такий досвід у своїй практиці застосовують Великобританія, 

Франція та Німеччина. Зокрема, у Німеччині є обмеження щодо того, що різниця 

між випущеними і погашеними позиками за рік не має бути більша за капітальні 

видатки, які були здійснені з федерального бюджету [74, c. 116-121]. 

Такі країни, як Греція, Італія, Франція та Іспанія здійснюють політику 

управління державним боргом шляхом реалізації пенсійної реформи через 

зростання пенсійного віку [63, c. 137]. 

Попри те, що не існує єдиного підходу до управління державним боргом і 

кожна країна має свою специфіку його формування, можна виокремити спільні 

риси даних процесів в країнах з високим рівнем доходів [61, c. 199-204]: 

– схожа спрямованість процесу управління державним боргом – система 

використовуваних інструментів та методів орієнтується на досягнення 

макроекономічної стабільності, забезпечення високого рівня пристосовуваності 

національної економіки до викликів глобалізованого середовища, сприяння 

позитивним структурним перетворенням; 

– боргова політика країн заснована на принципах прозорості, 

відповідальності та прогнозованості; 

– ринок державних цінних паперів являється високорозвиненим та сприяє 

зниженню рівня ризиків; 

– широкий спектр ринкових та неринкових методів зниження боргового 

навантаження; 
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– переважна частина фінансових ресурсів перетікає у напрямку від 

високорозвинених економічних систем до трансформаційних чи тих, що 

знаходяться в стадії розвитку. 

Враховуючи євроінтеграційні зусилля нашої країни, важливим є порівняти 

основні боргові співвідношення України і окремих країн – членів ЄС (табл. 2.10). 

Таблиця 2.10 

Динаміка частки державного боргу у ВВП України,  

ЄС та окремих країн- членів ЄС за 2008 – 2018 рр. 
Роки Україна ЄС – 

28 
ЄС – 

19 
Швеція Німеччина Італія Португалія Греція 

2008 19,1 61,3 69,6 37,7 65,5 106,1 75,6 109,4 
2009 33,6 74,0 80,2 40,9 73,0 116,6 87,8 126,7 
2010 40,1 79,6 85,8 38,2 82,4 119,2 100,2 146,2 
2011 36,4 82,0 87,6 37,3 79,8 119,7 114,4 172,1 
2012 36,7 84,4 90,7 37,7 81,1 126,5 129,0 159,6 
2013 40 86,3 92,6 40,5 78,7 132,4 131,4 177,4 
2014 69,4 87,0 92,8 45,2 75,7 135,4 132,9 178,9 
2015 79,1 84,9 90,8 43,9 72,1 135,3 131,2 175,9 
2016 80,9 83,8 90,0 42,3 69,2 134,8 131,5 178,5 
2017 71,8 82,1 87,8 40,7 65,3 134,1 126,0 176,2 
2018 60,9 80,4 85,9 38,8 61,9 134,8 122,2 181,2 

Джерело: побудовано автором на основі [98] 

 

Здійснюючи оцінку динаміки співвідношення державного боргу до ВВП 

України, ЄС та окремих країн – членів ЄС за період дослідження, можемо 

відмітити, що у 2008–2014 рр. Україна за часткою державного боргу у ВВП 

країни була на рівні країн – членів Євросоюзу, що мають не високе боргове 

навантаження та мала менше боргове навантаження ніж у середньому по ЄС – 28 

та ЄС –19. Проте, збільшення зовнішніх запозичень у 2014–2018 роках призвело 

до її наближення до країн – членів Європейського Союзу, які мають середнє 

боргове навантаження. Відзначаємо, що Україна, починаючи з 2014 р. не 

відповідає нормам Маастрихтського договору, що регламентує розмір 

державного боргу країн – членів ЄС, на рівні не більше 60% річного ВВП 

держави. Лише у 2019 р. наявним є зменшення даного показника до межі більш 

низької ніж граничне значення (50,3%) (European Communities, 1992). 
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Україна також активно збільшувала державні запозичення, особливо у 

період з 2014 до 2016 рр. (табл. 2.11). 

Таблиця 2.11  

Динаміка ВВП та загального, зовнішнього, внутрішнього державного 

боргу України за 2008 – 2019 рр. 

Роки ВВП, 
млн. грн. 

Загальний 
державний 

борг (прямий та 
гарантований), 

млрд. грн. 

Зовнішній 
державний борг(прямий 

та гарантований), 
млрд. грн. 

Внутрішній 
державний борг 

(прямий та 
гарантований), 

млрд. грн. 
2008 990,8 189,4 142,7 46,7 
2009 947 317,9 212,8 105,1 
2010 1079,3 432,3 276,7 155,6 
2011 1299,9 473,2 299,4 173,8 
2012 1404, 6 515,5 309 206,5 
2013 1465,2 584,8 300,7 284,1 
2014 1586,9 1100,83 611,97 488,87 
2015 1988,5 1572,18 1042,72 529,46 
2016 2385,4 1929,81 1240,08 689,73 
2017 2983,9 2141,82 1375,01 766,81 
2018 3560,6 2168,45 1397,01 771,44 
2019 3974,6 1998,30 1159,45 838,85 

Джерело: побудовано автором на основі [98] 

 

Слід відмітити, що на тлі зростання ВВП країни за 2008 – 2019 рр. на 2983,8 

млрд. грн. (у 4 рази), загальний державний борг збільшився на 1808,9 млрд. грн. 

або у 10,6 рази. При цьому, якщо за 2008 – 2013 рр. загальний державний борг 

України збільшився на 395,4 млрд. грн. або у 3,1 рази, то за 2014 – 2019 рр. він 

зріс на 897,47 млрд. грн. або 181,5 %. Наведена ситуація свідчить про проблеми 

з управління державними запозиченнями протягом всього розглянутого періоду. 

Дослідження динаміки зовнішнього державного боргу України показав, 

що за 2008 – 2019 роки він збільшився на 1016,75 млрд. грн. або 8,1 рази. Також 

досить стрімко зріс і внутрішній державний борг України – на 792,15 млрд. грн. 

або у 18 разів. Таким чином, зростання внутрішнього боргу, згідно наведених 

показників, було навіть більш стрімким чим зовнішнього.  

На особливу увагу заслуговує зростання внутрішнього та зовнішнього 

державного боргу у період з 2008 до 2013 роки, та з 2014 до 2019 роки, якщо у 
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перший проміжок часу внутрішній державний борг зростав швидше ніж 

зовнішній (608,4 % проти 210,7 %), то у другий часовий проміжок проведення 

аналізу, ситуація змінилась і дане співвідношення змінились у бік збільшення 

зовнішнього державного боргу (171,6% проти 189,5%). Наведена ситуація 

свідчить, що в умовах економічної кризи 2014– 2015 рр. Україна звернулась до 

зовнішніх запозичень, активно нарощуючи державний борг також за рахунок 

девальвації національної валюти. Відзначаємо вкрай неефективну політику 

державних запозичень, що призвела до зростання співвідношення загального, 

зовнішнього та внутрішнього державного боргу до ВВП України у період 

дослідження (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12  

Динаміка частки загального, зовнішнього та внутрішнього державного 

боргу до ВВП України за 2008 – 2019 рр. (у %) 
Роки Загальний державний 

борг (прямий та  
гарантований)  
до ВВП, у % 

Зовнішній 
державний борг 

(прямий та 
гарантований), 
до ВВП, у % 

Внутрішній 
державний борг  

(прямий та 
гарантований), 
до ВВП, у % 

2008 19,1 14,4 4,7 
2009 33,6 22,5 11,1 
2010 40,1 25,6 14,4 
2011 36,4 23 13,4 
2012 36,7 22 14,7 
2013 40 20,5 19,4 
2014 69,4 38,6 30,8 
2015 79,1 52,4 26,6 
2016 80,9 52 28,9 
2017 71,8 46,1 25,7 
2018 60,9 39,2 21,7 
2019 50,3 29,2 21,1 

Джерело: побудовано автором на основі [98] 

 
Аналіз динаміки частки загального державного боргу у ВВП України за 

період дослідження показав його стрімке зростання починаючи із загострення 

кризи 2014 – 2015 років. Так, якщо у 2008 – 2013 роках наведена динаміка мала 

різнонаправлені тенденції, проте не перевищувала встановленого Бюджетним 

кодексом України граничного обсягу державного боргу (не більше 60 % 
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фактичного річного ВВП держави), то у 2014 – 2016 роках спостерігалось 

стрибкоподібне збільшення частки загального державного боргу у ВВП України 

до 81 % у 2016 р., що значно перевищувало прийняті нормативи у Бюджетному 

кодексі країни. 

Оцінка динаміки співвідношення загального державного боргу, 

зовнішнього та внутрішнього державного боргу до ВВП України у 2007–

2019 роках дозволяє чітко виділити тенденцію до їх зростання у періоди 

економічних криз (2008 – 2010 роки та 2014 – 2016 роки) та наголосити, що 

драйвером такого росту кожен раз виступав зовнішній державний борг, а також 

зазначити, що у 2014 – 2018 роках у країні порушувались положення 

Бюджетного кодексу України [190] щодо частки державного боргу у ВВП країни 

(не більше 60 %). 

Примітним є те, що протягом всього періоду дослідження, частка 

зовнішнього державного боргу у ВВП України була значно більшою, ніж частка 

внутрішнього державного боргу, що означає фокусування на зовнішніх 

кредитних ринках і потребує підвищення ефективності управління саме 

зовнішнім державним боргом. 

Державні запозичення є одним з інструментів управління національною та 

регіональною економікою. На тлі двох послідовних економічних криз та 

дефіциту коштів державних інститутів, а також значних проблем з формуванням 

золотовалютних резервів НБУ, відмічаємо значне зростання державного боргу 

країни та його складових, таких як внутрішній та зовнішній державний борг 

(рис. 2.7). 

Вважаємо доречним дослідження державного боргу України та його 

складових проводити у доларах США з метою нівелювання впливу інфляції та 

девальвації національної валюти. При цьому, за часовий горизонт дослідження 

взяти 2007-2019 рр, на час яких припали дві економічні кризи у країні та після 

кризове відновлення національної економіки. 
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Рис. 2.7. Динаміка загального державного боргу, зовнішнього та 

внутрішнього державного боргу України за 2007–2019 рр., млн. дол. США 

Джерело: складено автором на основі [39]. 
 

Згідно статистичних даних, за період дослідження загальний державний 

борг країни збільшився на 70331 млн дол. США або у 6 разів. Відзначаємо 

переважну тенденцію зростання загального державного боргу у роки аналізу, 

виключенням з якої є 2014–2015 рр., коли за рахунок високих темпів девальвації 

національної валюти суттєво зменшились розміри внутрішнього державного 

боргу, які були номіновані у гривні.  

Щодо зовнішнього державного боргу України, то зазначаємо його 

зростання за 2007-2019 рр. на 38412 млн дол. США або на 464,8 %. При цьому, 

ця складова загального державного боргу демонструвала тенденцію до зростання 

весь період дослідження, окрім 2013 р., коли Україна мала проблеми у 

відносинах з міжнародними фінансовими організаціями та країнами – донорами.  

Внутрішній державний борг протягом проаналізованого періоду зріс на 

31919 млн. дол. США або на 1010,67 %. Як вже зазначалось раніше, ця складова 

державного зростала до 2013 року, після чого девальвація національної валюти 

призвела до значного його зменшення у доларах США на фоні зростання суми 

запозичень у гривні. Поряд з тим, у 2019 р. знову спостерігаються тенденції до 
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збільшення частки внутрішнього державного боргу, значення якого практично 

сягнуло показника 2013 р. 

Проблематика управління державним боргом взагалі і зовнішнім 

державним боргом зокрема є актуальною для більшості країн світу, як 

розвинутих, так і тих, які тільки розвивають власні економічні системи, що 

знаходить відображення у наявності розроблених схем, комплексів заходів та 

методів управління відносно державного боргу та його складових. Таким чином, 

вважаємо доречним для вирішення проблематики управління державним боргом 

та зовнішнім державним боргом України активно використовувати закордонний 

досвід за умови адаптації його до умов розвитку соціально-економічної системи 

країни.  

У контексті дослідження розуміння можливих стратегій управління 

зовнішнім державним боргом, необхідним є розуміння наскільки великим буде 

боргове навантаження щодо обсягу обслуговування боргу в Україні у наступні 

роки. Дані щодо цього наведено на рис. 2.8. 

Аналізуючи динаміку наявних та майбутніх виплат по внутрішньому та 

зовнішньому боргу, звертає на себе увагу те, що найбільші їх обсяги припадають 

на внутрішній борг.  

Щодо виплат по зовнішнім запозиченням, то слід констатувати, що 

найбільші їх обсяги припадають на 2019-2020 рр., після чого борговий тиск дещо 

послаблюватиметься. 

Стратегія управління державним боргом у останній період передбачала 

здійснення заходів щодо збільшення термінів до його погашення. Статистичне 

відображення даного процесу зокрема протягом 2019 р. наведено на рис. 2.9.  

Середньозважений строк погашення  ОВДП протягом 2019 р. зріс у 

4,2 рази, що безперечно матиме позитивний вплив на покращення стану 

боргових виплат. Також, змінилась структура самих ОВДП за термінами. Так 

якщо на початку 2019 р. 99% становили короткострокові ОВДП терміном до 

1 року, то наприкінці 98% складали відповідні цінні папери строк яких становив 

3-5 років. 
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Рис. 2.8. Графік погашення наявних та майбутніх платежів по 

внутрішньому та зовнішньому боргу України протягом 2018-2023 рр. (еквівалент 

млрд. грн)  

Джерело: побудовано автором на основі [98] 
 

 
Рис. 2.9. Динаміка зміни середньозваженого строку погашення ОВДП 

протягом 2019 р. (YTD 2019), років 

Джерело: побудовано автором на основі [98] 

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Погашення внутрішнього 

боргу, млрд. грн 114 150 101 152 162 172

Обслуговування 
внутрішнього боргу, 

млрд. грн
79 89 93 99 97 76

Погашення зовнішнього 
боргу, млрд. грн 62 122 130 112 91 99

Обслуговування 
зовнішнього боргу, млрд. 

грн
51 56 63 71 75 71

Загалом, млрд. грн. 306 417 387 434 425 418
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Ще одним напрямом управління державним боргом є поступовий перехід 

до залучення коштів за фіксованими ставками, а також реалізація заходів щодо 

заміни вже існуючих боргових зобов’язань з плаваючою на фіксовану ставку. 

За умов плаваючих відсоткових ставок, обслуговування зовнішнього 

державного боргу є чутливим до змін що відбувається у країнах ЄС та США, що 

несе додаткові ризики. Це пов’язано з тим, що ставка LIBOR виступає ключовим 

орієнтиром вартості грошей і слугує базою для розрахунку відсоткових ставок у 

всьому світі. Щодо EURIBOR, то вона являє собою середню відсоткову ставку 

по міжбанківським кредитам і представлена у євро. Дана відсоткова ставка 

визначається при підтримці Європейської банківської федерації, яка є 

представником інтересів кредитних установ у країнах ЄС. 

Для удосконалення управління зовнішнім державним боргом необхідно 

розуміти його переваги та недоліки саме для національної соціально-економічної 

системи. До переваг зовнішнього державного боргу для України слід віднести: 

можливість залучення значних розмірів запозичень; вартість залучення кредитів; 

наявність пільгових умов обслуговування запозичень; надходження іноземної 

валюти у національну економіку. Недоліками зовнішніх запозичень 

національних владних інститутів є: значна залежність від курсу національної 

валюти до іноземних валют (високий валютний ризик); високий тиск на 

валютний ринок країни при обслуговуванні боргу; наявність додаткових умов 

при наданні кредитних коштів, особливо міжнародними фінансовими 

організаціями; значні бюрократичні процедури при отриманні кредитних 

коштів; розмитість часових проміжків залучення запозичень, особливо у 

міжнародних фінансових організацій (необхідність проводити складні 

переговори). Наведене вказує на складність управління зовнішнім державним 

боргом та високі ризики для національної економіки при помилках у цьому 

управлінні.  

Важливим аспектом дослідження є оцінка змін у структурі загального 

державного боргу України за 2007-2019 рр. (рис. 2.10). 



121 

 
Рис. 2.10. Динаміка змін структури загального державного боргу за 2007-

2019 рр., у % 

Джерело: побудовано автором на основі [98] 

 

Спираючись на наведені дані (рис. 2.9 та рис. 2.10) можемо відмітити такі 

головні тенденції щодо управління зовнішнім державним боргом України та 

його складових: 

1) зростання загального державного боргу, зовнішнього та внутрішнього 

державного боргу у період дослідження, особливо у період першої економічної 

кризи та у після кризовий період; 

2) не можливість українських державних владних інститутів зменшити 

обсяги запозичень у періоди після кризового відновлення національної 

економіки; 

3) переважання зовнішнього державного боргу над внутрішнім, як за 

розмірами, так і за часткою у ЗДБ весь період дослідження, що потребує 

особливої уваги до управління цією складовою загального державного боргу 

країни; 
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4) зміщення акцентів до зовнішніх запозичень, особливо у період другої 

економічної кризи та у після кризовий період після неї. 

Наведений аналіз свідчить про значні проблеми України в умовах 

економічної кризи та посткризового розвитку національної економіки 2014 – 

2019 рр. щодо управління власним державним боргом, зокрема зовнішнім 

державним боргом. 

До таких проблем можна віднести: різке зростання зовнішнього 

державного боргу, особливо у 2014 – 2016 роки (за абсолютними розмірами і по 

відношенню до ВВП країни); переважання зовнішніх запозичень над 

внутрішніми запозиченнями у загальній структурі державного боргу країни, що 

несе додаткові ризики для економічної безпеку країни; не ефективне 

використання зовнішніх державних запозичень (підтримка стабільності грошово 

– кредитної системи, наповнення державного бюджету, купівля енергоносіїв 

(газ, нафта)); низька ефективність та результативність зовнішніх запозичень для 

вирішення соціально – економічних проблем держави і стимулювання її 

подальшого розвитку. 

Проблематика удосконалення управління заборгованістю за раніше 

одержаними зовнішніми державними запозиченнями, також потребує чіткого 

розподілу повноважень між державними органами влади. Це обумовлено тим, 

що на теперішній час зовнішня заборгованість за лініями МВФ контролюється 

НБУ, Світового банку – Міністерством фінансів України, а Укрексімбанк 

реалізує контроль за міжнародними кредитними лініями [160, c. 714]. Таке 

розпорошення повноважень призводить до негативних наслідків в аспекті 

координації дій відносно управління зовнішнім боргом, адже дані інституції, в 

тому числі, мають і різні методичні підходи щодо обліку зовнішньої 

заборгованості. 

Окрім цього, Україна потребує розробки та впровадження ефективного і 

результативного механізму управління та обслуговування зовнішнього 

державного боргу, який буде направлений на усунення проблем та спиратися на 

закордонний досвід.  
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У історичній ретроспективі Україна неодноразово вдавалась до 

різноманітних інструментів зменшення боргового навантаження. Здебільшого це 

відбувалось у вигляді реструктуризації боргових зобов’язань.  

Першою реструктуризацією зовнішнього державного боргу було 

переоформлення у 1995 році заборгованостей за раніше отриманими від 

Російської Федерації кредитів, у результаті чого, починаючи з 1997 році Україна 

взяла на себе зобов’язання сплатити протягом 10 років суму одержаних коштів у 

розмірі 1,4 млрд. дол США [77].  

Друга реструктуризація здебільшого мала добровільно-примусовий 

характер і хоча розпочалась у 1998 році завершилась лише у 2000 році під 

безпосереднім тиском з боку МВФ. У результаті такої реструктуризації найбільш 

вигідні умови отримали нерезиденти-утримувачі ОВДП яким переоформили 

середньострокові ОВДП з хеджованою доходністю у доларах США розміром у 

22% річних.  

У 2000 році відбулась реструктуризація боргу за ОЗДП, чому передувало 

припинення виплат по облігаціях окремих типів (грудневих та Chase Manhattan). 

За своїм змістом така реструктуризація сприйнялась зарубіжними кредиторами 

як суверенний дефолт, у наслідок чого значно знизився кредитний рейтинг 

України. З іншого боку, замінена зовнішніх зобов’язань на єврооблігації з річною 

дохідністю 10-11%, які передбачалось погасити до 2007 року загалом позитивно 

вплинула не лише на стан державного боргу, але й економіку країни загалом. 

Також, у 2000 році були припинені виплати країнам-членам Паризького клубу і 

до 2001 року проведено реструктуризацію боргу 58% її членів терміном на 12 

років [29] 

Слід відмітити, що результатом такої реструктуризації було практичне 

припинення співпраці з деякими міжнародними фінансовими організаціями, 

зокрема з МВФ. Починаючи з 2002 року і до 2008 року співпраця мала 

здебільшого консультаційний характер. Поряд з тим, загострення кризових явищ 

призвело до відновлення роботи з МВФ і необхідності одержання кредитів. 

Кредитування була відновлено за програмою «Stand-by», у наслідок чого, 
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Україна протягом 2008-2010 років отримала 14,4 млрд дол. США. Саме у цей 

період почалось відновлення стрімкого накопичення нових боргових зобов’язань 

[105] 

Загострення кризових явищ та розгортання військових дій у 2014 р. лише 

посилило потребу у нових кредитах, проте накопичені раніше борги також 

потребували прийняття заходів щодо їх зменшення. Саме тому у 2015 році було 

здійснено реструктуризацію боргу. 

Загалом, реструктуризація державного боргу за облігаціями зовнішньої 

позики у 2015 році розвантажила бюджети 2015–2018 років і підтримала 

платіжний баланс, тягар зовнішнього боргу було перенесено на довгострокову 

перспективу. Так, відповідно до кредитної угоди уряд повертатиме 80 % 

номінальної суми боргу протягом 2019–2027 років, сплачуючи їм 7,75 % річної 

дохідності. Проте замість списаних 3,6 млрд дол. США основної суми боргу уряд 

пообіцяв віддавати кредиторам 15 або 40 % номінального приросту ВВП 

упродовж 20 років, якщо темпи зростання реального ВВП перевищувати- муть 

відповідно 3 і 4 % (це положення вступає в дію після досягнення річним ВВП 

України значення 125 млрд дол.). Такі зобов’язання уряду було оформлено у 

вигляді деривативів, котрі у світовій практиці мають назву ВВП-варантів.  

У міжнародному контексті, на наш погляд, спостерігаються певні ознаки 

подібності українських ВВП-варантів до аргентинських. Так, уряд Аргентини в 

ході реструктуризації зовнішнього боргу емітував ВВП-варанти, котрі підлягали 

погашенню впродовж 30 років у періоди, коли темпи зростання реального ВВП 

у національній валюті Аргентини становили понад 3 %. Щодо відсотку, який має 

сплатити Аргентина відповідно до приросту ВВП, то він становить 5%, (на 

противагу 15 та 40 % в Україні). [13, c. 75-92]. 

У жовтні 2015 року власниками єврооблігацій було ухвалено Надзвичайну 

Резолюцію, яка дала можливість реструктурувати зовнішній борг України 

розміром близько 15 млрд дол. У результаті обміну, що стосувався 13 серій 

єврооблігацій, обсяги боргових зобов’язань зменшились на 20 %, що складає 

близько 3 млрд дол. Окрім цього, у наслідок реструктуризації, протягом 
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наступних 4-х років також зменшились і заплановані платежі (на 8,5 млрд дол. 

США). 

Вважаємо доречним, з метою підвищення ефективності та 

результативності управління державними зовнішніми запозиченнями в Україні, 

застосувати рефінансування і також доповнити комплекс наведених методів 

наступними: викуп державного боргу на вторинному ринку з дисконтом та обмін 

боргу на національні активи, переважно акції державних підприємств.  

 

 

2.3. Зовнішні державні запозичення як чинник стійкості фінансової 

системи України 

 

Розвиток світової фінансової системи відбувається за умов розширення 

глобалізаційних та інтеграційних процесів. Їх характерною особливістю є 

стрімке нарощення обсягів зовнішньої заборгованості абсолютної більшості 

країн світу, в тому числі, і найбільш розвинених.  

Взаємозв’язок між фінансовою стабільністю і ризиком, що несе у собі 

зовнішня заборгованість може здійснюватися через петлю зворотного зв’язку. 

Це відображається у тому, що неефективне управління боргом, може погіршити 

фінансову стабільність. Це, в свою чергу, підсилює суверенний ризик, що 

відповідно ще більше знижує здатність уряду підтримувати фінансову 

стабільність.  

Проблематика обслуговування раніше залучених зобов’язань особливо 

гостро постала під час та після фінансової кризи 2008-2009 рр. [33, c. 26]. Саме з 

даного періоду, в багатьох розвинених країнах, зокрема європейських, почали 

накопичуватись значні обсяги зовнішньої заборгованості. З метою визначення 

загальноекономічної ситуації у країні, досить часто використовуються відносні 

величини, основною з яких, в даному випадку, є відношення зовнішнього боргу 

до ВВП. Дані щодо цього наведено у таблиці 2.13. 
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Таблиця 2.13 

Співвідношення державного боргу до ВВП у деяких країнах 

Європейського союзу з 2008 по 2018 рр. (у %) 
Ро
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2008 61,3 69,6  49,4 65,5 68,8 106,1  54,7 68,7 37,7 33,3 39,7 109,4 
2009 74,0 80,2  63,3 73 83,0 116,6 56,8 79,9 40,9 40,2 53,3 126,7 
2010 79,6 85,8  74,6 82,4 85,3 119,2 59,2 82,7 38,2 42,6 60,5 146,2 
2011 82,0 87,6  80,1 79,8 87,8 119,7 61,7 82,4 37,3 46,1 69,9 172,1 
2012 84,4 90,7  83,2 81,1 90,6 126,5 66,2 81,9 37,7 44,9 86,3 159,6 
2013 86,3 92,6  84,2 78,7 93,4 132,4 67,7 81,3 40,5 44,0 95,8 177,4 
2014 87,0 92,8  86,2 75,7 94,9 135,4 67,8 84,0 45,2 44,3 100,7 178,9 
2015 84,9 90,8  86,9 72,1 95,6 135,3 64,6 84,9 43,9 39,8 99,3 175,9 
2016 83,8 90,0  86,8 69,2 98,0 134,8 61,9 82,9 42,3 37,2 99,2 178,5 
2017 82,1 87,8  86,2 65,3 98,4 134,1 56,9 78,3 40,7 35,5 98,6 176,1 
2018 80,4 85,9  85,9  61,9  98,4 134,8  52,4 74 38,8 34,2  97,6 181,2 

 
Джерело: складено за даними [194] 

 

Як видно з наведеної таблиці 2.13, у багатьох країнах Європейського союзу, 

як і в їх об’єднаннях на рівні співтовариства, показник боргової безпеки було 

значно перевищено. Так, починаючи з 2008 р., серед розглянутих європейських 

країн, лише Данія та Швеція не перетнула межу 60 відсоткового співвідношення 

державного боргу до ВВП. Поряд з тим, сама по собі заборгованість за раніше 

одержаними запозиченнями не є основним показником, відповідно до якого 

можна оцінювати макроекономічну ситуацію, про що, зокрема, свідчить досвід 

розвинених країн. 

Проте, більш показовим для порівняння з українським реаліями є статистика 

державного боргу країн близького зарубіжжя. Дані щодо цього наведено у 

таблиці 2.14. 
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Таблиця 2.14 

Співвідношення державного боргу до ВВП в Україні та деяких країнах 

близького зарубіжжя з 2008 по 2018 рр. (у %) 

Країни 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Україна 19,1 33,6 40,1 36,4 36,7 40 69,4 79,1 80,9 71,8 60,9 
Болгарія 13,0 13,7 15,4 15,2 16,7 17,1 27,1 26,0 29,3 25,3 22,3 
Чехія 28,3 33,6 37,4 39,8 44,5 44,9 42,2 40 36,8 34,7 32,6 
Естонія 4,5 7,2 6,6 6,1 9,8 10,2 10,6 10,0 10,2 9,3 8,4 
Латвія 18,1 36,2 47,3 43,1 41,6 39,4 40,9 36,7 40,2 38,6 36,4 
Литва 14,6 28,0 36,3 37,2 39,8 38,7 40,6 42,7 39,9 39,3 34,1 
Угорщина 71,8 78,2 80,6 80,8 78,5 77,3 76,8 76,1 75,5 72,9 70,2 
Польща 46,3 49,4 53,1 54,1 53,7 55,7 50,4 51,3 54,2 50,6 48,9 
Румунія 12,3  21,8  29,6  34,0  37,0  37,6  39,2  37,8  37,3  35,1  35,0  
Словаччина 28,6  36,4  41,0  43,5  51,8  54,7  53,5  51,9  52,0  51,3  49,4  
Білорусія 10,7 19,2 18,9 39,4 24,4 21,6 21,5 31,4 39,2 39,1 35,1 
Грузія 27,0 34,6 36,8 32,5 32,5 33,9 35,4 41,3 44,4 44,6 45,1 
Молдова 18,4 27,6 26,3 23,7 24,3 23,7 24,8 25,3 31,6 28,9 49,7 
Росія 6,5 8,7 9,1 8,7 8,7 9,3 11,2 13,5 13,2 13,8 14,6 

Джерело: складено за даними [94-98; 126; 194]. 

 

Для країн з нестійкою економічною системою, до яких зокрема належить і 

Україна, питання визначення ефекту впливу зовнішніх державних запозичень на 

ВВП та макроекономічну ситуацію загалом є достатньо складним. Це пов’язано 

з тим, що визначення ефекту впливу полягає у перманентному виникненні 

економічних ускладнень не пов’язаних з запозиченнями. Зовнішні державні 

запозичення в деякій мірі збільшують ресурси економічного розвитку, однак 

вони потребують і подальших витрат на їх обслуговування. Тому, часто саме 

зовнішня державна заборгованість розглядається, як одна з основних причин 

економічних колізій у таких країнах. Фінансові відносини, що виникають при 

здійсненні зовнішніх державних запозичень мають значний, як позитивний, так 

і негативний вплив на стан державних фінансів, інвестиційного клімату, 

структури споживання, розвитку міжнародного співробітництва та інших 

аспектів соціально-економічного стану країни.  

Серед позитивних аспектів впливу зовнішніх державних запозичень на 

національну економіку можна виокремити наступні:  
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- можливість залучення додаткових коштів, з метою забезпечення 

фінансування нагальних потреб соціально-економічного характеру; 

- у випадку зовнішніх державних запозичень на довгостроковій основі, це 

може позитивно вплинути на зростання рівня інвестиційних ресурсів 

фінансового ринку, що, в свою чергу, впливає на соціально-економічний 

розвиток країни; 

 - зовнішні запозичення дозволяють у короткостроковому періоді досягти 

стабілізації обсягів міжнародних резервів, а через них, також стабілізувати курс 

національної грошової одиниці, рівень відсоткових ставок на фінансовому ринку 

загалом та міжбанківському зокрема. 

Таким чином, використання зовнішніх державних запозичень призводить 

до зростання обсягів додаткових фінансових ресурсів, що може бути потужним 

фактором не лише економічного зростання, але й згладжування економічних 

флуктуацій. Стійкий стан країни на глобальному фінансовому ринку капіталів та 

своєчасне і повне виконання раніше взятих на себе зобов’язань, сприяє 

зміцненню її авторитету, результатом чого є можливість подальшого залучення 

фінансових ресурсів на більш вигідних умовах. Також це сприяє зміцненню 

довіри до національної валюти, що впливає на зміцнення 

зовнішньоторговельних зв’язків.  

Відповідно до цільового характеру використання, найбільш 

продуктивними для економіки країни є зовнішні запозичення спрямовані на 

інвестиційно-інноваційний розвиток. До цих видів позик належать синдиковані 

або двосторонні кредити, а також цільові позики. Такі кредити та цільові позики 

незважаючи на їх невелику частку у загальному обсязі зовнішніх запозичень в 

Україні можуть не тільки сприяти інвестиційно-інноваційному розвиткові 

окремих регіонів, але й країни загалом. Відповідно до цільового спрямування, 

інвестиційні проекти що реалізуються за рахунок зовнішніх запозичень, можуть 

бути: комерційними, економічними та соціальними. Комерційні інвестиційні 

проекти спрямовані на одержання прямого прибутку, економічні – непрямого, а 

соціальні, орієнтовані на генерування певних видів благ для населення. Поряд з 
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тим, залучення зовнішніх запозичень, з метою подальшого їх використання у 

напрямі стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності, має ґрунтуватись 

на обрахунках термінів окупності таких проектів та враховувати кінцеві 

результати від реалізації таких проектів. 

У випадку неефективного використання, зовнішні державні запозичення, 

можуть мати і вкрай негативні наслідки, серед яких виокремлюють наступні:  

- на обслуговування заборгованості за попередніми зовнішніми 

державними запозиченнями, з державного бюджету спрямовуються значні 

обсяги фінансових ресурсів, в результаті чого, це потребує скорочення видатків 

на розвиток економіки та соціальне забезпечення;  

- обслуговування заборгованості за попередніми зовнішніми державними 

запозиченнями потребує збільшення доходної частини бюджету, наслідком чого 

може бути збільшення податків та інших видів відрахувань, що також негативно 

позначається на соціально-економічному рівні розвитку країни; 

-  постійна залежність держави від зовнішній запозичень може призвести 

до втрати політичної незалежності у прийняття рішень соціального та 

економічного характеру; 

- довгостроковий та надмірний характер зовнішніх державних запозичень 

може призвести до гальмування економічних процесів, адже вони потребують не 

лише погашення основної суми боргу, але й відсотків за користування [28, c.716].  

Загалом, в останні роки для України характерним було загострення 

кризових явищ практично у всіх сферах економіки та соціально-політичної 

сфери. Втрата територій та військові дії на Сході також суттєво позначились на 

економічній ситуації в країні в останні роки [3, c. 2]. В цих умовах, закономірним 

було значне погіршення дисбалансів у бюджетній сфері, що відповідно стало 

причиною наявності бюджетного дефіциту.  

Дані щодо розмірів зовнішнього державного боргу України протягом 2011-

2019 рр. у розрізі суб’єктів, наведено у таблиці 2.15.  
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Таблиця 2.15 

Зовнішній борг України протягом 2011-2019 рр. за суб’єктами запозичень 

(у млн дол. США) 

Показники 

Валовий  
зовнішній 

борг 
(за мето-
дологією 

МВФ, 
КПБ 6) 

 

У структурі валового зовнішнього боргу 

Сектор 
загального 
державного 
управління 

Центральний 
банк 

Інші 
депозитні 
корпорації 

Інші 
сектори 

Прямі 
інвестиції: 

міжфірмовий 
борг 

2011 126236 25874 7492 25193 59357 8320 
2012 134625 27333 4865 21541 70441 10445 
2013 142079 29922 1775 22555 76642 11185 
2014 125297 32884 2176 18752 62228 9257 
2015 117668 35959 6743 12823 53581 8562 
2016 112524 36495 6242 8966 52207 8614 
2017 115451 38886 7438 6228 53347 9552 
2018 114710 40128 7938 5797 51433 9414 
2019 121739 44531 7303 4768 54611 10526 
Джерело: складено за даними [24] 

 

Загалом, станом на 2019 р. за методологією МВФ розміри валового 

зовнішнього державного боргу за останні роки дещо скоротилися. Найбільші 

обсяги зовнішньої заборгованості були у 2013 р., коли сягнули 142079 млн. дол. 

США, порівняно з цим показником, станом на 2019 р. вона становить 121739 

млн. дол. США (тобто зменшились на 14,3%) [24].  

Звертає на себе увагу стрімке зростання розміру зовнішнього боргу 

сектору загального державного управління, який у порівнянні з 2011 р. зріс на 

172,1% (з 25874 млн. дол. США у 2011 р. до 44531 у 2019 р.). 

Зовнішній державний борг, згідно з підходом Міністерства фінансів 

України поділяється на прямий та гарантований. Станом на 2019 р. розмір 

прямого державного боргу склав 39,34 млрд. дол. США, тоді як гарантований – 

9,61 млрд. дол. США. Бюджетний дефіцит є однією з характерних рис сучасної 

бюджетної політики, проте в останні роки його розміри суттєво зросли. Проте, 

одночасно з цим, зростали розміри зовнішніх державних запозичень. Дані щодо 

цього наведено на рис 2.11. 
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Рис. 2.11. Динаміка розмірів дефіциту державного бюджету та зовнішнього 

фінансування протягом 2011-2019 рр. (у млрд. грн.)  

Джерело: складено за даними [24; 29; 40] 

 

Відповідно до даних рис. 2.11, звертає на себе увагу те, що у 2015 р., коли 

розміри дефіциту державного бюджету були найнижчими, починаючи з 2011 р., 

розміри зовнішнього фінансування навпаки стрімко зросли і були найбільшими 

за останні роки. Так у порівнянні з 2011 р., розміри зовнішнього фінансування у 

2015 р. зросли у 8 разів (з 13704,8 млн. грн. у 2011 р., до 109690,2 млн. грн. – у 

2015 р.) [24].  

Також, варто зазначити, що протягом усього аналізованого періоду, крім 

2015 року, зовнішнє фінансування не покривало фактичний бюджетний дефіцит. 

Це пояснюється тим, що окрім зовнішніх позик бюджетне фінансування 

здійснюється ще за допомогою таких інструментів, як внутрішні позики, 

фінансування за активними операціями (розміщення бюджетних коштів на 

депозитах або придбання цінних паперів), надходження від приватизації 

державного майна. Проте, в 2015 році зовнішнє фінансування перевищило 

фактичний дефіцит державного бюджету більше ніж удвічі. Пояснення полягає 
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в тому, що така позиція внутрішнього фінансування бюджету 2015 р. як «зміни 

обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління 

ліквідністю» склала  «-74601,0 млн. грн.». Загалом фінансування бюджету в 

цьому році дорівнювало його дефіциту. 

Також, у даний період значно зросли обсяги позик одержаних від 

міжнародних фінансових організацій, саме вони склали 73,3% від загального 

розміру зовнішніх запозичень 2015 р. Загалом, запозичення останніх років 

характеризується збільшення частки зовнішніх запозичень, що було пов’язано з 

необхідністю збільшення видатків Державного бюджету. Це насамперед 

пов’язано з військовими діями на Сході і необхідністю посиленого фінансування 

видатків на армію, за умов збереження соціальних стандартів, та їх корегування 

у випадку посилення інфляції. Динаміка зміни показників зовнішнього 

фінансування, а також окремих видаткових статей бюджету наведено у таблиці 

табл. 2.16 та на рис. 2.12. 

Таблиця 2.16 

Показники зовнішнього фінансування та певних видатків Державного 

бюджету України протягом 2011-2019 рр. (у млн. грн.)  

Роки 
Зовнішнє 
фінансу-

вання 

Статті видатків Державного бюджету України 

Обслуго
ву-вання 

боргу 
Оборона 

Соціальний 
захист та 
соціальне 

забезпечення 

Громадсь-
кий порядок, 

безпека та 
судова влада 

Еконо-
мічна 

діяльніс
ть 

Освіта 

2011 13704,8 24591,2 13241,1 63617,8 32415,3 49294 27234,2 
2012 12834,2 25753,3 14485,7 75291,6 36471,2 52854,2 30243,2 
2013 13929,7 34409,3 14843 88620,9 39190,9 41351,3 30944,9 
2014 42256,4 51018,2 27363,4 80558,2 44619,0 34410,7 28677,9 
2015 109690,2 86808,4 52005,2 103700,9 54643,4 37135,4 30185,7 
2016 33225,9 97374,5 59350,8 151961,5 71670,4 31422,3 34826,5 
2017 36958,5 111480,2 74346,2 144478,9 87850,5 47000,1 41297,3 
2018 44759 115431,2 97024 163865,6 116875,9 63600,9 44324,3 
2019 -4012 119247,6 106627,8 218628,6 142389,7 72,363 7 51656,6 

Джерело: складено за даними [40] 
 

Аналізуючи дані табл. 2.16 та рис. 2.12, встановлюємо, що у 2015 році 

зовнішнє фінансування державного бюджету України зросло більше ніж у двічі 

в порівнянні з 2014 р., проте це було пікове зростання, після чого спостерігалось 
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падіння. Примітним є те, що у 2019 р. наявним було від’ємне значення 

зовнішнього фінансування. 

 
Рис. 2.12. Динаміка росту зовнішнього фінансування та окремих видатків 

Державного бюджету України протягом 2011-2019 років (у млн. грн.)  

Джерело: складено за даними [40] 

 

Звертає на себе увагу те, що протягом розглянутого періоду більш ніж у 

вісім разів зросли видатків на оборону. Видатки на громадський порядок, 

безпеку і судову владу зросли у 4,4 рази, при цьому видатки на соціальний захист 

населення та соціальне забезпечення зростали значно повільніше – у 3,4 рази. 

Окрім впливу на бюджетну політику, зовнішні запозичення, як інструмент 

фінансової політики держави, також суттєво впливають на монетарну політику. 

Так за умов державних зовнішніх запозичень, зростають обсяги іноземної 

валюти, що в свою чергу, впливає на валютний ринок в середині країни. В 

результаті, курс національної грошової одиниці зміцнюється. Поряд з тим, 

наслідком цього може стати зростання інфляції, що потребує від центрального 

банку вживання заходів щодо проведення стерилізаційних операцій. Такі дії 

також мають негативний ефект, адже призводять до скорочення інвестиційної 
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активності всередині країни [32, c. 42]. Прикладом такого впливу на монетарну 

сферу може слугувати вітчизняна практика останніх років. Дані щодо розмірів 

зовнішнього фінансування, зовнішнього боргу та одного з основних показників 

монетарної політики – обсягу міжнародних резервів в останні роки, наведено на 

рис. 2.13.  

 
Рис. 2.13. Динаміка зміни основних показників зовнішніх запозичень та 

міжнародних резервів протягом 2011-2019 рр. (у млн. грн., млн. дол. США та 

%)  

Джерело: складено за даними [40]. 

 

Відповідно до рис. 2.13, можна зробити висновок про тенденції 

одночасного зростання розмірів зовнішніх запозичень та валового зовнішнього 

боргу, з одного боку та зниження розмірів міжнародних резервів – з іншого. 

Найбільш піковим періодом даних процесів були 2014-2015 рр., коли через 

стрімке знецінення гривні, обсяги міжнародних резервів НБУ почали 

скорочуватись. Саме для цього періоду характерним було швидке зростання 

розмір зовнішніх державних запозичень та одночасне зростання розміру 
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зовнішнього боргу. В результаті одержання позик міжнародних фінансових 

організацій, насамперед МВФ, розміри міжнародних резервів НБУ значно 

зросли. Станом на кінець 2019 р. вони сягнули 25302,16 млн. дол. США, що є 

найбільшим показником починаючи з 2013 р. [40]. 

Таким чином, у період загострення кризових явищ останніх років, зовнішні 

державні запозичення використовувались не для покриття дефіциту державного 

бюджету, а для стабілізації ситуації у монетарній сфері. В цілому, таке завдання 

було досягнуто, свідченням чого є покращення ситуації на валютному ринку. 

Незважаючи на досягнення певної стабілізації фінансової системи у 

короткостроковому періоді, надзвичайно велике значення має подальша 

стратегія управління заборгованістю за раніше залученими зовнішніми 

позиками. Характер розв’язання даної проблеми у майбутньому, напряму 

впливатиме на бюджетну дієздатність України і на стан міжнародних резервів 

НБУ, а отже, стабільність гривні, рівень відсоткових ставок, інвестиційний 

клімат та поведінку всіх суб’єктів вітчизняного фінансового ринку.  

Стратегія управління заборгованістю за раніше залученими зовнішніми 

позиками має ґрунтуватись на дотриманні стану боргової стійкості. Боргова 

стійкість передбачає збалансованість обсягу та структури зовнішніх запозичень, 

при якій держава спроможна виконувати взяті на себе зобов’язанні без 

надмірного тиску на фінансову система. На рис. 2.14 відображена доля видатків 

на обслуговування боргу у загальному обсязі видатків Державного бюджету 

України за останні роки. Водночас, варто зазначити, що у 2016 р. видатки на 

обслуговування боргу склали 14,0% від усіх видатків бюджету, тоді як на 

оборону – 8,7%, на освіту – 5,1%, на охорону здоров’я – 1,8%. 
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Рис. 2.14. Вартість обслуговування державного боргу України щодо 

видатків бюджету протягом 2011–2019 рр. (у млн. грн. та %)  

Джерело: складено за даними [29]. 

 

Також, досліджуючи борговий тиск на фінансову систему, необхідно 

приділяти окрему увагу термінам погашення боргів, особливо зовнішнім. Так, 

досліджуючи рис. 2.15, встановлено, що протягом наступних 15 років очікується 

кілька піків погашення боргу, а саме, в 2020 р. сума виплати має скласти 6,4 млрд. 

дол. США, у 2024 р. – 6,2 млрд. дол. США, у 2031 р. – 3,5 млрд. дол. США. 

Поряд з тим, основною метою стратегії управління заборгованістю має 

бути не лише поступове скорочення розмірів боргового тягаря, але й врахування 

при цьому наявного та перспективного розвитку економіки, факторів впливу 

зовнішнього середовища, а також особливостей вітчизняної фінансової системи.  
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Рис. 2.15. Платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 

2020-2035 рр. за діючими угодами станом на 31.12.2019 (у млрд. грн.)  

Джерело: складено за даними [98]. 

 

У цьому контексті, пропонуємо використовувати три блоки показників для 

оцінки фінансової стабільності:  

1. показники боргової безпеки;  

2. показники фінансової стійкості;  

3. показники платоспроможності (табл. 2.17). 

Ключовим у методиці повинні бути критерії оцінки, де пропонується 

використовувати підхід, який був запропонований Т. Скоуном для оцінки 

ймовірності банкрутства підприємств [114, с. 108], оскільки оцінка фінансової 

стабільності є оцінкою ймовірності банкрутства тільки для країни в цілому. 

Звідси пропонуємо наступний підхід, якщо за 8-9 показниками не виконуються 

нормативи (відповідь ні), то мова йде про критичне порушення фінансової 

стабільності країни, якщо за 5-7, то говоримо про незадовільний стан фінансової 

стабільності держави, якщо за 3-4 – фінансова стабільність задовільна, якщо за 

1-2 – фінансова стабільність добра. Те ж можливо сказати і по кожному блоку 

показників, якщо всі три показника не відповідають нормативу, стан критичний, 

якщо два – незадовільний, якщо один – задовільний, якщо всі відповідають 

нормативним значенням – стан добрий. 
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Таблиця 2.17 

Показники оцінки фінансової стабільності країни 
Назва 

показника 
Формула розрахунку  Нормативне 

значення 
Фактичне 

значення станом 
на 2019 рік 

1. Показники боргової безпеки 
Показник ББ 1 Відношення загального обсягу 

державного боргу до валового 
внутрішнього продукту 

Менше 60 % 50,3 % 
(відповідь – так) 

Показник ББ 2 Відношення загального обсягу 
державного боргу до річного обсягу 

експорту товарів (робіт, послуг)  

Менше 35 % 118,4 % 
(відповідь – ні) 

Показник ББ 3 Відношення внутрішнього 
державного боргу до зовнішнього 

державного боргу  

Більше 100 % 72,3 % 
(відповідь – ні) 

2. Показники фінансової стійкості 
Показник ФС 1 Відношення обсягу офіційних 

золотовалютних резервів до обсягу 
валового зовнішнього боргу 

Більше 20 % 20% 
(відповідь – ні) 

Показник ФС 2 Золотовалютні резерви до 
короткострокового боргу,% 

(показник А. Грінспена) 

Більше 1 % 0,7 % 
(відповідь – ні) 

Показник ФС 3 Рівень зовнішньої заборгованості на 
одну особу, дол. США 

Менше 200 2 719 
 (відповідь – ні) 

3. Показники платоспроможності 
Показник П 1 Відношення обсягу річних платежів 

щодо обслуговування державного 
боргу до доходів державного 

бюджету 

Менше 20 % 12 % 
(відповідь – так) 

Показник П 1 Відношення обсягу річних платежів 
щодо обслуговування державного 

боргу до видатків державного 
бюджету 

Менше 20 % 11,2 % 
(відповідь – так) 

Показник П 1 Відношення обсягу річних платежів 
щодо обслуговування державного 

боргу до ВВП 

Менше 10 % 3 % 
(відповідь – так) 

 

Джерело: складено автором на основі джерел [8, c. 57-67; 53, c. 167-171; 

90, c. 231-235; 113; 187]. 

 

Здійснивши розрахунок за наведеною методикою щодо оцінки фінансової 

стабільності країни у 2019 р. на основі використання статистичної інформації 

Державної служби статистики України, Міністерства фінансів України, 

Казначейської служби України та Національного банку України можемо 

відмітити наступне:  
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1) за п’ятьма показниками нормативи не виконуються (значення «ні»), що 

вказує на незадовільний стан фінансової стабільності в Україні;  

2) за двома з трьох показників боргової безпеки нормативи не 

виконуються, що свідчить про критичний стан боргової безпеки в країні, а також 

про те, що саме вона є ключовою складовою фінансової стабільності держави, 

яка потребує покращення. 

Підсумовуючи наведене, вважаємо доречним додати до наведених ознак 

фінансової стабільності наступні: забезпечення сталого розвитку соціально-

економічної системи країни та її конкурентоспроможності на світових ринках 

збуту продукції (робіт, послуг); необхідність ґрунтування на відповідних рівнях 

фінансової стійкості та боргової безпеки. 

Відзначаємо необхідність підвищення фінансової стабільності та боргової 

безпеки країни. При цьому, враховуючи ключове значення боргової безпеки для 

фінансової стабілізації України, вважаємо доречним робити це на основі 

розробки та реалізації комплексу оптимізаційних заходів.  

Для підвищення ефективності управління зовнішньою державною 

заборгованістю України з метою фінансової стабілізації та економічного 

розвитку держави на основі проведеного дослідження можна сформувати такі 

основні рекомендації: 

- зовнішні запозичення повинні отримати інвестиційно-інноваційне 

спрямування, що в свою чергу призведе до розвитку економіки та нівелює ефект 

перекладання фінансового навантаження по обслуговування і погашення боргів 

на майбутні покоління; 

- в процесі пошуку додаткових фінансових ресурсів, пріоритет повинен 

надаватися внутрішнім запозиченням. Розвиток вітчизняного фондового ринку 

призвести до можливості мобілізації необхідних коштів в середині держави та 

запобіжить відтоку ресурсів за її межі в процесі обслуговування зовнішніх 

боргів; 

- зовнішнє запозичення має здійснюватися в обсягах, які не будуть 

загрожувати фінансовій безпеці, економічній та політичній незалежності 
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України. Умови таких запозичень мають забезпечувати Україні рівноправність у 

міжнародних фінансових відносинах; 

- накопичення зовнішнього боргу можливе лише в чітких рамках 

визначеної боргової стратегії, котра в свою чергу має стати складовою 

фінансової політики держави в процесі реалізації пріоритетів соціально-

економічного розвитку України, та забезпечення фінансової стабільності і 

фінансової стійкості вітчизняної фінансової системи. 

Підсумовуючи все викладене, можна дійти висновку, що дослідження 

зовнішніх державних запозичень у контексті стійкості фінансової системи 

України дозволило: 

1) з’ясувати, що зовнішні державні запозичення відіграють значну роль у 

фінансових системах практично всіх країн світу, в тому числі, і 

високорозвинених, адже являють собою досить ефективний інструмент впливу 

на бюджетну та монетарну сфери, які за свої змістом є ключовими не лише для 

фінансової, але й економічної системи; 

2) встановити, що вітчизняна практика здійснення зовнішніх державних 

запозичень свідчить про їх використання здебільшого з метою забезпечення 

фінансування дефіциту державного бюджету. Поряд з тим, в останні роки, 

залученні зовнішні позики, переважно були спрямовані на поповнення 

міжнародних резервів НБУ, що дало можливість у досить короткий період та у 

край несприятливій економіко-соціальній ситуації стабілізувати валютний 

ринок; 

3) запропонувати методику оцінки фінансової стабільності на основі 

показників боргової безпеки, фінансової стійкості та платоспроможності з 

використанням механізму оцінки, який був запропонований Т. Скоуном та 

довести, що ключовий негативний вплив на неї чинить боргова безпека країни. 
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Висновки до розділу 2 
 

У другому розділі дисертації було здійснено етапізацію та визначено 

особливості формування зовнішнього державного боргу України, 

проаналізовано сучасну практику управління зовнішнім державним боргом 

України та зарубіжних країн, а також окреслено роль зовнішніх державних 

запозичень як чинника стійкості фінансової системи України. У даному 

контексті: 

1. Здійснено періодизацію процесу формування зовнішнього 

державного боргу України, в результаті чого виділено вісім етапів. Останній з 

виділених нами періодів розпочався з радикальних змін існуючої соціально-

політичної системи, а також розгортання фінансово-економічної кризи. На тлі 

анексії Криму та військового конфлікту на Сході, відбулась глибинна рецесія, що 

супроводжувалась переорієнтацію торговельно-економічних зв’язків, змін у 

структурах ланцюжків створення вартості, нових підходів до організації 

логістики тощо. Виокремлено ключові та додаткові детермінанти, що впливали 

на зміни обсягів зовнішнього державного боргу. З’ясовано, що ключовими з 

таких факторів протягом всіх років незалежності України був дефіцит 

державного бюджету та загострення кризових явищ у економіці у різні періоди 

часу; 

2. Аналіз сучасного стану зовнішніх державних запозичень довів, що 

даний інструмент фінансування дефіциту державного бюджету, досить активно 

використовується не лише в Україні, але й в інших, у тому числі, 

високорозвинених країнах. З’ясовано, що великі обсяги зовнішніх запозичень 

притаманні не лише слабо чи середньо розвиненим країнам, але й 

високорозвиненим, поряд з тим, принципова різниця спостерігається у підходах 

до використання таких грошей. Так, притаманні розвиненим країнам підходи до 

зовнішніх запозичень базуються на принципах прозорості та раціональності 

(ефективності) витрачання запозичених коштів, тоді як слаборозвинені країни 

здебільшого використовують їх для поточного споживання; 
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3. У контексті розширення методів управління зовнішнім державним 

боргом, з метою підвищення ефективності та результативності управління 

державними зовнішніми запозиченнями в Україні, запропоновано акцентувати 

увагу на рефінансуванні і доповнити комплекс наведених методів наступними: 

викуп державного боргу на вторинному ринку з дисконтом та обмін боргу на 

національні активи, переважно акції державних підприємств; 

4. Обґрунтовано необхідність збільшення частки зовнішніх 

запозичення інвестиційно-інноваційного спрямування, що, в свою чергу, 

призведе до розвитку економіки та нівелює ефект перекладання фінансового 

навантаження по обслуговування і погашення боргів на майбутні покоління, 

шляхом активного залучення місцевих органів влади до зовнішнього 

запозичення в межах процесів децентралізації влади, що відбуваються в Україні; 

5. Метою управління та обслуговування національним зовнішнім 

державним боргом в Україні у сучасних умовах її посткризового розвитку 

повинно стати підвищення швидкості відновлення національних економічної та 

соціальних систем на основі зовнішніх державних запозичень при досягненні 

мінімізації їх вартості та оптимізації управління ризиками. Для виконання 

вказаної мети необхідно змінити перелік завдань управління зовнішнім 

державним боргом, до яких слід віднести: формування необхідного розміру 

фінансових ресурсів для виконання державою її функцій та реалізації 

довгострокових стратегічних проєктів розвитку вітчизняної економіки і 

соціальної сфери; забезпечення оптимальної структури зовнішніх державних 

запозичень за строками, вартістю, ризиками, кредиторами; підвищення рівня 

національної економічної безпеки; забезпечення підвищення ефективності 

використання позикових коштів державними інститутами; 

6. Удосконалено методику оцінки фінансової стабільності на основі 

показників боргової безпеки, фінансової стійкості та платоспроможності з 

використанням механізму оцінки, який був запропонований Т. Скоуном. 

Проведені розрахунки за 2019 р. дали розуміння, що загалом стан фінансової 

стабільності в Україні є задовільним. Поряд з тим, ключовим негативним 
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фактором який чинить найбільш вплив на неї є саме боргова безпека, яка є 

занизькою. 

 

Результати проведеного у розділі дослідження опубліковані в наукових 

працях автора [141, 137, 81, 138, 140, 134, 220, 144, 145]. 
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РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ ЯК УМОВИ 

ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ 

 
 

3.1. Науково-методичний підхід до оцінки боргової стійкості як 

індикатора стабільності фінансової системи держави 

 

В умовах сучасних економічних та геополітичних перетворень одним із 

першочергових завдань уряду є забезпечення економічної, зокрема фінансової 

безпеки держави. На сьогоднішній день, до сих пір відсутня єдність у визначенні 

економічної безпеки. Проте більшість науковців вважає під економічною 

безпекою – здатність національної економіки стабільно розвиватися в умовах 

негативного впливу зовнішніх факторів, ефективно використовувати економічні 

ресурси для забезпечення добробуту своїх громадян. Проблема економічної 

безпеки країни постає разом із розбудовою державності, а саме, усвідомленням 

національних, зокрема економічних, інтересів. Цій проблемі світова спільнота 

надає досить важливого значення, про що свідчить створення у 70-их роках ХХ 

століття нового напряму науки «екосестейт» (economic security of state) [147, c. 

12]. 

Основними завданнями держави, щодо реалізації принципів економічної 

безпеки є виявлення загроз та оцінка рівня їх небезпеки, реалізація необхідних 

заходів щодо запобігання цих загроз і негативних наслідків їхнього впливу. 

Система економічної безпеки держави складається з кількох підсистем, на нашу 

думку, найбільш повною є класифікація складових економічної безпеки 

В. І. Мунтіяна [101, c. 111-355]. Одним з головних елементів економічної 

безпеки є фінансова безпека. Фінансова безпека будь-якої держави – це такий 

стан бюджетної, монетарної, банківської, валютної систем та її фінансових 

ринків, що є збалансованим, стійким до внутрішніх і зовнішніх негативних 

загроз, має спроможність забезпечувати ефективну діяльність національної 
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економічної системи та економічне зростання. Зазначена категорія, у свою чергу, 

поділяється на: бюджетну, валютну, грошово-кредитну, боргова безпеку, 

безпеку страхового ринку та ін. [107]. 

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки 

України, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України від 29.10.2013 № 1277, надають таке визначення економічної безпеки – 

«це стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до 

внутрішніх та зовнішніх загроз, забезпечувати високу конкурентоспроможність 

у світовому економічному середовищі і характеризує здатність національної 

економіки до сталого та збалансованого зростання». Однією із складових 

економічної безпеки є фінансова безпека – «стан фінансової системи країни, за 

якого створюються необхідні фінансові умови для стабільного соціально-

економічного розвитку країни, забезпечується її стійкість до фінансових шоків 

та дисбалансів, створюються умови для збереження цілісності та єдності 

фінансової системи країни». В свою чергу, фінансова безпека певною мірою 

залежить від боргової безпеки як своєї складової.  

Гарантування фінансової безпеки держави неможливо реалізувати без 

оцінки й аналізу боргової стійкості (debt sustainability), яка надає об’єктивну 

інформацію та є основою прийняття якісних управлінських рішень у сфері 

державного боргу. 

Експерти Міжнародного Валютного Фонду наводять академічне та 

прагматичне визначення поняття «боргова стійкість» [220].  

Згідно з академічним визначенням, борг є стійким, якщо виконується 

умова міжчасової платоспроможності (the intertemporal solvency condition). 

Тобто, якщо очікувана теперішня вартість майбутніх первинних залишків 

покриває наявний накопичений запас боргу. По суті, це говорить про те, що 

початковий борг плюс майбутній потік первинних витрат тут повинен 

дорівнювати майбутньому потоку доходів. Майбутні потоки потрібно 

дисконтувати шляхом обчислення їх теперішньої дисконтованої вартості, 
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використовуючи процентну ставку, сплачену за борг. Коли ми говоримо про 

первинні видатки, ми маємо на увазі видатки, які не є відсотковими.  

Щоб уточнити, що ми маємо на увазі під платоспроможністю, варто 

зазначити, що уряд є «платоспроможним», коли він здатний погасити поточну 

заборгованість за рахунок майбутніх доходів або надлишків. Тож держава з 

невеликим боргом і великим майбутнім доходом є платоспроможною, оскільки 

можна обслуговувати свій борг за рахунок майбутніх прибутків. Контрприклад 

тут виступає так звана схема "Понці". У таких схемах початковий борг 

обслуговується, спираючись на нових інвесторів. Ми залучаємо все більше та 

більше інвесторів, замість того, щоб обслуговувати їх із майбутніх надлишків.  

Проблема поняття платоспроможності полягає ще в тому, що це залежить 

від того, як буде розвиватися ситуація в майбутньому. Видатний економіст 

Гільєрмо Кальво, який багато працював над суверенним боргом та кризою, 

відображає цю ідею так: платоспроможність «дуже схожа на чесність: вона 

ніколи не може бути повністю засвідчена, а докази повільно реалізуються». 

Тобто, академічне визначення надає точну формулу стійкості боргу, але ми 

не маємо конкретної інформацію для прогнозування майбутнього. 

На практиці важливим є не сам рівень боргу, а спроможності повернути 

цей борг. Для втілення цієї ідеї експерти МВФ використовують прагматичне 

визначення стійкості боргу. У цьому визначенні заборгованість є стійкою, якщо 

прогнозовані коефіцієнти заборгованості є стабільними, зменшуються або є 

достатньо низькими. І борг є нестійким, якщо прогнозовані коефіцієнти 

заборгованості зростають або залишаються високими. 

Прагматизм полягає у визнанні того, що для уникнення боргової кризи 

важливе співвідношення боргу до спроможності їх погашення. Щоб бути 

стійким, борг не може зростати швидше, ніж доходи та будь-які інші можливості 

для його погашення. Наприклад, за прогнозами борг зростає, але відношення 

боргу до ВВП падає. Так буде, коли приріст ВВП швидший порівняно із 

зростанням процентних ставок. 
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Низхідний коефіцієнт заборгованості не є достатнім для сталого розвитку. 

Коефіцієнт заборгованості також повинен бути достатньо низьким. Коефіцієнт 

заборгованості, який зменшується, але високий, все ще буде нестійким, якщо він 

пов’язаний з високим ризиком дефолту. 

Економіка завжди зазнає шоків, тому коефіцієнт заборгованості, який є 

пограничним, також може бути нестійким. 

Для оцінки боргової стійкості експерти МВФ велику увагу приділяють 

ліквідності та певним факторам ризику, які в першу чергу визначаються так 

званим «сприйняттям ринку» суверена. Це можна виміряти за допомогою таких 

індексів, наприклад, як EMBI, глобальний Індекс облігацій на ринках, що 

розвиваються. Це також дуже тісно пов’язане зі структурою погашення боргу, 

яка визначається профілем погашення боргу, а також якою є частка 

короткострокової заборгованості. 

Важливо стежити за валютним складом боргу, а також за наявністю 

ліквідних активів, чи має уряд ліквідні активи, які він міг би продати, щоб 

виконувати зобов’язання. База кредиторів, зокрема частка нерезидентних 

кредиторів, також є дуже важливим фактором. Інвестиції нерезидентних 

кредиторів, як правило, менш стабільні. Іноді може бути дуже важко відрізнити 

належним чином ситуацію з неплатоспроможністю та неліквідністю. 

Проблеми з ліквідністю часто є симптомами, що лежать в основі проблем 

з платоспроможністю, оскільки кредитори просто відмовляються від 

перерахування погашення боргу. Крім того, проблеми з ліквідністю можуть 

спричинити неплатоспроможність, сприяючи підвищенню процентних ставок 

або тиску на обмінний курс. 

Використовується два типи показників боргового навантаження. Перший 

набір включає коефіцієнти запасу боргу або боргового обслуговування, відносно 

того, що визначається як здатність обслуговувати борг або спроможність до 

погашення боргу. Ці заходи щодо здатності повернути кошти включають ВВП, 

виручку від експорту, доходи фіскалів та, можливо, деякі інші. Другий набір - це 



148 

валова потреба у фінансуванні, або за рівнем, або за шкалою вищезазначених 

заходів. 

Різні показники навантаження на борг мають певні особливості у їх 

використанні. Наприклад, відношення боргу до ВВП буде оманливим 

показником, коли країна є закритою економікою. У цьому випадку відношення 

боргу до експорту може бути кориснішим. 

Коли ми беремо коефіцієнти запасу боргу відносно потужності погашення, 

ми говоримо про показники платоспроможності. Коли ми беремо коефіцієнти 

обслуговування боргу, ми говоримо більше про потенційні проблеми ліквідності. 

І нарешті, валові потреби у фінансуванні - це показник потенційних проблем з 

ліквідністю. 

Валові потреби у фінансуванні це в основному сума фінансування, 

необхідна для покриття майбутніх боргових зобов’язань, таких як дефіцит плюс 

сплата тіла боргу та виплати відсотків. Валова потреба у фінансуванні може бути 

позитивною чи негативною. 

Визначення, яке прийняте спільно МВФ та Світовим банком, говорить про 

те, що заборгованість є стійкою, якщо країна (точніше її уряду) в майбутньому 

не вимушена буде оголошувати дефолт, або звертатися до переговорів чи 

реструктуризації своїх боргів, або ж здійснювати значні коригування власної 

боргової політики. 

Говорячи про дефолт та реструктуризацію, експерти МВФ вказують на 

незначну відмінність між цими двома поняттями. Так, вимушену 

реструктуризацію часто вважається дефолтом. Тому важливо поклопотати про 

дотримання боргової стійкості на початку впровадження тієї чи іншої боргової 

політики. 

Боргова стійкість виключає будь-яку з наступних ситуацій: по-перше, вже 

потрібна реструктуризація боргу; по-друге, коли позичальник накопичує борг 

швидше, ніж зростає його здатність обслуговувати борг, особливо в 

довгостроковій перспективі; і нарешті, якщо позичальник живе понад свої 
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кошти, накопичуючи борги, знаючи, що для обслуговування цих боргів 

знадобиться значне скорочення власних видатків. 

Отже, борг є стійким, якщо країна чи уряд здатні обслуговувати свій борг 

без необхідності: по-перше, здійснювати значні зміни у власній економічній 

політиці; по-друге, звертатися до переговорів про зміни умов боргу; або просто 

оголошувати дефолт. 

МВФ та Світовий Банк використовують так звану Рамку для аналізу 

боргової стійкості для прогресивних економік та економік, що розвиваються. Ця 

Рамка (шаблон) реформувалась у 2011, 2013 та 2014 роках. Але основою для 

побудови теперішня Рамка для аналізу боргової стійкості є «Оцінка 

стабільності» [98] та Інформаційна примітка про зміни до оцінки боргової 

стійкості МВФ для країн з ринковою економікою [93]. 

Підхід МВФ до аналізу боргової стійкості відрізняється для країн з 

ринковою економікою, які, як правило, мають значний доступ до міжнародних 

ринків капіталу, та для країн з низьким рівнем доходу, які задовольняють свої 

зовнішні потреби в фінансуванні здебільшого за рахунок пільгових ресурсів. Для 

країн з низьким рівнем доходу аналіз боргової стійкості покликаний для 

винайдення рішень про запозичення таким чином, щоб врівноважувати потреби 

країн у фінансуванні з їхньою здатністю погашати - і в теперішньому, і в 

майбутньому. 

Загалом, аналіз боргової стійкості має три цілі: 

1) переконатися, що країни, які отримали звільнення від 

заборгованості, йдуть на шлях сталого розвитку; 

2) дозволити кредиторам краще передбачити майбутні ризики та 

відповідно адаптувати свої умови фінансування; 

3) допомогти країнам-клієнтам збалансувати свої потреби у коштах із 

можливістю повернути свої борги [126]. 

Оцінки проводяться за допомогою стандартизованих шаблонів, що 

допомагає порівнювати країни між собою. 
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Слід відмітити, що основним у підході МВФ на теперішній час є розуміння 

державного боргу як стійкого, у випадку, якщо за умов базового чи шокового 

сценарію розвитку держави, а також за існуючих політичних або соціально-

економічних обмежень досягається завдання балансування бюджету, яке 

дозволяє країні обслуговувати взяті на себе зобов’язання по державному боргу. 

Окрім цього, у даному підходу наголошується на тому, що розміри боргового 

навантаження мають відповідати ризикам мінімального рівня рефінансування і 

не створювати негативний тиск на економічний розвиток держави. Державний 

борг не може вважатись стійким, якщо на рівні бюджетної системи державою не 

досягається мета зменшення обсягу боргового тягаря [225]. 

Отже, у даному контексті значної уваги потребує вивчення взаємозв’язків 

між стабільністю фінансової системи та борговою стійкістю. З одного боку, уряд 

часто виступає головним гарантом (явним або неявним) фінансової системи, що 

стикається з потенційно великими умовними зобов’язаннями в умовах 

поширення неплатоспроможності банків. З іншого боку, нестійкий державний 

борг може спричинити більшу фінансову нестабільність, оскільки державні цінні 

папери часто становлять велику частку активів банків та інших фінансових 

установ через їх унікальну роль як джерела застави чи активів з низьким 

ризиком, а також їх роль у забезпеченні орієнтиру процентних ставок [196]. 

Все більше визнається важливість стабільності фінансової системи. 

Зокрема, в умовах східно азійської фінансової кризи дисбаланси фінансового 

сектору розглядалися як серцевина кризи. Співробітники МВФ до кризи не 

приділяли належної уваги цим слабким сторонам. Значною мірою у відповідь на 

цей досвід зараз ведуться зусилля щодо посилення Фондом оцінки фінансової 

системи та інтеграції цих оцінок у загальну оцінку макроекономічної ситуації. 

Наріжним каменем цих зусиль є спільна Програма оцінки фінансового сектору 

МВФ та Світового банку [222]. Основна увага FSAP приділяється фінансовій 

стабільності та розумінню вразливих ситуацій та викликів розвитку, що стоять 

перед фінансовою системою, з кінцевою метою зменшення ймовірності та 

тяжкості фінансових криз. 



151 

Програма оцінки фінансового сектору використовує низку 

макроекономічних та фінансових показників стійкості для вимірювання 

потенційної вразливості фінансової системи. Також Програма включає опис 

макроекономічного середовища та ймовірного впливу прогнозованих подій у 

ключових галузях економіки на стабільність фінансової системи. 

Програма оцінки фінансового сектору також надає портрет основних 

вразливих місць на основі якісного аналізу інституційного середовища та 

політичної бази. Наприклад, розробка мережі безпеки фінансового сектору може 

визначати ступінь (неявної або явної) відповідальності державного сектору у разі 

негараздів у фінансовому секторі з явними наслідками для стійкості державного 

боргу. Інші елементи інституціонального середовища включають систему 

управління ліквідністю, що використовується для управління грошовими 

коштами, систему антикризового управління, яка існує для подолання 

надзвичайних ситуацій, та наглядову та регуляторну основу, що визначає 

надійність фінансової системи. Крім того, Програма включає оцінку дотримання 

різних міжнародноприйнятих стандартів, кодексів та рекомендацій щодо 

найкращих практик у фінансовому секторі. Керівні принципи управління 

державним боргом16 особливо актуальні для забезпечення боргової стійкості, 

оскільки вони забезпечують узгоджені рамки та набір керівних принципів 

формування та оцінки політики управління боргом [186]. 

Основним елементом Програма оцінки фінансового сектору є стрес-тести. 

Вони зазвичай використовуються для вимірювання чутливості портфелів до змін 

базових цін або для вивчення впливу певного сценарію на баланс установи або 

групи установ. Більшість стрес-тестів включають загальні елементи, такі як 

вплив змін кривої прибутковості, обмінного курсу або макроекономічних умов 

на портфель установи. Хоча такі випробування є значним прогресом у 

моніторингу стабільності фінансового сектору, їх використання все ще є 

відносно новим, і надійність їх результатів потребує перевірки. Більше того, в 

той час як стрес-тести в контексті Програми були корисними при інтеграції 

різних перспектив і виявленні зв’язків між перспективними макроекономічними 
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подіями та фінансовим сектором, зважаючи на обмеження даних та труднощі з 

формалізацією макрофінансових зв’язків або взаємозв’язків у фінансовій 

системі, кількісні результати стрес-тестів не повинні переоцінюватись та повинні 

тлумачитися з обережністю. Існують також складні варіанти відповідного 

калібрування тестів. Зокрема, стрес-тести не повинні бути настільки 

екстремальними, щоб їх вірогідність була малоймовірною; з іншого боку, 

необхідно включити певні «екстремальні» сценарії, наприклад, як суверенні 

дефолти або девальвації за обмеженими курсами обміну. Стресові випробування 

слід розглядати як один із методологічних засобів, що доповнює аналіз, 

проведений у Програмі. 

Висвітлення питань боргової стійкості в рамках заходів з нагляду за 

фінансовим сектором можна було б розширити кількома способами. Інструменти 

та методи стресового тестування, що розробляються, можуть бути застосовані і 

за межами Програми оцінки фінансового сектору для надання додаткової 

інформації про можливий ступінь умовних зобов’язань та обставин, які можуть 

збільшити їх масштабність. Наприклад, платоспроможність страхування вкладів 

та неявні схеми банківських гарантій та ймовірне фіскальне навантаження 

можуть бути проаналізовані за різних макроекономічних сценаріїв. Аналіз 

чутливості також може бути використаний для аналізу впливу різних сценаріїв 

боргу, наприклад, шляхом демонстрації впливу на фінансову систему різних 

курсів коригування боргу. Все це, однак, вимагало б набагато більшого 

фінансування таких навчань, ніж зараз передбачено [196]. 

Неконтрольоване та надмірне зростання зовнішнього державного боргу 

може призвести до фінансової кризи а, отже, до фінансової нестабільності в 

країні. І, навіть, допустима величина зовнішнього боргу може призвести до 

негативних реакцій фінансової системи при неефективному управлінні. 

Окремі дослідження доводять позитивний зв’язок між зовнішнім боргом та 

реальним ВВП і зворотну залежність між зростанням фіскального дефіциту та 

зростанням ВВП [203]. Інші праці, в яких вивчався взаємозв’язок між боргом в 

іноземній валюті та фінансовими кризами у ХІХ - ХХ століттях,  виявили, що 
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наявність впливу боргу в іноземній валюті не завжди породжує більш високу 

ймовірність фінансової кризи. Вони встановили, що вплив боргу в іноземній 

валюті не призводить до збільшення ризику фінансової кризи якщо здійснюється 

обґрунтована фіскальна та фінансова політики, діє ефективна регуляторна база 

та потужні інституції [181, c. 3299-3329]. 

Економічні теорії припускають, що розумний рівень зовнішньої 

заборгованості повинен сприяти підсиленню економічного зростання. Це 

стосується як розвинених країн, так і країнам, що розвиваються. Теорії, 

використані для кращого розуміння впливу боргу на економічне зростання [185, 

c. 1141-1163; 199, c. 253-268; 215, c. 50-529], стверджують, що більш високий 

рівень боргу витісняє економічне зростання через збільшення внутрішніх 

запозичень уряду. Це збільшення запозичень, у свою чергу, підвищить 

процентну ставку, що зробить дорожчим вартість запозичень як для інвестицій, 

так і для споживання, що називається ефектом скупчення. Більше того, 

неефективне управління в країнах, що розвиваються, призвело до того, що 

запозичення негативно впливають як на економічне зростання, так і на фінансову 

стійкість цих країн. Важливо використовувати позичені гроші для фінансування 

продуктивних інвестицій, які принесуть майбутній дохід. Основним ризиком, 

пов’язаним із нарахуванням зовнішнього боргу, є те, що зовнішній борг може 

перевищити стійкий рівень по відношенню до національних можливостей 

погашення. Отже, основною вартістю, пов’язаною з іноземними запозиченнями, 

є вартість обслуговування боргу, яка є дорогою податковою накладною, яку 

країни, що розвиваються, повинні сплачувати зі свого майбутнього доходу.  

Зовнішні запозичення уряду виражають як позитивний, та і негативний 

вплив на економічне зростання. Індустріалізовані країни використовують 

кредитні кошти більш продуктивно ніж країни, що розвиваються. Розвинені 

країни краще управляють такими побічними ефектами від великої 

заборгованості як: 1. наслідки ефекту витіснення; 2. не сприятливе середовище 

для інвестицій; 3. мінливість ринку та політики; 4. відплив капіталу з країни 

через занепокоєння щодо девальвації валюти. Зовнішній борг має негативні 
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наслідки через неефективне управління в країнах, що розвиваються, і ці 

негативні наслідки, ймовірно, перекривають будь-які можливі вигоди від 

використання боргу в більш продуктивних проектах, що створило б додану 

вартість. Державний борг негативно впливає на економічне зростання, коли борг 

перевищує 90% ВВП. Такий висновок базувався на досліджені даних 114 країн, 

що розвиваються, протягом 1980-2004 рр. [209, c. 606-626].  

Інше дослідження у Латинській Америці виявило негативний вплив 

зовнішнього боргу на економічне зростання за період з 1970 по 2010 рр. [183]. 

Дослідження у Малаві за період з 1975 по 2003 рр. за допомогою аналізу часових 

рядів виявило негативний, але статистично незначний взаємозв’язок між 

економічним зростанням та зовнішнім боргом. Отже, вони запропонували 

урядові надавати більше стимулів місцевим виробникам, щоб допомогти їм 

конкурувати на місцевому та міжнародному ринках, а не покладатися на позики 

для розширення своєї економіки [223, c. 85-90]. Крім того, ще одне дослідження 

на Ямайці показало негативний зв’язок між загальним державним боргом та 

зростанням продуктивності праці. У цьому дослідженні було зроблено висновок, 

що витіснення з боку уряду негативно вплинуло на зростання продуктивності 

праці [207]. Крім того, було виявлено однакові зворотні зв’язки між зовнішнім 

боргом та економічним зростанням в країнах Африки через той же ефект 

витіснення [198]. Також, аналогічний висновок було зроблено для Пакистану за 

період з 1972 по 2010 роки [211, c. 535].  

Таким чином, неефективний менеджмент країн, що розвиваються, як 

підтверджують емпіричні результати, є причиною негативного взаємозв’язку 

між рівнем боргу та економічним зростанням.  

Визначення взаємозв’язків та взаємовпливів, що виникають при 

накопиченні зовнішнього боргу на економічний розвиток є одним з найбільш 

актуальних питань для України. Особливого значення це набуває за умов 

посилення боргового тягаря, що виник у останні роки, під час економіко-

соціальної та політичної кризи 2014-2015 рр. 
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Досягнення мети розуміння характеру впливу зовнішнього боргу на 

економіку України передбачає дослідження його впливу на базові 

макроекономічні показники, якими, на нашу думку, є темп зростання реального 

ВВП України, реальний ефективний обмінний курс та рахунок поточних 

операцій платіжного балансу.  

Для цього необхідно перевірити гіпотези щодо впливу зовнішнього 

державного боргу України на зазначені індикатори в короткостроковому та 

довгостроковому періодах. Враховуючи також важливість взаємозалежності 

зовнішнього державного боргу України та рахунку поточних операцій, варто 

дослідити і зворотний вплив. 

В контексті емпіричного дослідження впливу зовнішнього державного 

боргу на макроекономічні індикатори необхідно відмітити наступні публікації 

[6, c. 237-242; 179, c. 64-83; 188] тощо. 

В якості емпіричного інструментарію для тестування висунутих гіпотез, на 

нашу думку, необхідно обрати векторні моделі авторегресії, на основі яких 

можливо дослідити  вплив змінних в короткостроковому та довгостроковому 

періодах [44].  

Таким чином, для дослідження впливу зовнішнього державного боргу на 

основні макроекономічні індикатори України було обрано наступні показники: 

GDP_REAL_SA – темп зростання реального ВВП України, у %; 

DEBT_SA – темп зростання зовнішнього державного боргу, у %; 

DEBT_GDP_SA – відношення зовнішнього державного боргу до ВВП, у %; 

REER_SA – реальний ефективний обмінний курс гривні щодо долара; 

CA_ SA  – відношення поточного рахунку до ВВП, у %.  

Для  моделюванні було використано квартальні дані за період з першого 

кварталу 1996 року по перший квартал 2019 року статистичної бази International 

Financial Statistics Міжнародного валютного фонду. Змінні у моделях 

використовувалися у логарифмах. 

Отже, з метою дослідження впливу зовнішнього державного боргу на темп 

зростання ВВП в Україні було побудовано наступну векторну модель 
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авторегресії другого порядку, оскільки ендогенні змінні моделі виявилися 

стаціонарними: 

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                                                    (3.1) 

DEBT_SA = 0.75*GDP_REAL_ SA(-1)–0.87*GDP_REAL_ SA(-2) + 

1,52*DEBT_SA(-1)–0,52* DEBT_SA(-2)+1659.6                                                (3.2) 

 
Детально методологію побудови та аналізу векторних моделей 

авторегресії описано у [44]. 

Порядок побудованої моделі було визначено на основі аналізу значень 

інформаційних критеріїв, зокрема критеріїв Шварца, Акайке та Ханнана-Квінна 

(таблиця 3.1). 

Таблиця 3.1. 
Значення інформаційних критеріїв 

 
Ендогенні змінні: GDP_REAL_SA    DEBT_SA    
Екзогенні змінні: C      

 Лаг AIC SC HQ 
0  30.57320  30.66028  30.60390 
1  24.39423  24.65546  24.48632 
2   23.80636*   24.24174*   23.95985* 
3  23.91179  24.52132  24.12668 
        * порядок лагу обраний за критерієм    

 AIC - інформаційний критерій Акайке    
 SC - інформаційний критерій Шварца    
 HQ - інформаційний критерій Ханнана-Квінна    

Джерело: розроблено автором  

 

Аналіз впливу шоку зовнішнього державного боргу на темп зростання 

валового внутрішнього продукту в Україні дозволив зробити висновок, що при 

пришвидшенні зростання зовнішнього державного боргу відбувається падіння 

темпу зростання ВВП до 1%, після чого відбувається його стабілізація (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Динаміка функції реакції темпу зростання ВВП України у 

відповідь на шок зовнішнього державного боргу 

Джерело: розроблено автором 

 

Причому коливання темпу зростання ВВП пояснюються в основному 

власними коливання, на зовнішній державний борг припадає від 2,5 до майже 8% 

(таблиця 3.2). 

Таблиця 3.2. 

Розклад дисперсії похибки прогнозу темпу зростання ВВП України 

 Період 
Стандартна 

похибка GDP_REAL_SA DEBT_SA 
 1  3.410626  94.12645  5.873551 
 2  5.478098  96.46316  3.536841 
 3  6.502905  97.48822  2.511781 
 4  6.821784  97.14601  2.853988 
 5  6.888014  95.76715  4.232845 
 6  6.969336  94.28232  5.717677 
 7  7.093934  93.37381  6.626189 
 8  7.198195  93.00617  6.993833 
 9  7.250901  92.88935  7.110648 
 10  7.265970  92.84277  7.157228 
…    
 20  7.306948  92.03840  7.961601 

Джерело: розроблено автором 

 

Для перевірки робастності результатів до моделі було включено реальний 

ефективний обмінний курс гривні до долара: 
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GDP_REAL_SA = 0.817898997363*GDP_REAL_SA(-1)–1.12190182244e-05* 
DEBT_SA(-1) - 0.15472901105*REER_SA(-1) + 17.1648270184                       (3.3) 
 
DEBT_SA = 149.436949421*GDP_REAL_SA(-1) + 1.00088120402*DEBT_SA(-1) 
+ 124.590827416*REER_SA(-1) - 10408.5761704                                              (3.4) 
 
REER_SA = 0.241336471346*GDP_REAL_SA(-1) - 4.91192099299e-06* 
DEBT_SA(-1) + 0.505827391789*REER_SA(-1) + 50.8642091209                   (3.5) 
 

Аналіз функцій реакції на імпульси показав, що реакція ВВП на шок 

зовнішнього державного боргу аналогічна до попередньої моделі. Проте, 

необхідно відмітити, що реакція ВВП на шок реального ефективного обмінного 

курсу також є суттєвою і подібною до шоку з боку зовнішнього державного 

боргу (рис. 3.2). Причому реакція темпу зростання ВВП на шок реального 

ефективного обмінного курсу є відчутнішою. 

В свою чергу внаслідок шоку реального ефективного обмінного курсу 

відбувається і зростання зовнішнього державного боргу з наступним затуханням 

до нуля з п’ятого періоду.  

 
Рис. 3.2. Динаміка функцій реакції темпу зростання ВВП України та 

реального ефективного обмінного курсу гривні до долара у відповідь на шоки 
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зовнішнього державного боргу і реального ефективного обмінного курсу гривні 

до долара 

Джерело: розроблено автором 

 
Декомпозиція дисперсії похибки прогнозу темпу зростання ВВП України 

свідчить про суттєвий вплив коливань реального ефективного обмінного курсу 

на коливання темпу зростання ВВП України (табл.3.3). 

Таблиця 3.3 

Розклад дисперсії похибки прогнозу темпу зростання ВВП України для 

моделі з урахуванням реального ефективного обмінного курсу 

 Період 
Стандартна 

похибка GDP_REAL_SA DEBT_SA REER_SA 
 1  3.850242  100.0000  0.000000  0.000000 
 2  5.063054  94.39045  1.074132  4.535415 
 3  5.789419  88.04427  2.325628  9.630100 
 4  6.229260  83.12677  3.335243  13.53798 
 5  6.484842  79.78670  4.059554  16.15374 
 6  6.626121  77.67946  4.551076  17.76947 
 7  6.700527  76.42162  4.873852  18.70452 
 8  6.738138  75.70543  5.081707  19.21286 
 9  6.756703  75.31411  5.214521  19.47137 
 10  6.765989  75.10772  5.299786  19.59249 
 11  6.771025  75.00207  5.355515  19.64242 
 12  6.774233  74.94935  5.393101  19.65755 
 13  6.776700  74.92373  5.419595  19.65668 
 14  6.778878  74.91170  5.439311  19.64899 
 15  6.780933  74.90643  5.454885  19.63869 
 16  6.782923  74.90447  5.467923  19.62761 
 17  6.784861  74.90411  5.479409  19.61648 
 18  6.786750  74.90450  5.489940  19.60556 
 19  6.788593  74.90520  5.499876  19.59492 
 20  6.790390  74.90600  5.509431  19.58457 
…     

 100  6.865697  74.92839  5.913482  19.15813 
Джерело: розраховано автором 

 

У рамках дослідження впливу зовнішнього державного боргу на 

економічну безпеку України було проаналізовано його вплив на рахунок 

поточних операцій платіжного балансу України.  
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Як відомо, поточний рахунок є одним з найважливіших макроекономічних 

індикаторів у відкритій економіці, оскільки відображає результативність 

макроекономічної політики, що проводиться в країні, та є основним джерелом 

інформації щодо дій економічних агентів та їх очікувань Таким чином, було 

побудовано векторну модель авторегресії першого порядку, який було визначено 

за допомогою аналізу інформаційних критеріїв Акайке, Шварца та Ханнана-

Квінна: 

DEBT_GDP_SA_LN = 0.931532737448*DEBT_GDP_SA_LN(-1) - 

0.54383619893109*CA_GDP_SA(-1) + 0.573282989142                                   (3.6) 

CA_GDP_SA =  - 1.39908862312*DEBT_GDP_SA_LN(-1) + 

0.658250112992*CA_GDP_SA(-1) + 7.25744250831                                         (3.7) 

Аналіз функцій реакції на імпульси дозволив зробити висновок щодо 

взаємовпливу зовнішнього державного боргу та рахунку поточних операцій в 

Україні (рис. 3.3).  

 
Рис. 3.3. Динаміка функцій реакції  зовнішнього державного боргу та 

поточного рахунку у відповідь на шоки цих змінних 

Джерело: розроблено автором 

 

Крім того, коливання зовнішнього державного боргу від 7 до 10% пояснені 

коливаннями поточного рахунку в Україні (табл. 3.4). 
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Таблиця 3.4 

Розклад дисперсії похибки прогнозу зовнішнього державного боргу по 

відношенню до ВВП України 

 Період 
Стандартна 

похибка DEBT_GDP_SA CA_GDP_SA 
 1  0.087602  87.07060  12.92940 
 2  0.116327  92.22745  7.772550 
 3  0.136650  94.11416  5.885835 
 4  0.153071  94.26750  5.732500 
 5  0.166974  93.65167  6.348328 
 6  0.178956  92.77140  7.228601 
 7  0.189362  91.86214  8.137862 
 8  0.198442  91.02131  8.978694 
 9  0.206390  90.28077  9.719233 
 10  0.213367  89.64332  10.35668 

Джерело: розроблено автором 

 

Таким чином, в результаті проведено емпіричного дослідження впливу 

зовнішнього державного боргу на основні макроекономічні показники України, 

серед яких темп зростання реального ВВП України, реальний ефективний 

обмінний курс гривні щодо долара США та рахунок поточних операцій 

платіжного балансу, було перевірено гіпотези щодо впливу зовнішнього 

державного боргу України на зазначені індикатори в короткостроковому та 

довгостроковому періодах. 

На основі проведеного емпіричного дослідження можна зробити наступні 

висновки. По-перше, реакція темпу зростання реального ВВП в Україні на шок 

зовнішнього державного боргу полягає у тому, що при пришвидшенні зростання 

зовнішнього державного боргу відбувається падіння темпу зростання ВВП до 

1%, після чого спостерігається його стабілізація. 

Доведено, що реакція ВВП на шок реального ефективного обмінного курсу 

також є суттєвою і подібною до шоку з боку зовнішнього державного боргу (рис. 

3.2). Причому реакція темпу зростання ВВП на шок реального ефективного 

обмінного курсу є відчутнішою. 
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По-друге, внаслідок шоку реального ефективного обмінного курсу 

відбувається зростання зовнішнього державного боргу з наступним затуханням 

до нуля, починаючи  з п’ятого періоду.  

Слід зауважити, що коливання темпу зростання ВВП пояснюються в 

основному власними коливання, на зовнішній державний борг припадає від 2,5 

до майже 8% їх коливань. Крім того, коливання зовнішнього державного боргу 

на 7-10% пояснюються коливаннями поточного рахунку в Україні. 

 

 

3.2. Розробка заходів підвищення рівня боргової безпеки України за 

допомогою використання індикаторних показників 

 

Кризовий та посткризовий розвиток національної економіки України 

значно підвищив актуальність дослідження питань забезпечення фінансової 

стабільності і фінансової стійкості фінансової системи країни, де ключовим 

елементом є боргова безпека. Національна фінансова система не може бути 

фінансово стабільною без належного забезпечення боргової безпеки держави. 

У цьому контексті, відзначаємо зниження рівня боргової безпеки України 

у період, починаючи з 2008 р., року початку першої з двох послідовних 

економічних криз. На сьогодні, питання підвищення боргової безпеки і на його 

основі фінансової стабільності фінансової системи країни є ключовими для 

забезпечення сталого розвитку національної соціально-економічної системи та 

прискорення процесів посткризового відновлення економіки України і її 

інтеграції до загального економічного простору Європейського Союзу. Наведене 

вимагає розробки та запровадження комплексу заходів підвищення рівня 

боргової безпеки держави. 

У вітчизняних наукових та нормативних джерелах наводяться кілька 

визначень поняття «боргова безпека». Так, Методичні рекомендації щодо 

розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджених наказом 
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Міністерство економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 року 

№1277, боргова безпека визнається як складова фінансової безпеки та 

трактується як «відповідний рівень внутрішньої та зовнішньої заборгованості з 

урахуванням вартості її обслуговування та ефективності використання 

внутрішніх і зовнішніх запозичень та оптимального співвідношення між ними, 

достатній для задоволення нагальних соціально-економічних потреб, що не 

загрожує суверенітету держави та її фінансовій системі» [113]. 

Селіверстова І. О., Лащенко О. Ю., Шапошнікова С. І. боргову безпеку 

держави називають «складовою частиною фінансової безпеки держави, яка є 

певним рівнем державної внутрішньої та зовнішньої заборгованості із 

урахуванням вартості її обслуговування й ефективності використання 

внутрішніх і зовнішніх запозичень та оптимального відношення між ними, 

достатній для вирішення загальних соціально-економічних потреб, який дає 

змогу зберегти стійкість фінансової системи країни до внутрішніх і зовнішніх 

загроз, забезпечити відносну незалежність держави, зберігаючи при цьому 

економічну можливість країни здійснювати виплати на погашення основної суми 

і відсотків без загрози втратити суверенітет, одночасно підтримуючи належний 

рівень платоспроможності та кредитного рейтингу» [127]. 

Л. С. Омельченко та І. В. Суміна приймають поняття боргової безпеки 

наведені вище, а також визначають боргову безпеку держави у вузькому 

розумінні як «оптимальне співвідношення між внутрішніми та зовнішніми 

запозиченнями з урахуванням сумарної величини державного боргу та вартості 

обслуговування його складових» [106, с. 309-319]. 

Т. П. Богдан надає таке визначення: «Боргова безпека – це досягнення 

такого рівня державного й зовнішнього сукупного боргу, співвідношення між 

структурними складовими боргу, вартості обслуговування боргу і цільової 

спрямованості запозичених коштів, які забезпечують вирішення нагальних 

соціально-економічних потреб держави і не створюють загроз для стабільності 

вітчизняної фінансової системи й поступального розвитку економіки країни» 

[11, c. 9].  
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Стосовно визначення сутності поняття «боргова безпека», то враховуючи 

напрацювання українських науковців, можемо виділити такі її ознаки: 

відповідна структура державного боргу України; забезпечення сталого розвитку 

національної соціально-економічної системи; уникнення дисбалансів у 

фінансовій системі країни. Вважаємо доречним додати наступні ознаки: 

забезпечення фінансової стабільності держави; складова державного управління; 

врахування зовнішніх та внутрішніх негативних чинників впливу [11, c. 9; 37, c. 

3-6; 47, c. 7-30; 48, c. 28-46; 53, c. 167-171]. 

Враховуючи наведене можемо сформулювати таке визначення терміну 

«боргова безпека» – це складова державного управління, що направлена на 

формування відповідної структури державного боргу України з метою 

забезпечення сталого розвитку національної соціально-економічної системи, 

фінансової стабільності держави та уникнення дисбалансів у фінансовій системі 

країни, що виникають під впливом зовнішніх та внутрішніх негативних 

чинників. 

О. І. Барановського, характеризує рівень боргової безпеки такими 

факторами: 

- загальною характеристикою державного боргу (його обсяг, джерела 

запозичень, види валют , динаміка накопичення і структура, умови 

обслуговування тощо); 

- переліком фактичних та перспективних боргових інструментів, 

пропорціями запозичених коштів на основі відповідних боргових інструментів, 

можливостями диверсифікації державного фондового ринку; 

- темпами зростання реального ВВП й офіційним обмінним курсом; 

- системою управління державним боргом і відповідністю інструментів 

управління поточним умовам; 

- політичною стабільністю в країні [21]. 

Т. П. Богдан виділяє такі чинники впливу на рівень боргової безпеки: 

- ступінь аналітичного і правового забезпечення боргової політики 

держави; 
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- стратегія боргової політики держави; 

- структура державного боргу; 

- рівень соціально-економічного розвитку; 

- напрямок політичного та економічного курсу держави; 

- досвід держави щодо управління державним боргом тощо [27, c. 14–24]. 

Способи вимірювання рівня боргової безпеки, до яких вдаються країни є 

досить розрізненими. Серед найуживаніших є способи, скомпоновані 

Т. П. Богданом: 

- визначення частки країни в обсязі світового боргу; 

- при взаємовідносинах із МВФ дотримання певної кількості річних 

кредитних квот; 

- визначення боргового навантаження на державний бюджет; 

- визначення індексу росту загального обсягу державного боргу; 

- оцінка величини та темпу приросту зовнішнього боргу в розрахунку на 

душу населення (вказує на зовнішньоекономічну залежності країни) [11, c. 8]. 

Вплив всіх факторів та чинників складно оцінити кількісно, в такому 

випадку вдаються до застосування системи певних індикаторів аналізу стану 

державного боргу та боргової залежності країни. 

Проте універсального показника боргової безпеки держав не існує. Для 

різних країн, залежно від темпів розвитку їх економічної системи, показники 

боргової безпеки різні. Так, Маастрихтські угоди встановлюють граничний 

безпечний рівень державного боргу на відмітці не більше 60% ВВП країни, такий 

показник прописаний і в Бюджетному кодексі України (стаття 18).  

Слід зазначити, що цей показник в Україні запозичено з практики ЄС, 

однак він може бути спірним, адже за нормами обліку ЄС до державного боргу 

належить ширше коло зобов’язань, ніж в Україні, а для країн із ринками, які 

формуються, безпечний рівень боргу є нижчим з огляду на нерозвиненість 

економіки. Це підтверджують результати досліджень міжнародних фінансових 

організацій. За їх висновками, за останні 30 років 35 % дефолтів було оголошено 
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країнами, де рівень державного боргу не перевищував 40 % ВВП, а 55 % 

дефолтів сталися в країнах із рівнем державного боргу до 60 % ВВП [26]. 

Натомість, методика Світового банку визначає критичним рівнем 

державного зовнішнього боргу у 50% від ВНП. Наразі, найбільш 

розповсюдженими у світовій практиці методиками визначення рівня безпечного 

боргового навантаження та платоспроможності є мінімальна стандартна модель 

Світового банку та модель боргової безпеки МВФ, де наводяться основні боргові 

індикатори, які визначають граничний розмір державного боргу та платежів за 

ним. Економісти Світового банку пропонують власні критерії для порівняння 

обсягу зовнішнього боргу держави з її економічним становищем [11]: 

1. залученні кошти мають спрямовуватись не на споживання, а на 

продуктивні сфери економіки; 

2. розмір державних заощаджень має перевищувати інвестиції у обсязі 

відсотків за попередньо здійсненими запозиченнями; 

3. державою має забезпечуватись досить високе значення 

кредитоспроможності, що дозволить залучати фінансові ресурси на зовнішньому 

ринку та зменшувати розміри «суверенного ризику». 

Наведені критерії дають можливість оцінити державну політику 

управління державним боргом у контексті: умов обслуговування боргу, 

дотримання стабільного рівня бюджетних показників, загальних тенденцій у 

грошово-кредитній політиці та траєкторії економічного руху.  

Світовий банк розробив Мінімальну стандартну модель для оцінки 

боргової безпеки держави (таблиця 3.5) [126]. 

Таблиця 3.5 

Система індикаторів боргової безпеки, розроблена Світовим банком 
Назва Формула Економічний зміст 

Відношення валового 
зовнішнього боргу до 
експорту товарів і послуг 

EDT / XGS 
(%) 

Демонструє відносну довгострокову 
спроможність держави акумулювати валютні 
надходження без додаткового пресингу на 
сальдо платіжного балансу 

Відношення валового 
зовнішнього боргу до 
ВНП 

EDT / GNP 
(%) 

Показує загальний рівень боргової складової 
економіки 
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Відношення загальних 
платежів з обслугову-
вання боргу до експор-ту 
товарів і послуг 

TDS / XGS 
(%) 

Коефіцієнт обслуговування боргу, який 
показує, яка частина валютних надходжень 
спрямовується у сферу погашення боргу 

Відношення відсоткових 
платежів до ВНП 

INT / GNP 
(%) 

Визначає можливість обслуговування 
зовнішнього боргу 

Відношення відсоткових 
платежів до експорту 
товарів і послуг 

INT / XGS 
(%) 

Визначає частину валютних надходжень, які 
використовуються на обслуговування боргу 

Відношення 
міжнародних резервів до 
валового зовнішнього 
боргу 

RES / EDT 
(%) 

Показує чи може країна використовувати 
свої резерви (і яку їх частину) для погашення 
зовнішнього боргу) 

Відношення 
міжнародних резервів до 
імпорту товарів і послуг 

RES / MGS 
(%) 

Відображає запас фінансової міцності 
держави 

Відношення 
короткострокового боргу 
до валового зовнішнього 
боргу 

Short-term / 
EDT (%) 

Показує, яку частку становить 
короткотерміновий борг у загальній сумі 
зовнішнього боргу 

Відношення боргу 
міжнародним 
організаціям до валового 
зовнішнього боргу 

Multila-teral 
/ EDT (%) 

Відображає питому частку заборгованості 
міжнародним фінансовим організаціям у 
загальній сумі зовнішнього боргу, або, свого 
роду, залежність держави від фінансування 
цими організаціями 

Концесійний борг до 
валового зовнішнього 
боргу 

Conces-
sional / 

EDT (%) 

Концесійний борг до загальних запасів 
зовнішнього боргу 

Джерело: складено за даними [29;170;197] 

 

У свою чергу, Міжнародним валютним фондом у «Статистиці зовнішнього 

державного боргу: керівництві для укладачів та користувачів» (2003 рік) називає 

5 груп індикаторів боргової безпеки (табл. 3.6.) [195]. 

 

Таблиця 3.6. 

Боргові індикатори Міжнародного валютного фонду 
Група № з/п Індикатор 

І. 
Індикатори 
платоспром

ожності 
(Solvency) 

1 Покриття відсоткових платежів (Interest service ratio) 
2 Зовнішній борг до експорту (External debt to exports) 
3 Зовнішній борг до ВВП (External debt over GDP) 

4 Теперішня вартість боргу до експорту (Present value of debt over 
exports) 

5 Теперішня вартість боргу до доходів бюджету (Present value of debt 
over fiscal revenue) 

6 Обслуговування боргу до експорту (Debt service over exports) 
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ІІ. 
Індикатори 
ліквідності 
(Liquidity) 

7 Міжнародні резерви до короткострокового боргу (International 
reserves to short–term debt) 

8 Відношення короткострокового боргу до загальної величини боргу 
(Ratio of short–term debt to total outstanding debt) 

ІІІ. 
Індикатори 
заборговано

сті 
державного 

сектора 
(Public 

sectorindicat
ors) 

9 Обслуговування боргу державного сектора до експорту 
(Public sector deb tservice over exports) 

10 Державний борг до ВВП чи податкових доходів 
(Public deb tover GDP or tax revenues) 

11 Середній строк погашення неконцесійного боргу (борг перед МФО) 
(Average maturity of nonconcessional debt) 

12 Частка боргу номінованого в іноземній валюті у загальній величині 
Боргу (Foreign currency debt over total debt) 

IV. 
Індикатори 
заборговано

сті 
фінансового 

сектора 
(Financial 

sectorindicat
ors) 

13 Відкрита валютна позиція (Open foreign exchange position) 

14 Невідповідність строків надходжень і виплат в іноземній валюті 
(Foreign currency maturity mismatch) 

15 Валові валютні зобов’язання (Gross foreign currency liabilities) 

V. 
Індикатори 
заборговано

сті  
приватного 

сектора 
(Corporate 

sectorindicat
ors) 

16 Леверидж (Leverage) 
17 Відношення відсотків до грошового потоку (Interestover cash flow) 

18 Частка короткострокового боргу в загальній величині боргу 
 (Short–term debt over total term debt) 

19 Рентабельність активів (Return on assets (before tax and interest) 

20 Чистий грошовий потік в іноземній валюті до сукупного грошового 
потоку (Net foreign currency cash flow over total cash flow) 

21 Відношення чистого боргу в іноземній валюті до капіталу  
(Net foreign currency debt over equity) 

 
Фахівці МВФ також розробили систему фіскальних індикаторів для 

визначення рівня боргових ризиків. Вказана система містить 12 індикаторів 

поділених на 3 кластери (базові фінансові змінні, довгострокові фінансові 

тренди, показники управління активами та зобов’язаннями):  

– різниця між зростанням ВВП та відсотковою ставкою по платежах за 

державним боргом; 

– циклічно скоригований первинний баланс; 

– відношення державного боргу до ВВП; 

– валові потреби у позиковому фінансуванні; 

– частка короткострокового боргу в загальній сумі державного боргу; 
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– частка боргу деномінована в іноземній валюті в загальній сумі 

державного боргу; 

– середньозважений строк погашення державного боргу; 

– частка боргу перед нерезидентами; 

– відношення короткострокового боргу до міжнародних резервів; 

– відхилення коефіцієнта народжуваності від 2,1; 

– частка непрацездатного населення; 

– довгостроковий прогноз щодо змін у державних пенсійних та медичних 

витратах [196]. 

Щодо вітчизняної практики визначення рівня економічної безпеки 

України, то вона виражається в аналізі індикаторів економічної безпеки для її 

інтегральної оцінки. Така методика оцінює всі складові економічної безпеки, 

зокрема показники боргової безпеки. Методичними рекомендаціях щодо 

розрахунку рівня економічної безпеки України, затвердженими наказом 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 року 

№1277, до показників боргової безпеки віднесено 5 індикаторів двох типів: 

дестимулятори (обернений зв’язок між показником дестимулятором та 

інтегральною оцінкою) та стимулятори (прямий зв’язок між показником 

стимулятором та інтегральною оцінкою) (табл. 3.7), хоча згідно з попередньою 

Методикою розрахунку рівня економічної безпеки України, що діяла на підставі 

наказу Міністерства економіки України від 02.03.2007 року № 60 до показників 

боргової безпеки було віднесено 9 індикаторів [113]. 

 

Таблиця 3.7. 

Відмінності між індикаторами боргової безпеки за методиками  

2007 та 2013 рр. 

Методика 2007 р. Методика 2013 р. 
Індикатори боргової безпеки 

Відношення загального обсягу державного 
боргу до ВВП, %  

Відношення обсягу державного та 
гарантованого державою боргу до ВВП, 
відсотків  
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Відношення загального обсягу зовнішнього 
боргу до ВВП, %  

Відношення обсягу валового зовнішнього 
боргу до ВВП, відсотків  

Рівень зовнішньої заборгованості на одну 
особу, дол. США  

Середньозважена дохідність ОВДП на 
первинному ринку, відсотків  

Відношення державного зовнішнього боргу до 
річного експорту товарів і послуг, %  Індекс EMBI + Україна  

Відношення відсоткових платежів з 
обслуговування зовнішнього боргу до річного 
експорту товарів і послуг, %  

Відношення обсягу офіційних міжнародних 
резервів до обсягу валового зовнішнього 
боргу, відсотків  

Відношення обсягу сукупних платежів з 
обслуговування зовнішнього боргу до доходу 
державного бюджету, %  

 

Відношення обсягу внутрішнього боргу до 
ВВП, %  

 

Відношення обсягу сукупних платежів з 
обслуговування внутрішнього боргу до доходів 
державного бюджету, %  

 

Відношення заборгованості уряду за 
державними цінними паперами до ВВП, %  

 

Вагових значеннях боргової безпеки 

Кількість показників Сумарне вагове значення, 
% 

Кількість 
показників 

Сумарне вагове 
значення, % 

9 12,56 5 17,46 
Джерело: [113] 
 

Кожен із визначених у Методичних рекомендаціях показників має 

граничне або порогове значення, відповідно до якого визначається ступінь 

боргової безпеки за окремим елементом (табл. 3.8). 

В той же час, вітчизняні науковці, на підставі досліджень, проведених в 

Україні, зазначають, що в силу недостатніх фінансових ресурсів та обсягів 

міжнародних резервів безпечний рівень валового зовнішнього боргу України не 

повинен перевищувати 30-35% [25]. 

 

Таблиця 3.8 

Індикатори та порогові значення індикаторів боргової безпеки України 

Індикатор, одиниця виміру  Характеристичні значення індикатора 
Оптимальне  Задовільне  Незадовільне  Небезпечне  Критичне  

Відношення обсягу державного 
та гарантованого державою боргу 
до ВВП, %  

20 30 40 50 60 

Відношення обсягу валового 
зовнішнього боргу до ВВП, %  40 45 55 60 70 
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Середньозважена дохідність 
ОВДП на первинному ринку, %  4 5 7 9 11 

Індекс EMBI + Україна  200 300 500 700 1000 
Відношення обсягу офіційних 
міжнародних резервів до обсягу 
валового зовнішнього боргу, %  

50 45 41 36 20 

Джерело. складено за даними [29;170;197] 

 

Також, при визначенні рівня боргової безпеки варто звернути увагу ще на 

один показник, так званий коефіцієнт обслуговування. Для зовнішнього боргу - 

це співвідношення всіх платежів по зовнішній заборгованості до валютних 

надходжень держави. Сприятливим рівнем обслуговування вважають значення 

на рівні 25% [7, с. 227]. 

Поміж інших українських фахівців на окрему увагу заслуговують 

напрацювання Т. П. Богдан, яка запропонувала бальне оцінювання боргових 

ризиків (10-бальна шкала). Кожен індикатор боргової безпеки має свою оцінку 

від 1 до 10 залежно від впливу на фінансову стабільність і боргову стійкість. 

Після надання оцінки кожному індикатору визначається середня оцінка, за якою 

встановлюється ступінь небезпеки боргової ситуації в країні. Таких ступенів 

виділено чотири: низький ризик (середня оцінка 1 - 4), середній ризик (середня 

оцінка 4 - 6), високий ризик (середня оцінка 6 - 8), надзвичайно високий ризик 

або передкризовий стан (середня оцінка 8 - 10) [11, c. 13]. 

Так, як державний борг несе не тільки економічні наслідки, але й впливає 

на соціальні процеси у державі, О. В. Царук запропонував також доповнити 

показники ліквідності та платоспроможності показниками соціально-

економічного та інвестиційно-інноваційного розвитку [156, c. 46–50]. 

З метою розуміння сучасного стану боргової безпеки в Україні, здійснимо 

розрахунки за всіма наведеними нами методиками. Так значення індикаторів 

боргової безпеки України розроблені Світовим банком (відповідно до таблиці 

3.5) наведено на рис. 3.4. 



172 

 
Рис. 3.4. Значення індикаторів боргової безпеки України за методикою 

Світового банку у 2014-2018 рр. 

Джерело. складено за даними [29;170;197] 
 

На рис. 3.5. наведено динаміку зміни базових індикаторів, на основі яких 

МВФ визначає перспективи боргової безпеки окремих країн світу та України. Ці 

дані свідчать про те, що прогноз МВФ щодо України за такими показниками як: 

чисте кредитування / запозичення сектора державного управління до ВВП та 

Первинне чисте кредитування / запозичення (первинний баланс) до ВВП, а також 

чистий борг до ВВП та валовий борг до ВВП, загалом є негативним.  Безперечно, 

що погіршення прогнозу щодо боргових показників відбувається на тлі значних 

ризиків пов’язаних із розгортанням на початку 2020 р. пандемії Covid 19, що 

безперечно негативно позначиться, як на найбільш розвинених економіках світу, 

які є торгівельними партнерами України, так і на вітчизняній економіці, яка ще 

до розгортання даних процесів (наприкінці 2019 р.) уповільнила темпи розвитку. 

2014 2015 2016 2017 2018
TDS / XGS (%) 29.4 55.2 23.2 20.7 20.7
INT / GNP (%) 4.1 4.9 4 3.4 2.9
INT / XGS (%) 7.6 8.2 6.9 5.9 5.2
RES / EDT (%) 5.2 10.5 12.7 15.4 17.3
Short-term / EDT (%) 17.9 17 17.6 19.3 18.1
Multilateral / EDT (%) 9.2 10.2 9.6 10.6 10
Concessional / EDT (%) 0.7 0.9 1.2 1.9 2.5
EDT / XGS (%) 178.8 218.9 217.4 182.7 161.3
EDT / GNP (%) 96.1 130.6 124.4 105.7 89.6
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Рис. 3.5. Динаміка базових показників боргової безпеки, що 

розраховується МВФ 

Джерело: складено за даними [29; 170; 197] 

 

Розрахунок індикаторів боргової безпеки України за вітчизняною 

методикою наведено в табл. 3.9. 

Таблиця 3.9 

Значення індикаторів боргової безпеки України у 2014-2019 рр.  
Індикатор, одиниця виміру 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Відношення обсягу державного та 
гарантованого державою боргу до ВВП, % 69,4 79,1 80,9 71,8 60,9 50,3 

Відношення обсягу валового зовнішнього 
боргу до ВВП, % 

95,8 
 131 121,7 103,9 87,7 79 

Середньозважена дохідність ОВДП на 
первинному ринку, % 

13,98 
 

13,07 
 

9,16 
 

10,47 
 

17,79 
 

16,93 
 

Індекс EMBI + Україна 2226 2374,6 762,5 573,8 571 456,55 
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Первинне чисте кредитування / запозичення (первинний баланс), у %  до ВВП

Резерви / Короткострокова заборгованість

Заборгованість населення, позики та боргові цінні папери, % ВВП

Валовий борг у % до ВВП

Чистий борг у % до ВВП

Приватний борг, позики та боргові цінні папери (відсоток від ВВП)

Прогноз
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Відношення обсягу офіційних міжнародних 
резервів до обсягу валового зовнішнього 
боргу, % 

6 11,3 13,8 16,3 18,1 20,8 

Джерело: складено за даними [29;170;197] 
 

 
Загалом, для оцінки параметрів боргової безпеки держави світова практика 

налічує близько 20 показників-індикаторів і також варіює кількість їх граничних 

(допустимих) значень. Проте, зафіксовані випадки, коли описані методики 

оцінки боргової безпеки не спрацьовують, що згадує, С. І. Солодовніков: 

«Австралія у 30-их роках та Бразилія в 70-их роках XX ст. успішно вирішували 

проблеми обслуговування зовнішнього боргу, не дивлячись на те, що коефіцієнт 

обслуговування боргу у них помітно перевищував 20 %, і навпаки, Індонезія в 

кінці 60-их років XX ст. та Заїр у 1975 р. змирилися з банкрутством, хоча їх 

коефіцієнт обслуговування боргу не перевищував відповідно 10 % і 12 %» [133]. 

Вказані проріхи стаються за неможливості підбору універсальних 

індикаторів рівня боргової безпеки для будь-якої країни. Методики та набір 

індикаторів боргової безпеки повинні різнитися в залежності від рівня 

економічного розвитку країни, типу заборгованості та джерела її погашення. 

Та найчастіше перевищення гранично допустимих показників індикаторів 

боргової безпеки країни спричиняє кризи зовнішньої заборгованості, що 

виражається в неспроможності в повному обсязі обслуговувати зовнішні борги 

країною-боржником, тобто здійснювати наступні боргові платежі. Міжнародним 

кредиторам зіштовхувалися з ситуацією, коли уряд відмовлявся від виконання 

своїх боргових зобов’язань. Лише за останні 40 років можна навести декілька 

прикладів відмови від сплати за своїми боргами.  

Так у 1982 р. Мексика оголосила, що припиняє обслуговування 

зовнішнього боргу на суму 80 млрд. дол., а у 1987 р. подібно Мексиці припинила 

виплати також Бразилія (на суму 68 млрд. дол.). З розгортанням світової 

фінансової кризи наприкінці 1990-х років одразу дві країни з різницею в один рік 

оголосили про дефолт – Російська Федерація (у 1998 р.) та Еквадор (1999 р.). 

Щодо дефолтів останніх років, то безперечно звертає на себе увагу досвід Греції, 
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щодо якої, станом на 2012 р. міжнародні рейтингові агентства двічі визначали 

рейтинг на рівні дефолту. Поряд з тим, на противагу іншим наведеним країнам, 

Греція велику фінансову підтримку з боку Європи, за рахунок чого, боргова 

криза певною мірою була розв’язана [43].  

Загалом, при зростанні рівня зовнішньої заборгованості та досягнені 

надвеликих її обсягів, уряди можуть приймати рішення щодо відмови від сплати 

по зобов’язанням. Однак, при прийнятті рішень щодо дефолту, уряд  має 

враховувати наслідки такого рішення, особливо у аспекті створення 

інвестиційної привабливості країни.  

Іноземні інвестори при виборі країни реципієнта насамперед орієнтуються 

на значення кредитних рейтингів певної країни. Кредитний рейтинг являє собою 

умовне відображення кредитоспроможності певного суб’єкту, щодо якого 

здійснюється процедура рейтингування. Причому, таке рейтингування може 

стосуватись як суб’єкта загалом, так і окремих видів його боргових зобов’язань 

[112]. Таким чином, кредитний рейтинг це по суті оцінка різного роду інформації 

(кількісної та якісної), яка стосується боржника, при цьому відомості може 

надаватись як ним самим, так і збиратись рейтинговим агентством самостійно із 

непублічних джерел. 

Також при аналізі стану боржника визначається суверенний кредитний 

рейтинг, який являє собою систему умовних показників, відповідно до якої 

оцінюється спроможність та готовність країни щодо погашення взятих на себе 

боргових зобов’язань по розміщеним цінним паперам, у розрізі валют та 

відповідно до визначених термінів погашення. [116, с. 11].  

Визначення рейтингу певної країни насамперед базується на визначенні 

ступеню тиску політичних та економічних ризиків на розвиток країни. Політичні 

ризики визначаються стабільність політичної системи країни, наявним 

соціальним середовищем, вектором політичного розвитку, щільністю 

міжнародних взаємозв’язків тощо. У тому числі і від політичної волі та вектору 

руху країни залежить і готовність країни здійснювати розрахунки за 

зобов’язаннями, навіть у випадку якщо такі борги накопичувались попередніми 
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урядами. Щодо економічних ризиків, то вони охоплюють увесь спектр наявних 

та потенційних для певної країни ускладнень у макроекономічній сфері.  

Основними кредитним агенствами, які на теперішній момент  збдійснюють 

оцінку вітчизняних боргових зобов’язань є «Moody’s  Standard&Poor’s» та «Fitch 

Ratings». Дані кредитного рейтингу Украини протягом 2014-2020 рр. наведено у 

таблиці 3.10. 

Відповідно до оцінок агентства «Standard and Poor’s», рейтинг 

довгострокових боргових зобов’язань протягом проаналізованого періоду (2014-

2020 рр.) залишався спекулятивним. Примітним є те, що протягом 2019-2020 рр. 

рейтинг країни за борговими зобов’язаннями в національний валюті 

(короткострокових і довгострокових) дещо зріс, проте все одно залишався 

спекулятивним. 

Щодо рейтингового агентства «Fitch Ratings», то протягом 2015 р. воно 

оцінювало боргові зобов’язання в національний валюті як екстремально 

спекулятивні, з наявним істотним ступенем ризику. Поряд з тим, вже з 2016 р. 

рейтинг дещо покращився, проте станом на 2020 р. все ще залишається 

занизьким. При цьому, примітним є сталість тенденції визначення рейтингу на 

спекулятивному рівні протягом всіх останніх років. Згідно рейтингу агентства 

«Moody’s Investors Service» протягом 2014 -2015 рр. спостерігалось критичне 

зниження рейтингу  боргових зобов’язань України в національний валюті, при 

цьому, прогноз у даний період був негативним. Поряд з тим, у 2017 р. прогноз 

агентства було змінено на позитивний, а у 2018 р. сам рейтинг дещо зріс. 

Таблиця 3.10.  

Кредитний рейтинг України за 2014–2020 рр. 

Рейтингове 
агентство  

Рейтинг боргових зобов’язань в 
національний валюті Рейтинг країни 

за національною 
шкалою  

Прогноз  
Дата присвоєння / 

підтвердження 
рейтингу  Довгострокові 

зобов’язання 
Короткострокові 

зобов’язання 

«Standard  
and Poor’s» 

(S&P) 

B- B uaBBB- Стабільний 19 жовтня 2015 р. 
B- B uaBBB- Стабільний 11 грудня 2015 р.  
B- B uaBBB- Стабільний 10 червня 2016 р. 
B- B uaBBB- Стабільний 9 грудня 2016 р.  
В- В uaBBB- Стабільний 12 травня 2017 р. 
B- B uaBBB- Стабільний 10 листопада 2017 р.  
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B- B uaBBB- Стабільний 20 квітня 2018 р. 
B- B uaBBB Стабільний 19 жовтня 2018 р.  
B- B uaBBB Стабільний 12 квітня 2019 р. 
B↑ B uaA ↑ Стабільний 27 вересня 2019 р.  
В В uaA Стабільний 13 березня 2020 р. 

«Fitch 
Ratings» 

Fitch 

ССС -  - 06 жовтня 2015 р. 
CCC -  - 18 листопада 2015 р.  
B- ↑ B  Стабільний ↑  11 листопада 2016.  
В- В  Стабільний 28 квітня 2017 р. 
B- B  Стабільний  27 жовтня 2017 р.  
B- B  Стабільний  27 квітня 2018 р. 
B- B  Стабільний  26 жовтня 2018 р.  
B- B  Стабільний  8 березня 2019 р. 
B- B  Позитивний ↑  6 вересня 2019 р.  
В- В  Позитивний 6 березня 2020 р. 

«Moody’s 
Investors 
Service» 
Moody’s  

Саа3 ↓   Негативний  04 квітня 2014 р.  
Са ↓   Негативний  24 березня 2015 р  

Саа3↑   Стабільний 19 листопада 2015 
р. 

Саа2 ↑   Позитивний ↑  25 серпня 2017 р.  

Caa1 ↑   Стабільний ↓  21 грудня 2018 р.  

Саа1   Позитивний↑ 22 листопада 2019 
р. 

Джерело: складено за даними [29;170;197] 

 
Забезпечення достатнього рівня платоспроможності країни є одним з 

критеріїв забезпечення боргової безпеки. Виходячи з цього, можна констатувати, 

що кредитний рейтинг значною мірою корелюється з борговою безпекою. На 

основі попередньо наведених даних останніх років можна зробити висновок, що 

інвестиційний рейтинг України залишається стабільно низьким. І навіть попри 

деякі покращення, вітчизняні боргові зобов’язання відносять до класу 

спекулятивних.  

Візуалізація динаміки зміни рейтингів України, що визначались 

агентствами «S&P», «Fitch» та «Moody’s» протягом 2014-2020 рр. наведена на 

рис. 3.6. 

S&P / 

Fitch 
Рейтингові оцінки Moody’s 

AA+  A1 

AA  A2 
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Рис. 3.6. Динаміка зміни кредитних рейтингів в Україні протягом 2014-

2020 рр.  

Джерело: складено за таблицею 3.10 

 

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 рр.) одномоментно знижують рейтинг. Все це чинить негативний 

вплив на привабливість України для іноземних інвесторів, оскільки останні 

розуміють високу ризикованість такого розміщення коштів. 

Враховуючи наведене, вважаємо доречним розробити комплекс заходів 

щодо підвищення рівня боргової безпеки України у контексті забезпечення 

зростання фінансової стабільності держави та її фінансової системи. При цьому, 

вважаємо доречним всі заходи поділити на три групи: 

1) оперативні заходи (строк виконання до року): підвищення контролю за 

використанням боргових коштів; інвентаризація існуючих інвестиційних 
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проектів за кошти міжнародних організацій та країн-донорів і оцінка їх 

ефективності та доцільності; оцінка можливостей та інструментів активізації 

залучення кредитних ресурсів на національному фінансовому ринку, у тому 

числі у домашніх господарств; визначення ризиків боргової безпеки країни та 

оцінка їх пріоритетності, куди слід віднести інфляційні, девальваційні, політичні, 

економічні, зовнішніх відносин, відсоткові, рефінансування, інституційні, 

кредитні; визначення ключових параметрів негативного впливу на боргову 

безпеку; 

2) тактичні заходи (строк виконання від року до трьох): зниження 

ключових параметрів боргової безпеки до нормативних значень; оптимізація 

інституційної структури управління державним боргом; оптимізація 

законодавчого, нормативного і методичного забезпечення управління борговою 

безпекою країни; формування дієвої контролюючої вертикалі за державними 

запозиченнями з включенням суспільних інститутів; активізація імплементації 

закордонного досвіду; формування ефективної політики управління борговими 

ризиками; 

3) стратегічні заходи (більше трьох років): трансформація боргової 

стратегії України з метою забезпечення підтримки реального сектору економіки, 

сталого розвитку соціально-економічної системи країни та її 

конкурентоспроможності на світових ринках збуту продукції (робіт, послуг); 

визначення ключових параметрів довгострокового розвитку країни на основі 

державних запозичень; зменшення показників боргової безпеки до рівня 

найбільш ефективних країн щодо управління державним боргом. 

Підсумовуючи наведене, відзначаємо необхідність підвищення боргової 

безпеки країни. При цьому, враховуючи ключове значення боргової безпеки для 

фінансової стабілізації України, вважаємо доречним робити це на основі 

реалізації комплексу оптимізаційних заходів. 
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3.3. Формування стратегічного боргового менеджменту в контексті 

фінансової стабілізації України 

 

Післякризове відновлення економічної системи України та активізація 

трансформаційних процесів у національній економіці в контексті інтеграції до 

загальносвітового і європейського економічних просторів потребує залучення і 

використання значних фінансових ресурсів всіма економічними суб’єктами, де 

ключове значення мають державні та місцеві органи влади. Відзначаємо 

обмежені можливості щодо залучення фінансових ресурсів суб’єктами 

національної економіки, які критично зменшились в силу значного їх дефіциту 

на національному фінансовому ринку, що є значною проблемою, у першу чергу 

для державних владних інститутів та інститутів місцевого самоврядування. 

Наведене є причиною активізації державних запозичень, особливо на зовнішніх 

фінансових ринках та у міжнародних фінансових організацій (донорів) і 

призводить до зростання, як державного боргу України взагалі, так і деформації 

його структури на користь зовнішніх державних запозичень. За таких умов 

гостро постає проблема удосконалення управління українським зовнішнім 

державним боргом за рахунок пошуку, розробки та впровадження відповідного 

комплексу оптимізаційних заходів (напрямів).  

Здійснення запозичень, визначення напрямів їх розміщення та подальше 

обслуговування (погашення основної суми та відсотків) потребує ефективного 

управління даними процесами на рівні відповідних державних органів влади.  

Корисним у даному контексті, є дослідження досвіду інших країн світу 

щодо обслуговування загального державного боргу, а також зовнішнього і 

внутрішнього державного боргу, з метою імплементації даних підходів в Україні 

(табл. 3.11). 
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Таблиця 3.11 

Складові управління зовнішнім державним боргом окремих країн Європи 
Країна Складові управління зовнішнім державним боргом  

Великобританія 

Використовується агентська модель управління; акцент на довгострокові 
запозичення; акцент на мінімізацію витрат на обслуговування боргу; 
постійний стратегічний аналіз боргу за допомогою розробленої моделі; 
використання широкої гами методів управління боргом; жорсткий 
контроль за запозиченнями та використанням кредитних коштів. 

Данія 

Використовується банківська модель управління; акцент на довгострокові 
запозичення; акцент на мінімізацію ризиків та витрат на обслуговування 
боргу; використання широкої гами методів управління боргом; значна 
диверсифікація інструментів запозичення; жорсткий контроль за 
запозиченнями та використанням кредитних коштів. 

Німеччина 

Використовується агентська модель управління; акцент на довгострокові 
запозичення; акцент на мінімізацію витрат на обслуговування боргу при 
оптимізації його структури; активна участь регіональних (місцевих) 
органів влади; використання широкої гами методів та інструментів 
управління боргом; жорсткий контроль за запозиченнями та 
використанням кредитних коштів. 

Польща, Чехія 

Використовується урядова модель управління; акцент на 
середньострокові та довгострокові запозичення; акцент на підвищення 
ефективності залучення кредитних коштів та інвестиційну їх 
спрямованість; активна участь місцевих органів влади; використання 
активних інструментів управління; боротьба з ефектом «заміщення 
інвестицій»; жорсткий контроль за запозиченнями та використанням 
кредитних коштів. 

Джерело: складено автором на основі джерел: [83; 99; 113]. 
 

Процес управління державним боргом є надскладним і потребує не лише 

використання широкого переліку інструментів фіскально-бюджетної та 

монетарної політики, але й координації дій основних суб’єктів, які реалізують 

дану політику – Національного банку України та Міністерства фінансів України.  

[152, c. 236-237]. 

З метою комплексного управління державним та гарантованим боргом, 

12 лютого 2020 р. було прийнято Постанову Кабінету Міністрів «Про утворення  

Агентства з управління державним боргом України». До основних функцій 

Агентства насамперед віднесено: 
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- створення проекту Бюджетної декларації та робота над Законом України 

Про бюджет на певний рік у контексті держаних запозичень та їх 

обслуговування; 

- здійснення стрес-тестування та дослідження ризиків, які несе у собі 

державна заборгованість; 

- розробка стратегії управління державною заборгованістю; 

- проведення моніторингу ринків з метою пошуку альтернативних найбільш 

вигідних джерел фінансування; 

- реалізація державних запозичень та здійснення операцій з обслуговування 

державного боргу; 

- управління ліквідністю Єдиного казначейського рахунку, а також 

валютних рахунків Казначейства України;   

- розробка  плану заходів у сфері зростання інвестиційного рейтингу 

України як держави-позичальника. 

Слід відмітити, що загалом у світовій практиці існують різні підходи до 

створення даного Агентства і його функціонування окремо від інших базових 

інститутів, які відіграють вирішальну роль у створенні державного боргу 

(Міністерство фінансів України та Національний банк України), не лише  

вимагає значної комунікації між всіма державними органами влади, але й витрат 

на здійснення відповідних функцій. 

Окрім цього, дослідження зарубіжного досвіду використання агентської 

моделі вказує на деякі особливості країн, які її використовують: дана модель, як 

правило, розроблена для плаваючих державних цінних паперів, а не для 

двосторонніх та багатосторонніх запозичень, хоча деякі країни, такі як 

Угорщина, управляють останнім видом фінансування в одному агентстві;  

країни, що використовують цю модель, мають повний спектр варіантів 

фінансових інструментів, а отже, використовуйте ринки капіталу, які 

забезпечують найбільшу гнучкість за розумну ціну; зовнішній борг країн, які 

використовують дану модель є надзвичайно низьким, а практично всі одержані 

кредити у національній валюті. Наприклад, у Бельгії де функціонує відповідна 
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модель, відсоток боргу у іноземній валюті, що міститься у портфелі  менший за 

2, а служба боргу датського центрального банку навіть не включає запаси 

зовнішньої заборгованості у свої моделі управління ризиками;  використання 

коштів не є проблемою для більшості відомств, оскільки вони є лише 

виконавцями бюджету, при цьому не здійснюючи функції управління боргом.  

Світова практика підтверджує, що практично єдиною метою автономного 

боргового відомства чи агентства є фінансування дефіциту бюджету за 

оптимального поєднання витрат і ризику. Отже, агентство потрібне лише за 

умови фінансування дефіциту бюджету. Якщо дефіцит бюджету зменшиться, 

автоматично зменшиться і потреба у функціонування цієї установі. 

Загалом, завдання боргових агентств у розвинених країнах поялагє у  

ефективному управлінні зовнішнім державним боргом з мінімальними 

витратами на його обслуговування. Це, насамперед, відображається у виборі 

кращої з усіх можливих схем взаємодії з кредиторами. Висококваліфіковані 

робітники на основі розрахунків визначають найвигідніший для країни графік 

погашення фактичних платежів, джерела фінансування, засоби платежу. Фахівці 

агентства проводять порівняльний аналіз можливих варіантів управління 

зовнішнім боргом і готують заходи для вибору найкращої їх комбінації з метою 

досягнення максимального ефекту і мінімізації витрат. При цьому враховується 

співвідношення вартості боргових зобов’язань, як в поточній ситуації, такі на 

весь період обслуговування боргу. Таким чином формується комерційний підхід 

до управління державним боргом, головним завданням якого є зниження 

навантаження на бюджет із застосуванням різних заходів щодо управління 

зовнішнім боргом. 

Загалом, агентська модель є доцільною для застосування в Україні, 

оскільки вона має цілеспрямованість, високий рівень прозорості діяльності 

агентства, здійснюється із хеджуванням ризиками. Проте, варто зважати на те, 

що Агентство потребує окремих фінансових витрат, що будуть пов’язані з 

утриманням апарату правління, витратами на здійснення постійного 

моніторингу ринків капіталу та хеджуванням ризиків. Вибір оптимальної моделі 
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для України є запорукою фінансової стабілізації та, як один із наслідків, 

підвищення кредитного рейтингу держави.  

Поряд з тим, наявні у прийнятій Постанові Кабінету Міністрів «Про 

утворення  Агентства з управління державним боргом України» функції, на нашу 

думку, потребують суттєвого корегування. Це пов’язано з тим, що 

функціонування окремо від інших сфер економіки, та державної політики не 

лише не має змісту, але по суті призведе до створення ще одного 

нежиттєздатного державного органу. 

Попри те, що новостворене Агентство з управління державним боргом 

України позиціонується як органи незалежний від Міністерства фінансів 

України, перелік функцій покладених на нього, на нашу думку є досить 

обмеженим і не передбачає основного – узгодження підходів фіскально-

бюджетної, монетарної та боргової політики держави, як єдиного механізму 

досягнення економічного розвитку та зростання нашої держави.  Таким чином, 

цей тип агентської моделі тягне за собою ризик недостатньої координації 

управління державним боргом із казначейською та бюджетною системами.  

На нашу думку, згідно сучасної концепції управління фінансами уряду, 

виникає необхідність інтегрування модулю державного боргу як підсистеми 

інтегрованої системи управління фінансами (IFMS). IFMS включає в себе 

систему казначейства, рух грошових коштів, бюджетні операції та державний 

облік.  

Попри те, що Агентство може виконувати досить широкий спектр функцій, 

проте, основним все ж залишається визначення найбільш ефективних шляхів 

управління державним боргом (зовнішнім і внутрішнім). На нашу думку, 

всеохоплюючий моніторинг ефективності залучення та використання отриманих 

коштів, у тому числі, під державні гарантії, має передбачати наступні етапи 

контролю: попередній, поточний та підсумковий (заключний). 
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Ключові державні інституції, що чинять прямий вплив на боргову політику держави 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3.7. Місце та функції Агентства з управління державним боргом 

України  

Джерело: авторська розробка 

Державний та гарантований борг 

Оперативне управління державним та 
гарантованим державою боргом 

Стратегічне управління державним 
та гарантованим державою боргом 

Агентство з управління державним боргом України 

Міністерство фінансів України Національний банк України 

Базові показники фіскально-
бюджетної політики (доходи та 
видатки державного, зведеного та 
місцевих бюджетів, дефіцит 
державного бюджету, структура 
податкових надходжень, структура 
надходжень спеціальних фондів 
тощо) 

Базові показники грошово-кредитної 
політики (монетарної) політики 
(рівень інфляції, стабільність 
національної грошової одиниці, 
сальдо платіжного балансу, розміри 
міжнародних резерви, розміри 
розміщених депозитів та кредитів, 
відсоткова ставка тощо) 

Ф
ун

кц
ії 

А
ге

нт
ст

во
 з 

уп
ра

вл
ін

ня
 д

ер
ж

ав
ни

м 
бо

рг
ом

 
У

кр
аї

ни
 за

 у
мо

в 
ро

зш
ир

ен
ог

о 
фу

нк
ці

он
ал

у 
ді

ял
ьн

ос
ті

 - зовнішнє фінансування та переговори щодо позики; 
- мобілізація зовнішнього фінансування; 
- виплатити по зовнішньому фінансуванню 
 
 
 
 

- бюджетне провадження на виконання проекту та управління спеціальними 
рахунками; 
- внутрішнє фінансування та емісія внутрішніх цінних паперів; 
- державні гарантії: управління та політика – зв'язок з виконанням бюджету 
за доходами та видатками 

- розробка стратегій здійснення нових запозичень та / або реорганізації 
існуючих; 
- моніторинг реалізації проектів, що мають державні гарантій; 
- побудова прогнозів; 
- підготовка вихідних даних для нових запозичень та / або реорганізацій 

моніторинг виплат та платежів: обслуговування боргу; авторизація платежів; 
облік та управління заборгованістю; балансування платежів; розрахунки та 
аналітика; підрахунок непогашеної заборгованості; обслуговування 
проектування боргу 
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Попередній етап контролю має охоплювати комплекс заходів пов’язаних з 

окресленням переліку проектів або напрямів, на які спрямовуються залученні 

кошти. У випадку запозичення коштів на інвестиційні проектів під державні 

гарантії, визначення переліку підприємств-претендентів на отримання даних 

коштів, має ґрунтуватись на критеріях прозорості, альтернативності, платності, 

економічної обґрунтованості та розподілу ризиків проекту (зі встановлення 

граничної межі держаного гарантійного покриття на рівні меншому за 60%). 

Поточний контроль за ефективністю використання запозичень може 

передбачати використання двох підходів. Даний підхід зокрема запропонований 

Табачком Ю. С., у контексті дослідження ефективності надання державних 

гарантій, проте, на нашу думку, його також можна розширити до меж всіх 

державних запозичень.  

Перший підхід визначення ефективності бюджетних запозичень, у тому 

числі, від проектів, що реалізуються за рахунок державних гарантій передбачає 

розрахунок різниці між сумою відрахувань у бюджет та отриманими з 

державного бюджету коштів: 

= , де                                                                                            (3.8.) 

– бюджетна ефективність, у грошових одиницях; 

– обсяги надходжень у бюджет (державний чи місцевий) протягом періоду за 

який реалізується проект, у грошових одиницях; 

– сума коштів витрачених з бюджету (державного чи місцевого), протягом 

періоду реалізації проекту, грошових одиницях. 

Другий підхід передбачає розрахунок показника бюджетної ефективності, 

через співвідношення податкових та інші обов’язкових надходжень та обсягів 

державних запозичень або наданих державних гарантій: 
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– бюджетна ефективність, у відсотках; 

– надходження від податків та зборів, у грошових одиницях; 

– загальний обсяг залучених коштів або наданих державних гарантій, у 

грошових одиницях [56]. 

Щодо заключного контролю за ефективністю запозичень, то слід 

констатувати, що взагалі в Україні він практично не здійснюється. Також, досить 

обмеженою є відповідальність державних органів влади за неефективне 

використання запозичених коштів, які спрямовуються на поточне споживання. 

Крім того, практично не здійснюється підсумковий аналіз реалізації (чи не 

реалізації) проектів, під які надавались державні гарантії. Все це потребує 

значного переосмислення підходів до відповідальності новоствореного 

Агентства, що передбачатиме регулярну перевірку його діяльності та аналізу 

прийнятих рішень, зокрема на рівні Офісу фінансового контролю та інших 

уповноважених органів державної влади. 

Окрім наявності уповноваженої інституції у сфері управління зовнішнім 

державним боргом, велике значення мають відігравати програми управління 

державним боргом України. Підвищення ефективності використання 

державного боргу України потребує затвердження Стратегії управління 

державним боргом та нормативно-правового забезпечення процесу зовнішнього 

державного запозичення. Детальний аналіз процесу формування державного 

боргу може окреслити основні аспекти подальшого управління таким боргом. 

Окрему увагу варто звернути на напрями використання зовнішніх державних 

запозичень, адже, на відміну, від внутрішніх позик, обслуговування зовнішніх 

боргів зумовить відтік фінансових ресурсів за межі вітчизняної фінансової 

системи, що і може дійсно стати «тягарем» для майбутніх поколінь. Тільки 

інвестиційно-інноваційне спрямування зовнішніх позик може нівелювати 

негативний вплив від зовнішньоборгового навантаження. 

Слід відмітити, що постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 

2010 року №473 затверджена Середньострокова стратегія управління державним 
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боргом на 2019 – 2022 рр. (далі – Стратегія). Поряд з тим, попри її існування, 

безперечно що вона носить здебільшого декларативний характер. Перш за все, 

варто звернути увагу на те, що Стратегія середньострокова на 3 року (хоча термін 

погашення і обслуговування вже наявного державного боргу значно довший), 

довгострокової стратегії законодавчо не затверджено, та середньострокова 

стратегія на наступний період на цей час також відсутня. 

Основною середньостроковою метою управління державним боргом 

України є «залучення необхідного фінансування за найнижчої можливої вартості 

з урахуванням ризиків». Для цього виокремлено чотири основні цілі управління 

державним боргом:  

1) перехід до внутрішнього позичання; 

2) збільшення середнього строку боргу і рівномірний графік боргових 

платежів; 

3) залучення довгострокового пільгового фінансування; 

4) розвиток міцних взаємовідносин з інвесторами та удосконалення 

боргової політики [224]. 

Досягнення цілей Стратегії в Україні забезпечується шляхом: 

- зменшення валютного ризику державного боргу; 

- залучення іноземних інвесторів до купівлі облігацій у національній 

валюті; 

- мінімізації ризику рефінансування; 

- активних операцій з управління державним боргом; 

- розширення співпраці з МФО й встановлення двосторонніх партнерств; 

- забезпечення надійної підтримки з боку іноземних інвесторів; 

- поліпшення умов для середньострокового управління державним боргом; 

- роботи задля підвищення кредитного рейтингу. 

Варто зазначити, що Стратегія ґрунтується на припущенні, що «Стратегія 

реалізується в контексті макроекономічної стабілізації. Українська економіка 

стала на шлях стійкого економічного зростання. Економічне відновлення країни 

супроводжується підтримкою з боку міжнародних організацій, в т. ч. у формі 
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надання кредитів на пільгових умовах» [224]. Проте, в умовах світової пандемії, 

спричиненої поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної 

коронавірусом SARS-CoV-2, таке припущення не є доречним та може 

спричинити перегляд Стратегії. 

Проте, вибір того або іншого методу управління державним боргом 

безпосередньо обумовлюється пріоритетами боргової політики, які, на жаль, не 

визначені для України у стратегічній перспективі, та не несуть можливостей до 

економічного зростання. 

На нашу думку, надзвичайно важливим є переорієнтація використання 

запозичених коштів. Все більша частка позикових кошти має направлятися на 

цілі розвитку економіки, а не на обслуговування попередніх запозичень. 

Отриманий фінансовий ефект від інвестування позикових коштів дасть змогу 

покрити витрати на погашення і обслуговування боргу та нівелює необхідність 

здійснення нових запозичень задля повернення попередніх.  

Саме інвестиційне спрямування державних запозичень має стати основним 

із стратегічних пріоритетів боргової політики України на сучасному етапі 

економічних реформ.  

На нашу думку, Україні як країні, яка рухається у напрямі євроінтеграції, 

у даному аспекті, необхідно звернутись до практики країн ЄС, які ще у 1990-х 

роках розпочали рух до відмови від фінансування поточного бюджетного 

споживання. Так у багатьох країнах Європи передбачається, що уряд повинен 

брати позики тільки для інвестицій, а не для фінансування існуючих витрат. 

Іншими словами, уряд повинен запозичувати кошти тільки для фінансування 

інвестицій, які підуть на користь майбутнім поколінням, а поточні витрати мають 

покриватися і фінансуватися за рахунок існуючих податків [41, c. 21-24]. 

Незважаючи на очевидність та обґрунтованість використання «золотого 

правила» і в Україні, одномоментний перехід до такої моделі запозичень на 

теперішній час є малоймовірним. Це насамперед пов’язано з недостатньо 

ефективним використанням потенціалу наявних у бюджеті фінансових ресурсів, 

а також напрямів їх витрачання. Все це призводить до значних обсягів 
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бюджетного дефіциту, що за умов перманентного повторення кризових явищ, а 

також наявності інших дисбалансів, зокрема військових дій на Сході, робить не 

можливим реалізацію «золотого правила» у чистому вигляді. 

Поряд з тим, на нашу думку, поступальний рух до цього є необхідним, що 

насамперед потребує відокремлення бюджетних видатків на інвестиційні 

потреби у окремий державний фонд з можливістю залучення коштів під дані 

проекти, як шляхом розміщення спеціальних інвестиційно спрямованих 

державних цінних паперів (зокрема інфраструктурних облігацій), так і 

гарантованих державою запозичень.  

За умов виходу країни на вектор сталого розвитку, безперечним є 

необхідність переходу до 100% спрямування коштів державних запозичень у 

реалізацію інвестиційних проектів (тобто повний перехід до виконання 

«золотого правила»). Проте, у даному контексті, також важливим є визначення 

пріоритетних напрямів вкладення таких коштів. На нашу думку, до них можуть 

належати наступні:    

- реалізація проектів у сфері природокористування, відновлення або 

освоєння нових родовищ природних копалин; 

- реалізація великих інфраструктурних проектів, насамперед у сфері 

реформування транспорту та будівництва автомобільних доріг; 

- розвиток енергетичного сектору та повсюдне запровадження 

енергозберігаючих технологій;  

- запровадження проектів підтримки оновлення виробничого потенціалу 

вітчизняних товаровиробників;  

- сприяння розвитку сучасних інформаційних технологій у країні,  

запровадження нових мобільних технологій передачі даних тощо. 

Водночас, необхідним також є якнайширше залучення до процесу 

кредитування держави внутрішніх інвесторів, що насамперед реалізується 

шляхом випуску облігацій держаної внутрішньої позики. Залучення внутрішній 

інвесторів має безперечну перевагу перед зовнішнім кредитуванням, адже воно 

реалізується за рахунок гривні, що мінімізує валютні ризики. Окрім цього, 
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мінімізуються і спекулятивні ризики, які, як свідчить досвід фінансової кризи 

2008–2009 років можуть суттєво вплинути на внутрішній фінансових ринок. 

З метою підвищення попиту внутрішніх інвесторів до ОВДП новостворене 

Агентство з управління державним боргом України може зокрема 

сконцентрувати увагу на розміщенні короткострокових гривневих ОВДП 

терміном до 1-го року, допустивши незначне підвищення дохідності. Поряд з 

тим, слід враховувати конкуренцію з боку депозитних сертифікатів НБУ, 

усунення якої, зокрема, може стати підтвердженням реальної, а не номінальної 

самостійності даного державного органу владу.   

Також, важливо завчасно планувати основних напрямів використання 

зовнішніх державних запозичень, зокрема, визначення так званих 

«територіальних інвестиційних зон розвитку», де буде відбуватися будівництво 

об’єктів місцевого значення (в першу чергу, об’єктів з короткими термінами 

окупності, що залишаються в регіональній і муніципальній власності). 

Отриманий дохід від цих об’єктів буде спрямовуватися на погашення та 

обслуговування раніше взятих боргових зобов’язань та загалом стимулюватиме 

економічний розвиток регіону, сприятиме зайнятості місцевого населення тощо 

[62, с. 18-22]. Вказані напрями використання державних запозичень варто 

розглядати в контексті децентралізації, яка триває в Україні. 

Результативність використання «золотого правила» має відображатись у 

спроможності країни не лише вчасно повертати відсотки та основну суму за 

запозиченнями, але й отримувати економічний ефекту у вигляді зростання 

продуктивності окремих секторів економіки. 

З метою пошуку шляхів підвищення ефективності управління зовнішнім 

боргом країни, задля переорієнтування використання зовнішніх запозичень з 

видатків споживання на інвестиційні цілі варто звернути увагу на можливість 

здійснення зовнішнього позичання місцевими органами влади. 

У 2015 році зміни до Бюджетного кодексу України значно лібералізували 

можливості для зовнішнього запозичення коштів місцевими радами. Так, до 

вказаних змін зовнішні запозичення могли здійснювати виключно міські ради 
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міст з чисельністю населення понад триста тисяч жителів, а після внесення змін 

- Верховна Рада АР Крим, Київська, Севастопольська міські ради, міські ради 

міст обласного значення. 

Таким чином місцевий борг можуть мобілізувати Верховна Рада АР Крим, 

Київська, Севастопольська міські ради, міські ради міст обласного значення. Але 

від міжнародних фінансових організацій місцеві зовнішні запозичення шляхом 

отримання кредитів (позик) можуть здійснювати всі міські ради. 

Відповідно до бюджетного законодавства місцеві запозичення можуть 

залучатися лише за певних умов: 

- сукупний обсяг місцевих запозичень не може перевищувати дефіцит 

бюджету розвитку відповідного місцевого бюджету на відповідний рік; 

- кошти від місцевого запозичення залучаються тільки до бюджету 

розвитку відповідного місцевого бюджету; 

- видатки на обслуговування місцевого боргу не можуть 

перевищувати 10% видатків щорічно від загального фонду відповідного 

місцевого бюджету протягом будь-якого періоду, коли планується 

обслуговування боргу; 

- загальний обсяг місцевого прямого та гарантованого боргу АР Крим 

чи територіальною громадою міста станом на кінець року не може перевищувати 

200% (для міста Києва – 400%) середньорічного індикативного прогнозного 

обсягу надходжень бюджету розвитку. 

Також, видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу 

здійснюються тільки за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету. 

Витрати з погашення місцевого боргу здійснюються з бюджету розвитку 

відповідного місцевого бюджету. 

Обслуговування та погашення місцевого боргу здійснює відповідний 

місцевий фінансовий орган незалежно від обсягу коштів, який визначений на цю 

мету у рішенні про місцевий бюджет. У разі недостатності запланованих коштів 

місцева рада зобов’язана внести зміни до рішення про такий місцевий бюджет. 
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Граничний обсяг місцевого боргу та наданих місцевих гарантій 

визначаються на кожний бюджетний період окремим рішенням про місцевий 

бюджет. 

Згідно з принципом самостійності, на якому, відповідно до Бюджетного 

кодексу України, ґрунтується функціонування бюджетної системи України, за 

бюджетними зобов’язаннями Автономної Республіки Крим та органів місцевого 

самоврядування держава не несе відповідальності коштами державного 

бюджету. Аналогічно органи влади АР Крим та органи місцевого 

самоврядування коштами відповідних місцевих бюджетів не відповідають за 

бюджетні зобов’язання одне одного, а також за бюджетні зобов’язання держави. 

Також, є умова, яка забороняє здійснювати нові місцеві запозичення 

протягом 5 наступних років у випадку якщо порушується графік погашення 

місцевих боргів з вини позичальника  

Обсяг та умови здійснення місцевих запозичень та надання місцевих 

гарантій погоджуються з Міністерством фінансів України. Проте, таке 

погодження не означає підтвердження кредитоспроможності місцевого 

позичальника чи надання державної гарантії щодо виконання місцевих боргових 

зобовязань. 

Міністерство фінансів України веде Реєстр місцевих запозичень та 

місцевих гарантій (інформаційна система, що акумулює усі відомості про місцеві 

запозичення та надані місцеві гарантії) задля моніторингу дотримання граничних 

обсягів місцевого боргу та місцевих гарантій. 

Розглядаючи статистичні данні щодо місцевих запозичень, звертає на себе 

увагу те, що вони як правило здійснюються у формі зовнішнього та 

внутрішнього кредитування, а також розміщення облігацій. При цьому, 

примітним є коливання структури таких джерел – у бік зменшення або навпаки 

зростання зовнішнього або внутрішнього кредитування [85, c. 98-108].  

Так у 2019 р. обсяги місцевих запозичень, що забезпечувались 

внутрішніми кредитами значно випереджали зарубіжні (3080638 
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тис.грн+15375,7 тис. Євро та 193890,7 тис. грн+12500 тис. Євро відповідно), 

схожа тенденція спостерігалась і у 2018 р. та 2017 р. 

Загалом, динаміка темпів зовнішніх місцевих запозичень здійснених у 

останні роки наведена на рис. 3.8. 

Як видно з наведеного рис. 3.8 протягом останніх років загалом 

спостерігається нарощення обсягів місцевих запозичень, що потребує більш 

детального аналізу критеріїв за якими таке кредитування може здійснюватися. 

 
Рис. 3.8. Динаміка темпів зовнішніх місцевих запозичень протягом 2016-

2019 рр. у грн., дол. США та Євро 

Джерело: складено на основі [208]. 

 

Базуючи на зарубіжних підходах до питання встановлення обмежень на 

здійснення місцевих запозичення, на нашу думку, можна запропонувати новітні 

підходи до визначення критеріїв, які загалом дозволять зменшити їх 

ризикованість (табл. 3.12).  

Основною перевагою місцевих зовнішніх запозичень є їх залучення з 

метою фінансування бюджету розвитку бюджету АР Крим та міських бюджетів 

та використання для налагодження місцевого виробництва чи забезпечення 

місцевого населення необхідними об’єктами інфраструктури. Так, за 

інформацією, що міститься в Реєстрі місцевих запозичень [98] більшість 

2016 2017 2018 2019
тис. Євро 6,000 4 000.00 46,440 61,644
тис. дол. США 115,072
тис. грн. 2,006,306 1 071 039.09 2,957,551 4,040,761
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зовнішніх місцевих запозичень за період з 2015 року залучено від Північної 

екологічної фінансової корпорації (НЕФКО). 

Таблиця 3.12 

Пропозиції до встановлення критеріїв при здійсненні місцевих 

запозичення, що можуть бути реалізовані в Україні  
Тип обмеження Зміст обмеження 

Показники допустимості 
місцевих запозичень 

Встановлення обмежень на співвідношення:  
1. обслуговування боргу / місцеві доходи;  
2. обслуговування боргу / заощадження коштів на поточному 
рахунку 

Показники обсягу 
заборгованості 

Обмеження загальної непогашеної заборгованості до рівня 
чистих доходів 

Інвестиційне 
спрямування Спрямування позик виключно на капітальні витрати 

Балансування бюджет Місцеві ради зобов’язані приймати збалансований 
(бездефіцитний) бюджет 

Затвердження місцевих 
запозичень на 
державному рівні 

Місцеві ради зобов’язані затверджувати рівень та умови 
запозичень за окремими проектами на державному рівні, що, у 
тому числі, може передбачати і врахування значення 
коефіцієнту податкоспроможності окремого регіону (за 
виключенням проектів орієнтованих на майбутні доходи, 
оскільки вони мають враховувати не теперішні, а  майбутні 
доходи громади, які вона отримає після реалізації проекту ) 

Джерело. складено за даними [29;170;197]. 

 

Тільки інвестиційне спрямування зовнішніх запозичень може нівелювати 

тягар майбутніх поколінь, фінансування інфраструктурних проектів додасть 

справедливості здійснення майбутніх платежів і тільки фінансування видатків 

розвитку зможе в подальшому призвести до збільшення ВВП та помякшить 

негативний ефект відтоку ресурсів за кордон, точніше, зробить такі платежі 

менш ризиковими для фінансової стабільності країни. 

Саме тому варто активізовувати зовнішні місцеві запозичення, та для 

більшої ефективності такого запозичення варто розширити перелік місцевих рад, 

що можуть залучати зовнішнє фінансування. Акцент варто робити на місцевих 

радах об’єднаних територіальних громадах. Процес децентралізації надає все 

більше господарських функцій до об’єднаних територіальних громад. Принцип 

субсидіарності призведе до залучення зовнішніх запозичень невеликих обсягів, 
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наприклад, на розвиток місцевого виробництва чи місцевих інфраструктурних 

об’єктів. 

Варто зазначити, що визначити фактичний обсяг запозичень, який 

направлено на інвестиційні цілі в економіку України, нині не видається 

можливим. В країні не функціонує єдина база даних державних боргових 

зобов’язань, і загалом, у звітах міжнародних фінансових організацій вказується 

на незадовільний рівень програмного забезпечення в Україні. Хоча робота у 

цьому напрямку проводиться, одним із основних заходів, спрямованих на 

виконання завдань Стратегії є удосконалення інформаційно-аналітичної системи 

«Управління державним боргом». Перспективним напрямком подальших 

досліджень є визначення можливості даного програмного продукту у 

відображенні та супроводженні частки позикових коштів, що мають бути 

направлені на інвестиційні цілі. 

Тільки отримавши змогу володіти оперативними даними щодо 

інвестиційної частки запозичених коштів, вдасться можливим підбір адекватних 

індикаторів рівня боргової безпеки держави, зокрема, результативних показників 

ефективності використання позикових коштів. 

Також, окрему увагу варто приділити фінансовому плануванню 

обслуговування та погашення державного боргу. Здійснення такого планування 

в розрізі місяців, кварталів, років і більше підвищить оперативність та 

ефективність прийняття рішень для управління державним боргом у випадку 

зміни ситуації із надходженням до бюджету коштів, необхідних для 

обслуговування боргу. До того ж, реалізація цього заходу також не можлива без 

потужного програмного забезпечення. 

Враховуючи наведене, можна запропонувати наступну сукупність 

напрямів удосконалення управління зовнішнім державним боргом України: 

1. Перехід від урядової до агентської моделі управління державним 

боргом, що дозволить підвищити: якість управління, законодавчу активність, 

якість контролю за запозиченнями та використанням кредитних коштів, 
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ефективність залучення кредитних коштів. Наведені переваги нівелюють 

необхідність збільшення бюрократичного апарату та фінансування агентства. 

2. Впровадження стратегічних аспектів управління, де замість окремої 

стратегії управління державним боргом буде розроблена сукупність стратегій 

управління ЗДБ та його складовими, які будуть спиратись на інформацію 

отриману в межах використання моделі стратегічного аналізу. 

3. Активне залучення місцевих органів влади до зовнішнього запозичення 

в межах процесів децентралізації влади, що відбуваються в Україні. 

4. Поступова заміна короткострокових та середньострокових зовнішніх 

державних запозичень на довгострокові та внутрішні державні запозичення з 

метою оптимізації структури залучення кредитних коштів українськими 

державними владними інститутами на зовнішніх фінансових ринках та від 

міжнародних фінансових організацій. 

5. Недопущення та боротьба з ефектом «заміщення інвестицій», а також 

зміщення акцентів при залученні зовнішніх державних запозиченнях у бік 

інвестиційної їх складової з розрахунком ефекту від їх вкладення в окремі 

державні проекти. Тобто, пошук оптимальних пропорцій розподілу зовнішніх 

державних запозичень між покриттям дефіциту бюджету (поточні видатки) та 

інвестиційними вкладеннями. 

6. Зміна мети управління зовнішнім державним боргом на наступну: 

«Підвищення швидкості відновлення національних економічної та соціальних 

систем на основі зовнішніх державних запозичень при досягненні мінімізації їх 

вартості та оптимізації управління ризиками». 

7. Збільшення кількості та варіативності методів і інструментів управління 

боргом з акцентом на інструменти активного управління, де ключове місце 

повинна займати реструктуризація, а також новаторські для України методи 

управління з залученням місцевих органів влади до управління, куди відносимо: 

«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 
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продукції, у тому числі окремих регіонів країни); «зовнішній борг – екологія» 

(списання боргу в межах реалізації екологічних проектів, у тому числі у окремих 

регіонах країни). 

Зазначаємо, що використання запропонованої сукупності напрямів 

удосконалення управління зовнішнім державним боргом буде мати позитивний 

вплив, як на управління ЗДБ, так і на розвиток її економічної системи. 

 

 

Висновки до розділу 3 
 

У третьому розділі дисертації було здійснено оцінку боргової стійкості 

задля досягнення фінансової стабілізації в Україні, описано заходи підвищення 

рівня боргової безпеки України, запропоновано підходи до формування 

стратегічного боргового менеджменту у контексті досягнення фінансової 

стабільності України. На основі цього можна зробити такі висновки. 

1. В результаті проведеного емпіричного дослідження впливу 

зовнішнього державного боргу на основні макроекономічні показники України, 

серед яких темп зростання реального ВВП України, реальний ефективний 

обмінний курс гривні щодо долара США та рахунок поточних операцій 

платіжного балансу, було перевірено гіпотези щодо впливу зовнішнього 

державного боргу України на зазначені індикатори в короткостроковому та 

довгостроковому періодах.  

На основі проведеного емпіричного дослідження можна зробити наступні 

висновки: 

- по-перше, реакція темпу зростання реального ВВП в Україні на шок 

зовнішнього державного боргу полягає у тому, що при пришвидшенні зростання 

зовнішнього державного боргу відбувається падіння темпу зростання ВВП до 

1%, після чого спостерігається його стабілізація. Проте, необхідно відмітити, що 

реакція ВВП на шок реального ефективного обмінного курсу також є суттєвою і 
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подібною до шоку з боку зовнішнього державного боргу. Причому реакція темпу 

зростання ВВП на шок реального ефективного обмінного курсу є відчутнішою.  

- по-друге, внаслідок шоку реального ефективного обмінного курсу 

відбувається зростання зовнішнього державного боргу з наступним затуханням 

до нуля, починаючи з п’ятого періоду.   

- по-третє, зазначимо, що коливання темпу зростання ВВП пояснюються в 

основному власними коливання, на зовнішній державний борг припадає від 2,5 

до майже 8% їх коливань. Крім того, коливання зовнішнього державного боргу 

на 7-10% пояснюються коливаннями поточного рахунку в Україні. 

2. Комплекс заходів щодо підвищення рівня боргової безпеки України 

у контексті забезпечення зростання фінансової стабільності держави та її 

фінансової системи повинен містити три групи:  

- оперативні заходи (строк виконання до року): підвищення контролю 

за використанням боргових коштів; інвентаризація існуючих інвестиційних 

проектів за кошти міжнародних організацій та країн-донорів і оцінка їх 

ефективності та доцільності; оцінка можливостей та інструментів активізації 

залучення кредитних ресурсів на національному фінансовому ринку, у тому 

числі у домашніх господарств; визначення ризиків боргової безпеки країни та 

оцінка їх пріоритетності, куди слід віднести інфляційні, девальваційні, політичні, 

економічні, зовнішніх відносин, відсоткові, рефінансування, інституційні, 

кредитні; визначення ключових параметрів негативного впливу на боргову 

безпеку; 

- тактичні заходи (строк виконання від року до трьох): зниження ключових 

параметрів боргової безпеки до нормативних значень; оптимізація інституційної 

структури управління державним боргом; оптимізація законодавчого, 

нормативного і методичного забезпечення управління борговою безпекою 

країни; формування дієвої контролюючої вертикалі за державними 

запозиченнями з включенням суспільних інститутів; активізація імплементації 

закордонного досвіду; формування ефективної політики управління борговими 

ризиками. 
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- стратегічні заходи (більше трьох років): трансформація боргової стратегії 

України з метою забезпечення підтримки реального сектору економіки, сталого 

розвитку соціально-економічної системи країни та її конкурентоспроможності 

на світових ринках збуту продукції (робіт, послуг); визначення ключових 

параметрів довгострокового розвитку країни на основі державних запозичень; 

зменшення показників боргової безпеки до рівня найбільш ефективних країн 

щодо управління державним боргом. 

3. Напрямами удосконалення управління зовнішнім державним боргом 

України на основі імплементації закордонного досвіду можна визначити: 

- перехід від урядової до агентської моделі управління державним боргом, 

що дозволить підвищити: якість управління, законодавчу активність, якість 

контролю за запозиченнями та використанням кредитних коштів, ефективність 

залучення кредитних коштів. Наведені переваги нівелюють необхідність 

збільшення бюрократичного апарату та фінансування агентства; 

- впровадження стратегічних аспектів управління, де замість окремої 

стратегії управління державним боргом буде розроблена сукупність стратегій 

управління зовнішнім державним боргом та його складовими, які будуть 

спиратись на інформацію отриману в межах використання моделі стратегічного 

аналізу; 

- активне залучення місцевих органів влади до зовнішнього запозичення в 

межах процесів децентралізації влади, що відбуваються в Україні; 

- поступова заміна короткострокових та середньострокових зовнішніх 

державних запозичень на довгострокові та внутрішні державні запозичення з 

метою оптимізації структури залучення кредитних коштів українськими 

державними владними інститутами на зовнішніх фінансових ринках та від 

міжнародних фінансових організацій; 

- недопущення та боротьба з ефектом «заміщення інвестицій», а також 

зміщення акцентів при залученні зовнішніх державних запозиченнях у бік 

інвестиційної їх складової з розрахунком ефекту від їх вкладення в окремі 

державні проекти; 
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- зміна мети управління зовнішнім державним боргом на наступну: 

«Підвищення швидкості відновлення національних економічної та соціальних 

систем на основі зовнішніх державних запозичень при досягненні мінімізації їх 

вартості та оптимізації управління ризиками»; 

- збільшення кількості та варіативності методів і інструментів управління 

боргом з акцентом на інструменти активного управління, де ключове місце 

повинна займати реструктуризація, а також новаторські для України методи 

управління з залученням місцевих органів влади до управління, куди відносимо: 

«зовнішній борг – акції»; «зовнішній борг – експорт»; «зовнішній борг – 

екологія». 

 

Результати проведеного у розділі дослідження опубліковані в наукових 

працях автора [81, 138, 139, 221, 142]. 
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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. 

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; 

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 
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підходу покладено синтез загальноприйнятих зарубіжних підходів та 

індикаторів боргової безпеки, що використовуються в Україні; 

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 
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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 

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 
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– 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 
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експортних постачань відповідної продукції); «зовнішній борг – екологія» 

(списання боргу в межах реалізації екологічних проєктів). 
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Додаток А 

Таблиця А.1. 

Теоретичні погляди вчених на поняття «зовнішнього державного боргу» 

Автор/джерело Визначення 
Бюджетний 

кодекс України 
«частина державного боргу, яка підлягає сплаті у валюті, 
іншій ніж гривня» 

Міністерство 
фінансів 
України 

«заборгованість держави за залученими з-за кордону 
коштами у вигляді позик і кредитів іноземних банків і 
міжнародних фінансових організацій, відсотків за ними, а 
також коштами, отриманими шляхом розміщення на 
міжнародних ринках державних цінних паперів» 

Панченко В.В. 

«заборгованість органів загального державного управління 
перед урядами іноземних країн, міжнародними фінансовими 
організаціями, іноземними банками, а також нерезидентами 
в іноземній валюті, що включає основну суму боргу та 
відсотки, а також інші зобов’язання держави перед 
кредиторами, пов’язані з отримання позик, в тому числі 
витрати на виконання умов отримання позики»  

Зражевська Н.В. 
«важлива складова фінансової системи держави, одним з 
інструментів, через який держава може впливати на 
фінансову систему та управляти нею»  

Верещака І.М. 

«складова сфери державних фінансів, призначення якої 
полягає у фінансуванні бюджету, отриманні додаткових 
можливостей державних інвестицій та стимулювання 
економічного розвитку, що дозволяє забезпечити ефект 
збільшення масштабу національної економіки швидшими 
темпами, ніж у випадку відсутності запозичень»  

Багатий О.В., 
Гринчук Ю.В 

«сукупність внутрішніх та зовнішніх боргових зобов’язань 
держави на звітну дату»  

Лапшина З.В., 
Прахт К.С. 

«заборгованість перед громадянами і організаціями 
іноземних держав»  

Фурман І.В. 
«заборгованість держави перед іноземними громадянами, 
фірмами, урядами та міжнародними фінансовими 
організаціями»  

Єремейчук Р.А. «сукупність боргових зобов’язань держави, що виникли у 
результаті запозичення держави на зовнішньому ринку»  
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Додаток Б 

Динаміка зовнішнього боргу країн з низьким та середнім рівнем доходу 

протягом 2006–2018 років 

 

 
Рисунок А.1. Східна Азія та Тихий океан (за винятком країн з високим 

доходом) 
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Рисунок А.2. Європа та Центральна Азія (за винятком країн з високим доходом) 
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Рисунок А.3. Латинська Америка та Кариби (за винятком країн з високим 

доходом) 
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Рисунок А.4. Близький Схід та Північна Африка (за винятком країн з високим 

доходом) 

 
Рисунок А.5. Південна Азія (за винятком країн з високим доходом) 
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Рисунок А.6. Африка на південь від Сахари (за винятком країн з високим 

доходом) 
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Додаток В 

 
Результати оцінювання векторної моделі авторегресії для визначення  

взаємовпливу зовнішнього державного боргу та темпу зростання 
реального ВВП України 

 
 
 Vector Autoregression Estimates 
 Date: 03/22/20   Time: 15:08 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
    DEBT_SA GDP_REAL_SA 
   
   DEBT_SA(-1)  1.515595 -0.000193 
  (0.14680)  (0.00022) 
 [ 10.3239] [-0.88846] 
   

DEBT_SA(-2) -0.520347  0.000172 
  (0.14790)  (0.00022) 
 [-3.51819] [ 0.78762] 
   

GDP_REAL_SA(-1)  135.7469  1.282138 
  (96.5749)  (0.14273) 
 [ 1.40561] [ 8.98320] 
   

GDP_REAL_SA(-2) -60.86684 -0.558789 
  (95.8193)  (0.14161) 
 [-0.63522] [-3.94599] 
   

C  1659.552  2.928313 
  (1128.53)  (1.66783) 
 [ 1.47054] [ 1.75576] 
   
    R-squared  0.996677  0.809671 

 Adj. R-squared  0.996274  0.786601 
 Sum sq. resids  1.76E+08  383.8682 
 S.E. equation  2307.781  3.410626 
 F-statistic  2474.564  35.09598 
 Log likelihood -345.5128 -97.86121 
 Akaike AIC  18.44804  5.413748 
 Schwarz SC  18.66351  5.629220 
 Mean dependent  88315.16  2.319784 
 S.D. dependent  37809.06  7.383081 

   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  58313489 

 Determinant resid covariance  43977416 
 Log likelihood -442.2239 
 Akaike information criterion  23.80126 
 Schwarz criterion  24.23220 
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Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: DEBT_SA GDP_REAL_SA  
Exogenous variables: C  
Lag specification: 1 2 
Date: 03/22/20   Time: 15:10 

  
       Root Modulus 
  
   0.979870  0.979870 

 0.650491 - 0.414300i  0.771221 
 0.650491 + 0.414300i  0.771221 
 0.516881  0.516881 

  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 
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Результати оцінювання векторної моделі авторегресії для визначення  
взаємовпливу зовнішнього державного боргу, темпу зростання реального 

ВВП України та реального ефективного обмінного курсу гривні щодо 
долара 

 

 Vector Autoregression Estimates  
 Date: 03/21/20   Time: 12:54  
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

    
     GDP_REAL_SA DEBT_SA REER_SA 
    
    GDP_REAL_SA(-1)  0.817899  149.4369  0.241336 
  (0.09394)  (58.2871)  (0.18778) 
 [ 8.70693] [ 2.56381] [ 1.28524] 
    

DEBT_SA(-1) -1.12E-05  1.000881 -4.91E-06 
  (1.8E-05)  (0.01132)  (3.6E-05) 
 [-0.61493] [ 88.4136] [-0.13469] 
    

REER_SA(-1) -0.154729  124.5908  0.505827 
  (0.06791)  (42.1358)  (0.13574) 
 [-2.27855] [ 2.95689] [ 3.72636] 
    

C  17.16483 -10408.58  50.86421 
  (7.09535)  (4402.63)  (14.1833) 
 [ 2.41916] [-2.36417] [ 3.58620] 
    
     R-squared  0.754676  0.996485  0.334400 

 Adj. R-squared  0.733648  0.996184  0.277349 
 Sum sq. resids  518.8527  2.00E+08  2073.247 
 S.E. equation  3.850242  2389.053  7.696468 
 F-statistic  35.88951  3307.394  5.861383 
 Log likelihood -105.8057 -356.5959 -132.8181 
 Akaike AIC  5.631064  18.49210  7.016315 
 Schwarz SC  5.801685  18.66272  7.186937 
 Mean dependent  2.577073  86684.86  103.2535 
 S.D. dependent  7.460369  38672.50  9.053721 

    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  3.73E+09  

 Determinant resid covariance  2.70E+09  
 Log likelihood -589.4561  
 Akaike information criterion  30.84390  
 Schwarz criterion  31.35577  

    
     

Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: GDP_REAL_SA DEBT_SA 
REER_SA  
Exogenous variables: C  
Lag specification: 1 1 
Date: 04/22/20   Time: 14:50 

  
       Root Modulus 
  
   0.991475  0.991475 

 0.666566 - 0.110275i  0.675627 
 0.666566 + 0.110275i  0.675627 

  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 
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Результати оцінювання векторної моделі авторегресії для визначення  
взаємовпливу зовнішнього державного боргу та рахунку поточних 

операцій платіжного балансу України 
 

 Vector Autoregression Estimates 
 Date: 03/21/20   Time: 12:01 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
   
 

DEBT_GDP_SA
_LN CA_GDP_SA 

   
   DEBT_GDP_SA_LN(-1)  0.931533 -1.399089 
  (0.02712)  (1.74511) 
 [ 34.3499] [-0.80172] 
   

CA_GDP_SA(-1) -0.003836  0.658250 
  (0.00185)  (0.11916) 
 [-2.07171] [ 5.52419] 
   

C  0.573283  7.257443 
  (0.20948)  (13.4802) 
 [ 2.73666] [ 0.53838] 
   
    R-squared  0.983469  0.630723 

 Adj. R-squared  0.982467  0.608342 
 Sum sq. resids  0.253249  1048.688 
 S.E. equation  0.087602  5.637234 
 F-statistic  981.6432  28.18187 
 Log likelihood  38.14247 -111.7738 
 Akaike AIC -1.952359  6.376319 
 Schwarz SC -1.820399  6.508279 
 Mean dependent  8.139139 -10.44625 
 S.D. dependent  0.661598  9.007675 

   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  0.212342 

 Determinant resid covariance  0.178427 
 Log likelihood -71.13917 
 Akaike information criterion  4.285509 
 Schwarz criterion  4.549429 

   
    

 
Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: DEBT_GDP_SA_LN 
CA_GDP_SA  
Exogenous variables: C  
Lag specification: 1 1 
Date: 03/22/20   Time: 14:54 

  
       Root Modulus 
  
   0.949933  0.949933 

 0.639849  0.639849 
  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 
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Додаток Г 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті в наукових фахових виданнях: 

1. Софієнко А. П. Еволюція поняття «зовнішній державний борг» як 

індикатора фінансової безпеки. Економіка і Регіон. 2016. №3 (58). С. 86-94 

(стаття належить до міжнародних наукометричних баз даних Index 

Copernicus, Google Scholar) (0,58 друк. арк.). 

2. Софієнко А. П. Міжнародний досвід управління зовнішнім 

державним боргом: уроки для України. Вісник Академії праці, соціальних 

відносин і туризму. 2017. №4. С. 36-46 (стаття належить до міжнародних 

наукометричних баз даних Google Scholar, Directory of Research Journals 

Indexing, ResearchBib) (0,92 друк. арк.). 

3. Софієнко А. П. Етапи та особливості формування зовнішнього 

державного боргу України. Фінансові послуги. 2018. №1. С. 27-31 (стаття 

належить до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus, Google 

Scholar, Scientific Indexing Services) (0,71 друк. арк.). 

4. Лютий І. О., Софієнко А. П. Зовнішні державні запозичення як 

інструмент фінансової політики уряду. Фінанси України. 2019. № 5. C. 64-78 

(стаття належить до міжнародних наукометричних баз даних Google Scholar, 

Research Bible, Index Copernicus) (0,96 друк. арк., з яких особисто автору 

належить 0,5 друк. арк. Внесок автора: досліджено роль зовнішніх державних 

запозичень у фінансовій політиці держави, проаналізовано сучасне боргове 

навантаження України, описано переваги та недоліки здійснення зовнішніх 

державних запозичень). 

5. Софієнко А. П. Заходи щодо підвищення рівня боргової безпеки 

України на шляху фінансової стабілізації. Наукові праці НДФІ. 2019. № 2. C. 151-

159 (стаття належить до міжнародних наукометричних баз даних Google 

Scholar, Research Bible, Index Copernicus) (0,54 друк. арк.). 
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6. Софієнко А. П. Зовнішні державні запозичення в стратегії фінансової 

стабілізації України. Бізнес Інформ. 2019. №6. C. 210–217 (стаття належить 

до міжнародних наукометричних баз даних Ulrichsweb Global Serials Directory, 

Research Papers in Economics, Index Copernicus, Academic Journals Database) 

(0,63 друк. арк.).  

7. Софієнко А. П. Особливості механізму управління та 

обслуговування зовнішнього державного боргу України. Економіка та держава. 

2019. № 7. С. 73–78 (стаття належить до міжнародних наукометричних баз 

даних Index Copernicus, Google Scholar) (0,71 друк. арк.). 
 

Статті в іноземних наукових виданнях: 

8. Софієнко А. П. Зовнішні державні запозичення країн ЄС, як фактор 

посилення макроекономічних дисбалансів у регіоні. Multidisciplinary Scientific 

Journal “Paradigm of Knowledge”, Оман. 2018. №1 (21). С. 5-17 (стаття 

належить до міжнародних наукометричних баз даних Bielefeld Academic Search 

Engine, World Cat, RSCI Science Index, ResearchBib, Google Scholar) (0,54 друк. 

арк.). 

9. Софієнко А. П. Державні запозичення в умовах військового 

конфлікту. International Journal of Innovative Technologies in Economy, Poland. 

2019. №2 (22). С. 9-16 (стаття належить до міжнародних наукометричних баз 

даних Index Copernicus, Google Scholar, Research Papers in Economics) (0,54 друк. 

арк.). 

10. Sofiienko A. Ways to improve management of Ukraine’s external public 

debt. Modern Science, Czech Republic. 2019. №4. Р. 37-44 (стаття належить до 

міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus, Google Scholar) 

(0,42 друк. арк.). 

11. Sofiienko A. Interaction of the International Monetary Fund and Ukraine 

on external debt regulation. European Journal of Economics and Management, Czech 

Republic. 2019. №5. Р. 13-20 (стаття належить до міжнародних 

наукометричних баз даних Crossref, GIF, Google Scholar) (0,25 друк. арк.). 
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Опубліковані праці апробаційного характеру: 

12. Софієнко А. П. Еволюція поняття «зовнішній державний борг» як 

індикатора фінансової безпеки. Фінансова безпека в системі забезпечення 

національних економічних інтересів: проблеми і перспективи: м-ли IV Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Полтава, 26-28 травня 2016 р.). Полтава: ПолтНТУ, 2016. 

С. 127-129 (0,13 друк. арк.). 

13. Софієнко А. П. Особливості формування зовнішнього державного 

боргу України. Розвиток економічної науки на сучасному етапі: збірник тез 

міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Тернопіль, 28 листопада 2017 р.). 

Тернопіль, 2016. С. 57-59 (0,17 друк. арк.). 

14. Софієнко А. П. Напрями удосконалення інституційно-правового 

забезпечення управління державним боргом в Україні. Двадцять другі 

економіко-правові дискусії. Економічне спрямування: м-ли міжнар. наук.-практ. 

інтернет-конф. (Львів, 29 листопада 2017 р.). Львів, 2017. С. 90-94 (0,12 друк. 

арк.). 

15. Софієнко А. П. Фінансова допомога від ЄС: переваги та недоліки для 

України. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору 

розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: м-ли Всеукр. 

наук.-практ. конф. (Київ, 25 травня 2018 р.). Київ: «Прінт Сервіс», 2018. С. 203-

206 (0,15 друк. арк.). 
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Додаток Д 

Акти впровадження  

 
 



245 

 
 



246 

 
 
  



247 

 
 
 



248 

 
 
 



249 

 
 
 



250 

 
 
 


