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ВСТУП 

 

В умовах функціонування трансформаційної економіки важливою 

складовою державних фінансів є державний борг. Дефіцит державного 

бюджету, залучення та використання позик для його покриття призвели до 

формування і значного зростання зовнішнього державного боргу в Україні. 

Підвищення до загрозливих параметрів боргового навантаження, надмірне 

залучення коштів на не досить вигідних умовах поряд з неефективним їх 

використання сприяють вразливості економіки до різнофакторного впливу та 

відчутно гальмують розвиток країни. Це в свою чергу і визначає актуальність 

обраної тематики роботи.  

Великі розміри зовнішнього боргу, а також відповідно зростання витрат 

на його обслуговування може спричиняти негативний вплив на економіку 

країни та  спроможність уряду надавати соціальні послуги через створення 

додаткового навантаження на державний бюджет. Як свідчить досвід багатьох 

країн, чим більш обтяжливим стає для держави нагромаджений зовнішній борг, 

тим його обслуговування активніше включається у взаємодію з 

функціонуванням економіки, її фінансової системи та соціального 

благополуччя населення. Оскільки зовнішні державні запозичення 

розглядаються як важливий засіб розв’язання бюджетних проблем та 

стимулювання темпів соціально-економічного розвитку країни, то лише 

трансформація боргової політики може підвищити фінансову стійкість й рівень 

боргової безпеки, що сприятиме майбутній економічній міцності країни.  

Важливий внесок в дослідження проблеми зовнішнього державного боргу 

зробили такі відомі західні економісти: Сміт А., Леруа-Болье П., Кейнс Дж., 

Брю С., Бюкенен Дж., Грос Д. та інші. Теоретичні основи зовнішнього 

державного боргу та питання щодо його соціально-економічних наслідків 

висвітлюються в працях таких українських вчених, як: Барановський О.І., 

Боринець С.Я., Варналій З.С., Василик О.Д., Вахненко Т.П., Козаченко Г.В., 

Козюк В.В., Лютий І.О., Онищенко С.В, Рожко О.Д., Чеберяко О.В., та інших. 
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Мета роботи полягає у  дослідженні  теоретичних засад управління 

зовнішнім державним  боргом і його впливу на економічне зростання в умовах 

трансформаційної економіки та надання практичних рекомендацій щодо 

створення ефективної системи моніторингу та управління зовнішнім 

державним боргом для забезпечення боргової безпеки України.  

Досягнення мети дослідження зумовило необхідність вирішення 

таких завдань: 

 визначити сутність та склад зовнішнього державного боргу; 

 розкрити теоретичні основи управління зовнішнім державним боргом; 

 проаналізувати стан зовнішнього державного боргу України в умовах 

загострення фінансових ризиків; 

 з’ясувати соціально-економічні наслідки зовнішнього державного боргу; 

 розглянути особливості організації управління зовнішнім державним 

боргом України; 

 охарактеризувати проблеми управління зовнішнім державним боргом та 

загрози боргової безпеки України; 

 запропонувати шляхи вдосконалення управління зовнішнім державним 

боргом з урахуванням зарубіжного досвіду. 

Об’єктом дослідження є  система відносини, що виникають між 

суб’єктами фінансової системи у процесі забезпечення боргової безпеки 

держави. 

Предметом дослідження є теоретичні аспекти, науково-методичні та 

практичні засади управління зовнішнім державним боргом в системі 

забезпечення боргової безпеки України. 

У ході дослідження було використано загальнонаукові і спеціальні 

методи дослідження: аналізу і синтезу – при визначенні основних понять, та 

складових зовнішнього державного боргу, а також при з’ясуванні боргового 

стану України; моделювання – при з’ясуванні проблем управління та загроз 

борговій безпеці України; для наочності аналітичного матеріалу в роботі було 

використано табличний і графічний методи та інші. 
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Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-

правові акти, що визначають механізм управління зовнішнім державним 

боргом, офіційні статистичні матеріали Державної служби статистики України, 

звітні дані Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби 

України та Національного банку України, джерела міжнародних фінансових 

організацій, економічні звіти науково-дослідних центрів, статистичні 

щорічники. Широко використані праці українських та іноземних авторів, 

матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, рекомендації експертів 

щодо здійснення боргової політики в Україні, довідкова, періодична література 

та інші публікації. 

Наукова новизна одержавних результатів полягає у визначенні 

соціально-економічних наслідків зовнішнього державного боргу та розробці 

привентивних аспектів щодо напрямів вдосконалення управління зовнішнім 

державним боргом в системі забезечення боргової безпеки України. 

Практичне значення дослідження полягає у розробленні рекомендацій 

щодо підвищення ефективності та вдосконалення системи управління 

зовнішнім державним боргом України у сучасних умовах. Положення щодо 

вдосконалення системи управління зовнішнім державним боргом доцільно 

враховувати при формуванні та реалізації економічної політики, вдосконаленні 

нормативно-правового та інституційного забезпечення механізму управління 

зовнішнім державним боргом України.  

Апробація результатів дослідження та публікації. Основні положення 

та результати роботи пройшли апробацію та отримали схвальну оцінку на XIII 

Міжнародній науково-практичній конференції «Ринок фінансових послуг в 

епоху діджіталізації» (м. Київ, 2019 р.) та опубліковані в одних тезах. Також 

результати роботи було впроваджено в ТОВ "САПРОТЕК", м. Київ, при 

співпраці з державними підприємствами та установами, №11 від 25.11.2019 та 

ТОВ "Нексія ДК Аудит", м. Київ, консультацій з питань взаємодії та співпраці з 

державними підприємствами та установами, №008 від 05.02.2020. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ 

ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ 

 

1.1. Сутність та склад зовнішнього державного боргу 

У сучасному світі невід'ємним елементом фінансово-економічної системи 

будь-якої держави є державний борг. Це один з вагомих факторів, що 

впливають на макроекономічні показники соціально-економічного розвитку 

держави, її світовий імідж і фінансові можливості.  Причиною виникнення 

боргових відносин у держави є незбалансованість бюджету, що призводить до 

виникнення бюджетного дефіциту, а також наявність потреби в додаткових 

засобах.  

У науковій літературі питання зовнішнього державного боргу вперше 

було використано на початку ХVI століття меркантилістами. Вони 

підтримували активне втручання в економічне життя країни з боку держави та 

трактували зовнішній державний борг, як надходження фінансових ресурсів у 

національну економіку та оцінювали борг, як позитивне явище. Відтоді ж 

пройшло багато часу та поняття зовгішнього держнавного боргу притерпіло 

багато трансформацій.  

На даний момент проаналізувавши сучасні умови та емпіричний доствід 

багатьох наукових шкіл та розглянувши погляди окремих учених щодо 

визначення поняття зовнішнього державного боргу, пропонуємо власне 

трактування зовнішнього державного боргу – це заборгованість держави за 

залученими на зовнішньому ринку коштами 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 отриманням 

позик. 

Державний борг поділяють за багатьма класифікаційними ознаками, які 

детальніше наведено в Додатку А. Однак основним поділом державного боргу є 

поділ на внутрішній і зовнішній борг. 
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Державний зовнішній борг являє собою заборгованість за кредитами 

(позиками), залученими з іноземних джерел. Він виступає у вигляді зовнішніх 

фінансових зобов’язань держави перед нерезидентами. Тобто держава виконує 

роль позичальника або гаранта погашення цих кредитів (позик) іншими 

позичальниками. 

До складу державного зовнішнього боргу входять: 

 Прямий державний зовнішній борг, що формується через залучення 

іноземних кредитів, безпосереднім позичальником за якими є держава, та 

випуск державних цінних паперів у вигляді зовнішніх державних позик. 

Обслуговування цієї частини зовнішнього державного боргу 

здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. 

 Умовний державний зовнішній борг, який формується за рахунок 

іноземних кредитів, залучених іншими позичальниками під державні 

гарантії (гарантований державою борг). Відповідальність щодо 

обслуговування цих кредитів несе безпосередній позичальник, який 

самостійно погашає іноземні кредити за рахунок власних коштів, тому 

фінансові зобов’язання держави щодо погашення таких кредитів мають 

умовний характер. Але, у разі невиконання безпосереднім позичальником 

своїх боргових зобов’язань перед нерезидентом згідно з умовами угоди 

позики, набуває чинності державна гарантія щодо виконання платежів на 

користь іноземного кредитора. У такому разі умовні державні фінансові 

зобов’язання стають прямими. 

Державний зовнішній борг складається з [77]: 

 позик на фінансування державного бюджету та погашення зовнішнього 

державного боргу; 

 позик на підтримку національної валюти; 

 позик на фінансування інвестиційних та інституціональних проектів; 

 гарантій іноземним контрагентам щодо виконання контрактних 

зобов’язань у зв’язку з некомерційними ризиками; 
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 державних гарантій, що надаються Кабінетом Міністрів України для 

кредитування проектів, фінансування яких передбачено державним 

бюджетом України. 

До складу зовнішнього державного боргу України включаються такі 

основні види заборгованості за джерелами фінансування зобов’язання за 

позиками, які надані міжнародними фінансовими організаціями (МВФ, ВБ, 

ЄС, ЄБРР), зобов’язання перед зарубіжними державами (Японії, ФРН, США 

та ін.), зобов’язання за позиками, наданими закордонними комерційними 

банками (фідуціарні кредити) та заборгованість фізичним та юридичним 

особам-нерезидентам [30]. 

Попри позитивні сторони залучення зовнішніх фінансових ресурсів, 

донині ведуться гострі дискусії, в яких зростання зовнішнього боргу – це ознака 

кризи. У цьому контексті, досить зважено і влучно висловився професор С. 

Юрій. Вчений, вважає, що залежність країн від зовнішніх джерел фінансування 

дає передусім відчуття не ізольованості у глобальному світі. Тому, яким би 

важким не був тягар зовнішнього боргу, країни не спроможні відмовитися від 

нього з огляду на посилення взаємозалежності їхніх економік, участь у 

міжнародному поділі праці та розширення міжнародної кооперації [98]. 

Отже, зовнішній державний борг є явищем різноплановим, яке може як 

позитивно, так і негативно впливати на соціально-економічні процеси країни, 

тому однобічна оцінка цього явища призводить до обмеженості розуміння його 

природи та можливостей використання. Основною проблемою є не розмір 

державних запозичень, а ефективність їх використання.  

 

1.2. Теоретичні основи управління зовнішнім державним боргом 

Фінансова глобалізація відкриває більшості країн світу можливості 

активно використовувати зовнішні запозичення для вирішення завдань 

економічного зростання і соціального розвитку. З одного боку, зовнішні 

позикові ресурси дозволяють з меншими витратами забезпечувати 

фінансування дефіцитів державних бюджетів, заповнювати нестачу 
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національних заощаджень для здійснення внутрішніх інвестицій, залучати 

кошти для реформування економіки, для покриття дефіцитів платіжних 

балансів за поточними операціями та інших цілей. З іншого боку, високий 

рівень зовнішньої заборгованості перешкоджає проведенню самостійної 

зовнішньоекономічної політики, яка була б орієнтована на національні 

інтереси, оскільки країна стає залежною від провідних країн-кредиторів. Все це 

зумовлює необхідність глибокого і всебічного вивчення проблеми управління 

зовнішнім державним боргом. 

Під управлінням зовнішнім державним боргом слід розуміти комплекс 

заходів, що здійснюються державою в особі уповноважених органів щодо 

визначення обсягів та умов залучення коштів, їх розміщення і погашення, а 

також забезпечення платоспроможності держави [88]. 

Метою управління зовнішнім державним боргом є забезпечення боргової 

безпеки держави, тобто дотримання такого рівня державної заборгованості, 

який задовольняє потреби держави у фінансових ресурсах, дає змогу зберегти 

стійкість фінансової системи держави і при цьому не ставить під загрозу 

виконання державою своїх функцій та зобов’язань щодо погашення та 

обслуговування боргів. В той же час управління зовнішнім державним боргом 

розглядають як циклічний процес, що послідовно включає три стадії: 

залучення, використання та погашення позик. 

На стадії залучення державні позики за своєю природою здійснюють 

макроекономічну функцію регулювання податкового навантаження на 

суспільство, що особливо важливо у період реформ. Проведення реформ 

зазвичай супроводжується пошуком фінансових джерел для постійно 

зростаючих державних витрат, зумовлених необхідністю соціального прогресу 

суспільства та поліпшення якісної сторони суспільних благ, що продукуються 

державою. У поточному бюджетному періоді зазвичай надають перевагу 

борговому фінансуванню видатків, послаблюючи навантаження на податкові та 

інші доходні джерела[89]. Управління розміщенням запозичених коштів є 

основним елементом системи управління державним боргом. Воно має 
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базуватися на принципі максимізації доходу від залучених коштів та створення 

джерел його погашення. Подальше використання коштів відбувається за дваома 

напрямками: а) фінансування бюджету, б) фінансування інвестиційних 

проектів. Кінцева ж ефективниість кожного з напрямкі є зрозумілою для всіх 

[89]. 

Негативні наслідки боргової політики в основному виявляються на стадії 

обслуговування і погашення зовнішнього державного боргу. За стрімкого 

зростання видатків, пов'язаних із обслуговуванням заборгованості, держава 

змушена компенсувати їх або за рахунок скорочення інших видатків, що, як 

правило, підвищує соціальну напруженість в суспільстві та загострює 

економічні проблеми або збільшувати свої доходи. Збільшення доходів 

бюджету можна досягнути за рахунок встановлення нових податків та інших 

обов'язкових платежів чи підвищення чинних податкових ставок. 

Найімовірніше, посилення податкового тягаря підірве стимули до економічної 

активності й сприятиме розширенню тіньового сектору економіки, як ми 

можемо бачити на прикладі України. В результаті цього, можна скзати, що в 

довгостроковому періоді тягар заборгованості погасити буде дуже важко 

(практично неможливо). Для цього як мінімум первинний бюджет має бути 

профіцитним. Реальний профіцит бюджету може мати лише та держава, 

економіка якої має стійку тенденцію до реального зростання. В умовах 

економічного зростання підвищується ймовірна спроможність обслуговувати 

зовнішній державний борг за рахунок розширення бази оподаткування; при 

цьому необхідно зберігати на незмінному рівні не абсолютний розмір 

державного боргу, а його відносну величину, або, іншими словами, рівень 

заборгованості. Чим довше країна затягуватиме виплату основного боргу і 

відсотків за ним за рахунок доходів бюджету, тим важче буде збалансувати 

бюджет і уникнути боргової кризи в майбутньому [89]. 

Далі на рисунку 1.1 можна побачити основні методи управління 

зовнішнім державним боргом. 
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А для того, щоб підвищити ефективність управління зовнішнім 

державним боргом, дії держави мають грунтуватися на таких основних 

принципах: безумовності, планування та прогнозування, мінімізації ризиків, 

оптимальної структури,збереження фінансової незалежності та прозорості і 

публічності [77]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Методи управління зовнішнім державним боргом 

Джерело: складено автором на основі [87,89,97] 

Сьогодні жодна держава в світі не може прожити без залучення зовнішніх 

позикових ресурсів, що з одного боку дозволяють забезпечувати фінансування 

дефіциту державного бюджету, покриття дефіциту платіжного балансу, 

залучати кошти для реформування економіки, проте з іншого боку, високий 

рівень зовнішньої заборгованості перешкоджає проведенню самостійної 

зовнішньоекономічної політики, яка була б орієнтована на національні 

інтереси, оскільки країна стає залежною від провідних країн-кредиторів. 

Основною проблемою зовнішнього державного боргу, є не сам розмір 

запозичень, а необхідність їх обслуговування, витрати на яке зростають зі 

збільшенням обсягу боргу. Тому управління зовнішнім державним боргом є 

одним із головних пріоритетних завдань державної політики будь-якої країни. 
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РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ В 

УКРАЇНІ 

 

 

2.1. Стан зовнішнього державного боргу України в умовах 

загострення ризиків борговій безпеці країни 

Чутливість країни до величини державного боргу залежить від рівня 

розвитку фінансового ринку та якості функціонування його інфраструктури, 

стану боргових показників у попередні періоди, а найбільше від здатності уряду 

та центрального банку вирішувати низку принципових проблем, оскільки 

покращити стабільність обслуговування боргу можна як шляхом зниження 

рівня боргового навантаження, так і шляхом вдосконалення фінансової 

політики й реформування важливих економічних інститутів. В умовах 

продовження військових дій на сході України та перенесення акцентів 

гібридного впливу з боку РФ в площину «економічного розхитування 

держави», вітчизняна фінансова система зазнала значних втрат, проявами чого 

стали: посилення бюджетних дисбалансів та кризових явищ у банківській 

системі, загострення небезпечних тенденцій у борговій сфері, зниження 

платоспроможності країни. 

Особливістю вітчизняної боргової політики, яка в сучасних умовах 

впливу зовнішніх та внутрішніх загроз потребує значного вдосконалення та 

модернізації з метою забезпечення стійкості фінансової системи держави, є 

тенденційне нарощування обсягу державного та гарантованого державою боргу 

України (табл. 2.1), показник якого в умовах ведення гібридної війни протягом 

останніх 5 років в національній валюті зріс більш ніж в 4 рази до 1990,8 млрд. 

грн. В той же час, загальна сума державного боргу, приведена до еквіваленту 

іноземної валюти продемонструвала менш стрімке зростання за цей же період. 
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Так у 2014 і 2015 роках спостерігається зменшення показника з 73,16 до 65,51 

млрд. дол., проте з 2016 року сума державного боргу почала знову зростати і 

наразі становить 82,8 млрд. дол. станом на 01.01.2020. 

 

Таблиця 2.1 

Структура сукупного державного боргу 01.01.2013‒ 01.01.2020 рр. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Загальна сума 

державного та 

гарантованого 

державою 

боргу, млрд.грн. 

515,5 584,8 1100,8 1572,2 1929,8 2141,7 2168,4 1990,8 

Державний борг 399,2 480,2 947,0 1334,3 1650,8 1 833,71 1860,3 1750,4 

Внутрішній борг 190,3 257,0 461,0 508,0 670,6 753,4 761,1 814,2 

Зовнішній борг 208,9 223,3 486,0 826,3 980,2 1080,3 1099,2 936,1 

Гарантований 

державою борг 
116,3 104,6 153,8 237,9 278,9 308,0 308,2 240,4 

Внутрішній борг 16,2 27,1 27,9 21,5 19,1 13,3 10,3 11,3 

Зовнішній борг 100,1 77,4 125,9 216,5 259,8 294,7 297,8 229,1 

Загальна сума 

державного та 

гарантованого 

державою 

боргу, 

млрд.дол.США 

64,5 73,2 69,8 65,5 71,2 76,3 78,3 82,8 

Державний борг 50,0 60,1 60,1 55,6 60,9 65,3 67,2 72,8 

Внутрішній борг 23,8 32,2 29,2 21,2 24,7 26,8 27,5 33,9 

Зовнішній борг 26,1 27,9 30,8 34,4 36,2 38,5 39,7 38,9 

Гарантований 

державою борг 
14,6 13,1 9,8 9,9 10,3 11,0 11,1 10,0 

Внутрішній борг 2,0 3,4 1,8 0,9 0,7 0,5 0,4 0,5 

Зовнішній борг 12,5 9,7 8,0 9,0 9,6 10,5 10,8 9,5 

Джерело: побудовано автором на основі [53] 

Проте таку динаміку показника некоректно буде пояснювати вдалою 

кредитною політикою уряду, оскільки протягом 2014 та 2015 року відбувалась 
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потужна девальвація національної валюти, що стало ключовим чинником  

низхідної динаміки показників державного боргу в іноземній валюті в ці роки. 

Щодо структури зовнішнього державного боргу за типом кредитора 

(рис.2.1), то найбільшу частку складає заборгованість за випущеними цінними 

паперами на зовнішньому ринку – 46% та заборгованість за позиками, 

одержаними від міжнародних фінансових організацій – 41%, що складає 22,26 

та 20,10 млрд. дол. США відповідно. Заборгованість за позиками, одержаними 

від органів управління іноземних держав, від іноземних комерційних банків та 

інших іноземних фінансових установ, та заборгованість віднесена до інших 

категорій складає незначну частку боргу в діапазоні 3-6%. 

 

20,10; 41% 

1,60; 3% 

2,72; 6% 

22,26; 46% 

1,80; 4% 

Заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних фінансових 

організацій 

Заборгованість за позиками, одержаними від органів управління іноземних 

держав 

Заборгованість за позиками, одержаними від іноземних комерційних банків, 

інших іноземних фінансових установ 

Заборгованість за випущеними цінними паперами на зовнішньому ринку 

Заборгованість, не віднесена до інших категорій 
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Рис. 2.1. Структура державного боргу за типом кредитора станом на 31.12.2019 

року. 

Джерело: складено автором на основі [53] 

Збільшення в загальній структурі боргу питомої ваги зобов’язань, 

номінованих в іноземній валюті чи прив’язаних до обмінного курсу, є 

важливим показником стану вразливості фінансової системи до курсових 

коливань. Висока частка такого боргу створює додаткові загрози для боргової 

стійкості щодо посилення валютного ризику та девальвації національної 

грошової одиниці. Аналіз структури боргу в розрізі валют погашення показав, 

що на кінець 2014 р. обсяг державного і гарантованого державою боргу, 

номінованого в іноземній валюті становив 61,7 %, у 2015 р. -70,2 % , на кінець 

2016 р. він складав 69,7 %, а станом на 01.01.2020 р. – 63,58 %. Найбільшою 

складовою є борг, номінований у дол. США ‒ 39,38%, вагомою є частка СПЗ 

(спеціальні права запозичення МВФ) ‒ 13,58%  та євро – 9,76% (рис. 2.2). 

Частка української гривні складає 36, 42% від загального обсягу боргу. Така 

тенденція сприяє зростанню валютних витрат уряду з обслуговування боргових 

зобов’язань та посилює загрозу скороченню валютної пропозиції на 

вітчизняному фінансовому ринку. В тойже час ситуація дещо покращилась за 

результатами 2019 року, коли частина валютного державного боргу була 

конвертована у гривню через значний попит на внутрішні українські боргові 

цінні папери. 
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Рис. 2.2. Структура державного боргу в розрізі валют погашення, % 

Джерело: складено автором на основі [53] 

Випередження темпів нарощування обсягів боргу порівняно з темпами 

зростання ВВП в умовах впливу внутрішніх та зовнішніх дестабілізаційних 

чинників сприяли перевищенню безпечних значень рівня державного боргу та 

посиленню ризику неплатоспроможності держави в період з 2014 по 2016 роки. 

Так як вже з 2014 року боргове навантаження перевищує граничну межу в 60 % 

ВВП, передбачену Бюджетним кодексом України, а в 2016 досягло 

максимального значення в 81%. Починаючи ж з 2017 року після глибокої 

депресії розпочався економічний ріст економіки та стабілізації боргової 

ситуації. Наразі частка сукупного державного боргу від ВВП складає близько 

50%, що повністю відповідає стандарту (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Динаміка відношення обсягу сукупного державного боргу до 

номінального ВВП, %. 

Джерело: складено автором на основі [5 3] 

Проте навіть якщо частка сукупного державного боргу у ВВП 

скоротилася у 2019 році до 49,2%, все ще залишаються ризики того, що при 

різкій девальвації національної валюти його обляги в одномоменті різко 

зростуть, так як частка зовнішнього державного боргу у ВВП продовжує 

знаходитиь біля граничного показника в 35%. Так з рис. 2.4 бачимо, що вже з 

2015 року співвідношення зовнішнього державного боргу до ВВП перевищило 

граничне значення у 35% і становило вже 48% і тільки по заверешенню 2019 

року досягнуло – 31,1%. 
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Рис. 2.4. Динаміка відношення обсягу зовнішнього державного боргу до 

номінального ВВП, % 

Джерело: складено автором на основі [53] 

 Співвідношення зовнішнього державного боргу та золотовалютних 

резервів України за 2012-2019 роки представлене на рис. 2.5. З рис. бачимо, що 

з початком нарощування зовнішнього державного боргу вже у 2014 обсяг 

золотовалютних резервів скорочується майже втричі, а подальше їх поповнення 

відбувається дуже повільно. Скорочення золотовалютних резервів країни 

упродовж останніх років зумовлено значними витратами Національного банку, 

спрямованими на утримання курсу національної валюти та погашення 

зовнішнього боргу. 

Міжнародні резерви призначені перш всього для трьох цілей. По-перше, 

для забезпечення збалансованості платіжного балансу, оскільки вони є 

балансувальною статтею, яка поглинає надходження в країну іноземної валюти 

в роки перевищення (з точки зору забезпечення імпорту товарів, послуг та 

експорту капіталу), а в роки дефіциту платіжного балансу слугує джерелом 

фінансування цього дефіциту. По-друге, для підтримки курсу національної 

валюти. По-третє, для забезпечення міжнародної платоспроможності країни. 

Так, міжнародні резерви країни повинні гарантувати, що вона зможе здійснити 

платежі за зовнішньоекономічним зобов'язанням та платити за імпорт товарів і 

послуг, навіть якщо різко знизиться експортна виручка та притік іноземного 
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капіталу. Загальноприйнятий мінімум достатності резервів для забезпечення 

імпорту товарів та послуг становить величину, рівну 3 місяцям цього імпорту 

(близько 23 млрд. дол.), хоча багато економістів вважають, що це має бути 6 

місяців. Протягом досліджуваного періоду обсяг золотовалютних резервів 

перевищує це значення лише у докризовому 2012 році та по заверешенню 2019 

року.  

 Рис.2.5. Динаміка співвідношення зовнішнього державного боргу та 

золотовалютних резервів України, млрд. дол. 

Джерело: складено автором на основі [53] 

Як можемо бачити, після затжної кризи ситуація почала вирівнюватись, 

проте в 2020/21 роки назріває нова світова фінансова криза, що в один момент 

може все змінити, як і в попердні подібні ситуації. Тому перш за все уряду 

країни потрібно підготуватись до можливих потрясінь та на основі поперднього 

досвіду укріпити економіку. Так як світові економісти, в тому числі і голова 

МВФ – Крісталіна  Георгієва, пророкують можливість повторення кризи 

співставної за масштабом, як «Велика депресія» 1930 років.  

Отже, загострення фінансових ризиків пов’язаних з затяжної 

економічною депресією кризових років спричинило нарощування обсягу 

державного та гарантованого державою боргу України, особливо його 
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зовнішньої складової, частка якої у ВВП досягала 50%. Тенденція до зростання 

зовнішньої складової державного боргу спричиняє зростання валютних витрат 

уряду з обслуговування боргових зобов’язань та посилює загрозу скороченню 

валютної пропозиції на вітчизняному фінансовому ринку.  

Золотовалютні резерви України по завершенню 2019 року становили 25,3 

млрд. дол. США, що досчгло точки загальноприйнятного мінімуму достатності 

резервів. Проте через політику НБУ в 2019 році відбулось неприроднє значне 

укріплення національної валюти, що можна трактувати, як «натягування 

валютної пружини», яка може спричинити падіння курсу національної валюти, 

що в поєднанні з наявними проблемами з платіжним балансом, зовнішніми 

зобов’язаннями та стабільністю національної валюти в Україні може стати 

причиною нового сильного економічного спаду. В той же час, якщо в поєднанні 

попередні загроз розпочнеться світова фінансова криза, то всі фактори в сумі  

можуть призвести до дефолту країни і це обумовлює важливість негайного 

вирішення існуючої проблеми проблеми. 

 

2.2. Особливості організації управління зовнішніми державними 

запозиченнями в Україні 

На сучасному етапі  організації управління зовнішніми державними 

запозиченнями  впродовж останніх років став зростаючий борговий тиск на 

державний бюджет за рахунок збільшення платежів на виконання зобов’язань 

за державним боргом (табл. 2.2). Так якщо на кінець 2013 р. загальний їх обсяг 

становив 111,5 млрд грн, то за планом на 2020 р. сукупні виплати за державним 

боргом складатимуть майже вчетверо більше -   400,7 млрд грн. 

Однією з останніх найбільш значимих досягнень в управлінні державного 

боргу, було розміщенню на зовнішньому ринку 15-річних єврооблігацій в 

обсязі 3 млрд дол. США вартістю 7,375% річних, 26 вересня 2017 р. за 

допомогою яких було завершено операцію з викупу облігацій зовнішніх 

державних позик України з терміном погашення у 2019-2020 рр. на загальну 
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суму 1,68 млрд дол США, що сприяло зменшення боргового навантаження на 

ці роки, враховуючи що це були та є роки пікових виплати. [83]. 

Таблиця 2.2 

Динаміка розрахунків за борговими зобов’язаннями у 2013-2020 рр., 

млн. грн. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

(план) 

Всього, 

млрд грн 
111,5 168,8 501,1 207,2 474,0 351,2 464,5 400,7 

Обслуговуванн

я державного 

боргу 

 у т. ч. 

31 677 47 977 84 505 95 794 110 456 115 510 119 249 131 630 

зовнішнього 9 846 15 669 28 030 33 235 40 449 41 740 46 231 49 742 

внутрішнього 21 831 32 308 56 475 62 559 70 007 73 770 73 018 81 888 

Погашення 

державного 

боргу 

 у т.ч 

79 837 120 820 416 586 111 410 363 501 235 710 345 213 269 067 

зовнішнього 37 966 52 776 325 422 9 037 66 473 68 730 83 800 119 498 

внутрішнього 41 871 68 044 91 164 102 373 297 029 166 980 261 413 149 569 

Надходження 

від державних 

запозичень 

 у т. ч. 

156 938 295 263 514 095 307 665 478 699 286 573 411 936 365 164 

зовнішніх 47 958 90 634 415 114 61 255 103 431 112 347 86 240 134 037 

внутрішніх 108 980 204 628 98 981 246 410 375 268 174 226 325 696 231 127 

Джерело: складено автором на основі [51] 

В результаті покращення економічниї ситуації, станом на 10 листопада 

2017 р. міжнародне агентство Standard&Poor's підтвердило довгостроковий та 

короткостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній та 

національній валютах на рівні «В-/В» та стабільність прогнозу, що сприяло її 

поверненню на міжнародні фінансові ринки [35]. На основі цього в 2018 році 

Міністерство фінансів України продовжило займатись пролонгацією та 

консолідацією боргових зобов’язань України та здійснило два розміщення 10-

15-річних єврооблігацій на загальну суму $ 2,35 млрд (з середньої ставкою 

обслуговування в 9,5%), що свідчить про відновлення довіри до держави з боку 

інвесторів та підвищення кредитних рейтингів України.  
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В 2019 році урядом продовжувалась політика попереднього року, тому влітку 

було розміщено 7-річних єврооблігацій на суму 1 млрд. євро (за ставкою в 

6,75%). Також впродовж всього 2019 року, відбувався процес конвертації 

валютного боргу у гриваневий за допомогою активної реалізації ОВДП для 

нерезидентів загальною сумою близько $ 4 млрд, враховуючи те, що ставки 

залучень весь час падали починаючи з 20% до 13,2% за гривневими ОВДП та 

3,88% за ОВДП номінованими у доларах США.  

Далі на Рис. 2.6 можна побачити графік планових платежів з погашення 

та обслуговування державного боргу у 2020 році загальним підсумком більше 

10 млрд доларів США. 

 

Рис.2.6. Прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного 

боргу у 2020 році, млн дол. США 

Джерело: складено автором на основі [53] 

Враховуючи те, що аналогічна загальна сума боргу була погашена та 

рефінансована в 2019 році, то боятись нічому. Так як за минулий рік економіки 

продовжила свій ріст, а значить і фінансовві можливості держави також зросли. 

На даний момент єдиною загрозою залишається наближення світової  

фінансової кризи та можливіть її настання раніше липня-вересня 2020 року, 

коли нам потрібно буде сплатити $ 5 млрд. зовнішнім кредиторам, а за умови 
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крири ми не зможем їх прорефінансувати. В результаті прийдеться брати кошти 

з ЗВР, які і так на той момент можуть бути послаблені через підтримку 

стабільності обмінного курсу. А все це разом може знову запустити механізм 

глибокої кризи.  

 

Рис.2.7. Прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного 

боргу у 2018-2030 роках, млрд. грн. 

Джерело: складено автором на основі [53] 

Загалом у найближчі 2 роки Україна має виплатити більше 736 млрд. грн. 

за зовнішніми боргами (Рис.2.7). Позитивним є те, що це будуть останні два 

роки пікових виплат, далі впродовж 2022-2030 рр. ми виплачуватимемо від 230 

млрд. грн. до 94 млрд. грн. щорічно. 

Важливою проблемою є невизначеність щодо подальшої співпраці з 

МФО та ризик згортання програми кредитування МВФ, що є одним з основних 

критерії того, що економіка України є порівнянно стабільною. Особливістю 

взаємодії України з МФО, насамперед, із МВФ упродовж останніх років стала 

кореляція між виконанням Урядом передбачених програмами реформ з 

дотриманням узгоджених положень та виділенням фінансових ресурсів 

відповідно до визначених обсягів й термінів. З огляду на вразливість 
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вітчизняної фінансової сфери до впливу дестабілізуючих чинників та 

необхідність забезпечення значних боргових виплат в умовах обмеженості 

власних фінансових ресурсів, Україні вкрай потрібна допомога міжнародних 

донорів, не дивлячись на те, що такий характер співпраці формує певний 

елемент політичної залежності. Поточного року укряд та НБУ[54] припускають 

залучення одного траншу від МВФ у розмірі 2,0 млрд дол. США, а також 

отримання кредитів від ЄС (0,5 млрд дол США). Таким чином, на сьогодні 

актуалізується питання аналізу існуючих проблем взаємодії з Фондом та 

пошуку шляхів їх подолання задля забезпечення фактичного продовження 

кредитної програми та можливості подальшої реструктуризації державного 

боргу. Продовження співпраці з МВФ особливої ваги набуває для України з 

огляду на необхідність здійснення нових запозичень для забезпечення 

впродовж 2020-2021 рр. пікових виплат за зовнішнім боргом в іноземній 

валюті, у т. ч. перед Фондом. Припинення фінансування МВФ створить для 

України загрози, вплив яких полягатиме у недоотриманні залучень фінансових 

ресурсів, зокрема, від інших міжнародних донорів, оскільки саме думка Фонду 

є впливовою та важливою для потенційних інвесторів. За таких умов Україна 

має власним коштом закрити всі пікові виплати зовнішнім кредиторам, 

насамперед МВФ. 

Таким чином, посилення ризику згортання програми кредитування МВФ 

у зв’язку з невиконанням Урядом передбачених програмами реформ з 

дотриманням узгоджених положень обумовлює загрозу наближення України у 

2020-2021 рр. до стану можливості повторної девальвації національної валюти 

та спаду економіки. В той же час, при поновлені робоит з МВФ та продовжені 

політики уряду щодо конвертації валютного боргу у національну валюту, 

дозволить країні наростити певну подушку міцності для протистоянню 

майбутній світовій фінансовій кризі.  
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РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ В УКРАЇНІ 

 

Кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій, є одним із 

основних інструментів фінансування національної економіки. Якщо отримані 

кошти використовуються відповідно до стратегічної спрямованості економіки 

країни та інноваційних моделей розвитку, то запозичення можуть стати 

потужним інструментом забезпечення довгострокового економічного 

зростання. Нераціональне управління зовнішнім боргом може призвести до 

розбалансованості економічної системи та зростання її вразливості до 

негативних зовнішньоекономічних факторів. Визначення оптимальної політики 

управління зовнішнім боргом є необхідним елементом забезпечення 

економічної безпеки, умовою стабільності та ефективного функціонування 

держави.  

Однією з найбільш вразливих складових економічної безпеки сьогодення 

для багатьох країн світу є боргова безпека. Сучасна економічна ситуація в 

Україні також демонструє, що одним із чинників, який відчутно гальмує 

розвиток країни, є зростання боргового навантаження до критичного рівня. 

Надмірне залучення коштів на досить невигідних умовах поряд з 

нераціональністю їх використання перешкоджають довгостроковому 

економічному зростанню. Постійне збільшення обсягу державного боргу може 

призвести до виникнення боргової кризи в державі та, як наслідок, краху всієї 

фінансової системи.  

Основним завданням боргової політики держави на сьогодні є виявлення 

загроз, вимірювання рівня їх небезпеки, а також реалізація адекватних заходів 

спрямованих на запобігання і усунення загроз та негативних наслідків їхнього 

впливу. Постійний моніторинг та аналіз загроз борговій безпеці держави 

дозволить вчасно зреагувати на виклики та запобігти виникненню боргової 

кризи. 
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Враховуючи результати попередніх досліджень [84] та ряд екзогенних та 

ендогенних чинників, що мали місце в економіці країни в кінці 2015 - на 

початку 2016 рр., нами було здійснено аналіх та систематизацію боргових 

загроз за широко відомим методом аналізу ієрархій. Ієрархія – це певний тип 

системи, заснований на припущенні, що елементи системи можуть групуватися 

в непов'язані множини. Елементи кожної групи перебувають під впливом 

елементів деякої цілком визначеної групи і, в свою чергу, впливають на 

елементи іншої групи [70]. Метод аналізу ієрархій, розроблений Т. Сааті, і є 

методом вимірювання взаємозалежності в системі, систематичною процедурою 

для ієрархічного представлення елементів домінантної, прямої або зворотної 

ієрархії, яка системно описує проблему. В рамках даного методу 

взаємозалежність вимірюється (оцінюється) шляхом порівняння вкладів у вищі 

вузли ієрархії нижчестоящих  критеріїв (підієрархіі) (Додаток Б). 

Результати моделювання показали, що найвищий щабель в ієрархії 

загроз, що можуть спровокувати боргову кризу в країні, займає корупція в 

державних органах. Зазначений результат дослідження є очікуваним, оскільки 

чи не щодня ми чуємо про невдоволення наших міжнародних партнерів 

відсутністю боротьби з корупцією. Зокрема, помічник державного секретаря 

США з питань Європи та Євразії В. Нуланд, виступаючи на слуханнях в 

американському Конгресі, повідомила, що США і Міжнародний валютний 

фонд (МВФ) дадуть Україні кредити після того, як вона подолає корупцію і 

тотальну залежність економіки країни від олігархів. Ексдиректор-розпорядник 

МВФ К. Лагард раніше робила заяву про можливе припинення програми 

кредитування економіки України в зв'язку з провалом антикорупційної 

політики влади тощо, що і було результатом призупинення співпраці в 2019 

році [62].  

При цьому варто наголосити на масштабах корупції в Україні сьогодні. 

Так Україна здобула 32 балів зі 100 можливих у дослідженні Transparency 

International «Індекс сприйняття корупції» (CPI) за 2018 рік і посіла 120 місце 

(зі 180 країн). Це на 2 бал більше та на 10 позицій вище, ніж у минулому році 
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(30 балів, 130 місце зі 180 країн) [28]. Але всрівно в світовому масштабі ми 

залигаємося на останніх позиціях, а корупція залишається однією з головних 

проблем  для бізнесу та звичайних громадян, а також посилює загрозу боргової 

кризи. 

Високий рівень у рейтингу зайняли також фактори: низький рівень довіри 

до фінансових інституцій, недосконалість податкового законодавства, 

неефективне управління коштами державного бюджету, політична 

нестабільність, високий рівень тінізації економіки (VI та V рівні ієрархії). 

Наслідком впливу вищевказаних факторів є зростання дефіциту 

державного бюджету, низький кредитний рейтинг держави та дестабілізація в 

банківському секторі (IV рівень ієрархічної моделі), які в свою чергу є 

першопричинами існування факторів III рівня: високий рівень зовнішнього 

державного боргу, висока вартість державних запозичень, девальвація гривні, 

диспропорції у структурі державного боргу. 

В результаті неефективне залучення та використання зовнішніх 

запозичень формує загрози економічній безпеці країни. Їх ігнорування з 

кожним днем посилює руйнуючий вплив цих загроз, обумовлюючи їхнє 

перетворення на реальну небезпеку економічній системі країни. Це все 

спрямовує нас до пошуку шляхів вдосконалення управіння зовнішнім 

державним боргом України для забезпечення стабільності економіки країни. 

На нашу думку, Міністерство фінансів України та Національний банк 

України мають узгоджувати зусилля у проведенні боргової та монетарної 

політики. Така координація може поширюватися на всі етапи розроблення та 

реалізації цієї політики паралельно з удосконаленням інфраструктури ринку, 

розвитком вторинного ринку державних цінних паперів, інформаційним 

забезпеченням і головне – прозорістю дій обох зазначених установ на 

фінансовому ринку. 

Використання різноманітних методів реструктуризації зовнішньої 

заборгованості (в тому числі ОВДП), які застосовуються у світовій практиці, 

надасть можливість Україні, з одного боку, значно полегшити свій борговий 
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тягар перед міжнародними фінансовими організаціями, а з іншого – можливості 

отримати нові кредити.  

Одним із дієвих важелів удосконалення боргової політики України 

спрямованих на виконання завдання розвитку економіки можна вважати 

інституційне розмежування запозичень, які були отримані з метою 

обслуговування та зменшення державного боргу, а також запозичень взятих під 

цілі розвитку. З цією метою потрібно виокремити бюджетні видатки направлені 

на розвиток в окремий розділ бюджету та контролювати його виконання 

відповідним уповноваженим державним органом. При цьому кошти, що будуть 

отримані від реалізації облігацій внутрішньої та зовнішньої державної позики, 

зможуть бути використані для фінансування загальнодержавних проектів. 

Також необхідно проведення заходів щодо залучення заощаджень 

домогосподарств (коштів населення) може стати альтернативою зовнішнім 

кредитам (за оцінками, на руках у населення знаходиться 50-100 млрд дол 

США). 

За рахунок запропонованих заходів можлива модернізація боргової 

політики, встановлення стійкої тенденції до зниження боргового навантаження 

та його поступового наближення до економічно-безпечного рівня. Прискорення 

темпів реформування фінансової системи та реалізація заходів стосовно 

вдосконалення державної політики в сфері управління зовнішнім держаним 

боргом дозволять забезпечити подальше економічне зростання та високий 

рівень соціальних стандартів життя населення України. 
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ВИСНОВКИ 

 

В результаті проведеного дослідження було визначено загальні 

теоретичні засади та підходи до управління зовнішнім державним боргом для 

забезпечення боргової безпеки країни. Загострення фінансових ризиків 

пов’язаних з гібридною війною спричинило нарощування обсягу державного та 

гарантованого державою боргу України з 2014 року, особливо його зовнішньої 

складової, частка яка певний час по відношеню до  ВВП досягнула 50%.  

Тенденція до зростання зовнішньої складової державного боргу 

спричиняє зростання валютних витрат уряду з обслуговування боргових 

зобов’язань та посилює загрозу скороченню валютної пропозиції на 

вітчизняному фінансовому ринку. Золотовалютні резерви України по 

завершеню 2019 року становили 25,3 млрд. дол. США, що лише є допустими 

мінімум 3-ох місячного імпорту і при будь-якому світовому фінансовому спаді 

може спричинити падіння курсу національної валюти, що в поєднанні з 

наявними проблемами з платіжним балансом, зовнішніми зобов’язаннями та 

стабільністю національної валюти в Україні загострює ризик сильного 

економічного спаду та рецесії країни. 

Аналіз впливу зовнішніх запозичень, як основного фактору загрози 

економічній безпеці країни, методом аналізу ієрархій показав, що найвищі 

щаблі в ієрархії загроз, які можуть спровокувати боргову кризу в Україні, 

займає корупція в державних органах, негативні наслідки реструктуризації 

зовнішніх запозичень, низький рівень довіри до фінансових інституцій, 

недосконалість податкового законодавства та ін.  

З метою забезпечення стійкого зростання та конкурентоспроможності 

національної економіки пропонуємо такі заходи в сфері управління зовнішнім 

державним боргом: 
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 координація Міністерства фінансів України та Національного банку 

України проведенні боргової та монетарної політики щодо управління 

зовнішнім державним боргом; 

 інституційне розмежування запозичень, які були отримані з метою 

обслуговування та зменшення державного боргу, а також запозичень 

взятих під цілі розвитку шляхом створення окремого розділу бюджету з 

видатками на розвиток; 

 запровадження заходів боротьби з корупцією; 

 формування, затвердження та імплементацію середньострокової Стратегії 

управління державним боргом на 2020-2021 рр. відповідно до Стратегії 

управління державними фінансами на 2017-2021 рр., затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 415-

р; 

 передбачення в рамках розроблення Стратегії управління державним 

боргом та контролю за її реалізацією обов’язковості проведення стрес-

тестування боргової сфери на предмет витрат, ризиків та спроможності 

держави реагувати позиковими ресурсами на фінансові шоки; 

 внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо встановлення 

обмеження запозичень в іноземній валюті на внутрішньому ринку, а 

також загального рівня зовнішнього боргу не вище 50 % з метою 

зменшення валютного ризику; 

 удосконалення нормативно-правового регулювання стосовно індикаторів 

боргової безпеки та їх граничних показників, зокрема, законодавчого 

закріплення поступового переходу до показника співвідношення боргу з 

ВВП до економічно-обгрунтованого рівня для України в 40 %; 

Запропоновані заходи дозволять забезпечити подальше економічне 

зростання та високий рівень соціальних стандартів життя населення України. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Класифікація державного боргу 
Класифікаційна 

ознака 
Види 

1. За типом 

кредитора 
 зовнішній - заборгованість держави перед нерезидентами -  

іноземними громадянами, державами, банками та міжнародними 

фінансовими організаціями 

 внутрішній - заборгованість держави резидентам - громадянам, 

юридичним особам і фірмам даної країни, які володіють цінними 

паперами, випущеними її урядом 

2. Залежно від 

наявності гарантій 

уряду 

- прямий - загальна сума безумовних боргових зобов'язань країни за 

отримані та непогашені на визначену дату кредити (позики), які 

з'являються в результаті державних запозичень 

- гарантований - загальна сума боргових зобов'язань резидентів 

України за отримані та непогашені на визначену дату кредити 

(позики), що з'являються унаслідок запозичень, забезпечених 

державними гарантіями 

3. Залежно від 

ступеню охоплення 

державних 

боргових 

зобов'язань 

- поточний - сума витрат поточного періоду (як правило, 

фінансового року), спрямованих на погашення частини 

державного боргу, строк сплати якого настав, і на сплату щорічних 

відсотків для обслуговування капітального боргу, який переходить 

у майбутні періоди 

- капітальний - сукупність усіх раніше випущених і непогашених на 

даний момент боргових зобов'язань, у тому числі відсотків, які 

мають бути сплачені 

- чистий - сума зобов'язань без урахування відсотків за 

користування позиками 

4. Залежно від 

позиції уряду 

держави щодо 

накопичення 

державного боргу 

- активний - виникає внаслідок дискретних заходів уряду щодо 

залучення додаткових ресурсів. Він пов'язаний із формуванням 

активної форми бюджетного дефіциту. Активний дефіцит 

створюється внаслідок державного втручання у подолання кризи 

- пасивний - створюється автоматично з виникненням пасивного 

бюджетного дефіциту. Пасивний бюджетний дефіцит виникає 

внаслідок зменшення доходів економічних суб'єктів в умовах 

економічної кризи, а тому зменшуються й податкові надходження 

до бюджету 

5. Залежно від 

зобов'язань 

держави перед 

суб'єктами 

економіки 

- номінальний - сукупність державних запозичень на кредитних і 

фондових ринках, що передбачає погашення основної суми боргу з 

виплатою процентів у визначений термін 

- реальний - крім номінального боргу, включає невиконані фінансові 

зобов'язання держави перед суб'єктами економіки: неоплачені 



46 

 

державні замовлення, заборгованість по заробітній платі перед 

працівниками бюджетної сфери, невідшкодований податок на 

додану вартість тощо 

6. За валютою 

залучення 

- борг у національній валюті 

- борг в іноземній валюті 

7. Залежно від 

терміну залучення 

коштів 

- короткостроковий (до 1 року) 

- середньостроковий (від 1 до 5 років) 

- довгостроковий (від 5 років і більше) 

Джерело: складено автором на основі  [25, 37, 47]  
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Додаток Б 

Розрахунки по методу аналізу ієрархій 

Основними загрозами борговій безпеці держави є: низький рівень довіри 

до фінансових інституцій держави; зростання дефіциту державного бюджету; 

неефективне управління коштами державного бюджету; висока вартість 

державних запозичень; слабкі перспективи економічного зростання; політична 

нестабільність; високий рівень тінізації економіки; втрата економічного 

суверенітету держави; низький кредитний рейтинг держави; дестабілізація в 

банківському секторі; обмеження доступу до ринку позикового капіталу; 

низький рівень золотовалютних резервів; девальвація гривні; корупція в 

державних органах влади; зростання видатків на обслуговування зовнішнього 

боргу; негативні наслідки реструктуризації зовнішніх запозичень; диспропорції 

у структурі державного боргу; неефективне використання запозичених коштів; 

недосконалість податкового законодавства; високий рівень зовнішнього 

державного боргу. 

Припустимо, що множина Z={z1, z2, ... , zn} містить в собі загрози 

борговій безпеці України. Вище нами визначені ключові загрози, і тим самим 

встановлена підмножина Z1={ z1, z2, ... , z20 } множини Z (Z1  Z). Для наочності 

сформуємо таблицю Б.1, де зазначимо найменування факторів та їх символьне 

позначення. 

Таблиця Б.1 

Перелік факторів та їх символьне позначення 

Символьне 

позначення 
Найменування фактору 

Z1 Низький рівень довіри до фінансових інституцій держави 

Z2 Зростання дефіциту державного бюджету 

Z3 Неефективне управління коштами державного бюджету 

Z4 Висока вартість державних запозичень 

Z5 Слабкі перспективи економічного зростання 

Z6 Політична нестабільність 

Z7 Високий рівень тінізації економіки 

Z8 Втрата економічного суверенітету держави 

Z9 Низький кредитний рейтинг держави 

Z10 Дестабілізація в банківському секторі 
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Z11 Обмеження доступу до ринку позикового капіталу 

Z12 Низький рівень золотовалютних резервів 

Z13 Девальвація гривні 

Z14 Корупція в державних органах влади 

Z15 Зростання видатків на обслуговування зовнішнього боргу 

Z16 Негативні наслідки реструктуризації зовнішніх запозичень 

Z17 Диспропорції у структурі державного боргу 

Z18 Неефективне використання запозичених коштів 

Z19 Недосконалість податкового законодавства 

Z20 Високий рівень зовнішнього державного боргу 

Джерело: складено автором 

 

 Першим кроком буде побудова орієнтованого графу (рис. Б.1), що 

складається з двадцяти вершин - елементів підмножини Z1, для яких стрілками 

визначені залежності. Стрілка звернена від фактору zi, який залежить від 

фактору zj (кінець стрілки).  
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Рис. Б.1. Графік зв’язків між факторами впливу на боргову безпеку 

Джерело: складено автором 

Відповідно до алгоритму, представленому Т. Саати [70], необхідно 

визначити бінарну матрицю залежності В={bij, i, j = ̅1̅,̅2̅0̅ }. Елементи матриці  

приймають два значення 0 і 1, в залежності від результату бінарного 

відношення «залежить від». Таким чином, визначаємо елементи матриці В за 

правилом: 

bij = {
1,          якщо 𝑧𝑖  залежить від 𝑧𝑗;

       0,         якщо 𝑧𝑖  не залежить від 𝑧𝑗  .
                            

Наступний крок – побудова матриці досяжності I + В, де I – одинична 

матриця порядку 20. Отримана матриця задовольняє умову: 
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(I + B)k−1 ≤ (I + B)k = (I + B)k+1,        де k –  ціле число.         (1) 

Матриці І, В та І+В наведені в додатках В, Г та Д. 

З вище визначеної множини Z1 для кожної з двадцяти загроз виділяємо 

дві підмножини. R(zi) – множина досяжності, А(zi) – попередня множина 

(множина попередніх вершин). Сформовані множини А(zi), а також їх перетин 

R(zi)А(zi) подані в табл.Б.2. Причому в стовпчику R(zi) наведені всі фактори, 

від якого залежить  zi, а у стовпчику А(zi) – всі фактори, залежні від zi . 

Таблиця Б.2 

Ітерація 1 

Zi R(zi) А(zi) R(zi)А(zi) 

1 1,14,16 1,4,5,7,10,11,13 1 

2 2,3,7,19 2,17,20 2 

3 3,14 2,3,5,18 3 

4 1,4,6,9,10,14 4,15 4 

5 1,3,5,8,18 5 5 

6 6,14 4,6,9,11,13 6 

7 1,7,14,19 2,7,9,10 7 

8 8,17,20 5,8 8 

9 6,7,9,14,16 4,9 9 

10 1,7,10,14 4,10,11,12,13 10 

11 1,6,10,11,16 11,12 11 

12 10,11,12,13,15 12 12 

13 1,6,10,13,14 12,13,15 13 

14 14 1,3,4,6,7,9,10,13,14,18 14 

15 4,13,15,16,17,20 12,15 15 

16 16 1,9,11,15,16 16 

17 2,17 8,15,17 17 

18 3,14,18 5,18 18 

19 19 2,7,19,20 19 

20 2,19,20 8,15,20 20 

Джерело: складено автором 

З тих вершин графа, для яких виконується умова: 

A(𝑧𝑖) =  R(𝑧𝑖)А(𝑧𝑖)                                                              (2) 

формується перший (нижній) рівень ієрархії. По суті це ті вершини, які є 

недосяжними з усіх інших вершин графа.  

У першому стовпчику містяться номери вершин графа (або рядків і 

стовпців) матриці досяжності. У другому стовпчику містяться номери вершин 
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досяжності для відповідних zi, у третьому - А(zi) – елементи  множини 

попередніх вершин. Останній стовпчик містить, відповідно, переріз множин 

R(zi)А(zi).  

Умова (2) здійснюється для двох факторів z5 - слабкі перспективи 

економічного зростання і z12 - низький рівень золотовалютних резервів. Для 

формування наступної таблиці необхідно видалити рядки, відповідні обраним 

вершинам z5 і z12, а також видалити числа 5 і 12 з другого і третього стовпців.  

Отримана таблиця дозволяє перевіркою виконання умови (3) встановити 

вершини, відповідні наступному рівню ієрархії. Цей рівень займають вершини 

z8 – втрата економічного суверенітету держави, z11 – обмеження доступу до 

ринку позикового капіталу, z15 - зростання видатків на обслуговування боргу, 

z18 - неефективне використання запозичених коштів. Результати другої ітерації 

методу аналізу ієрархій представлені в табл. Б.3. 

Таблиця Б.3 

Ітерація 2 

Zi R(zi) А(zi) R(zi)А(zi) 

1 1,14,16 1,4,7,10,11,13 1 

2 2,3,7,19 2,17,20 2 

3 3,14 2,3,18 3 

4 1,4,6,9,10,14 4,15 4 

6 6,14 4,6,9,11,13 6 

7 1,7,14,19 2,7,9,10 7 

8 8,17,20 8 8 

9 6,7,9,14,16 4,9 9 

10 1,7,10,14 4,10,11,13 10 

11 1,6,10,11,16 11 11 

13 1,6,10,13,14 13,15 13 

14 14 1,3,4,6,7,9,10,13,14,18 14 

15 4,13,15,16,17,20 15 15 

16 16 1,9,11,15,16 16 

17 2,17 8,15,17 17 

18 3,14,18 18 18 

19 19 2,7,19,20 19 

20 2,19,20 8,15,20 20 

Джерело: складено автором  
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Виконавши ітерацію ще кілька разів, отримуємо наступні щаблі в ієрархії 

загроз. Розташувавши фактори за рівнями, будуємо ієрархічно структуровану 

модель (рис. Б.2), яка показує пріоритетність впливу перерахованих в табл. Б.4 

факторів на боргову безпеку.  

Таблиця Б.4 

Ітерація 3 

Zi R(zi) А(zi) R(zi)А(zi) 

1 1,14,16 1,4,7,10,13 1 

2 2,3,7,19 2,17,20 2 

3 3,14 2,3 3 

4 1,4,6,9,10,14 4 4 

6 6,14 4,6,9,13 6 

7 1,7,14,19 2,7,9,10 7 

9 6,7,9,14,16 4,9 9 

10 1,7,10,14 4,10,13 10 

13 1,6,10,13,14 13 13 

14 14 1,3,4,6,7,9,10,13,14 14 

16 16 1,9,16 16 

17 2,17 17 17 

19 19 2,7,19,20 19 

20 2,19,20 20 20 

 

 

 

 

 

Таблиця Б.5 

Ітерація 4 

Zi R(zi) А(zi) R(zi)А(zi) 

1 1,14,16 1,7,10 1 

2 2,3,7,19 2 2 

3 3,14 2,3 3 

6 6,14 6,9 6 

7 1,7,14,19 2,7,9,10 7 

9 6,7,9,14,16 9 9 

10 1,7,10,14 10 10 

14 14 1,3,6,7,9,10,14 14 
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16 16 1,9,16 16 

19 19 2,7,19 19 

 

Таблиця Б.6 

Ітерація 5 

Zi R(zi) А(zi) R(zi)А(zi) 

1 1,14,16 1,7 1 

3 3,14 3 3 

6 6,14 6 6 

7 1,7,14,19 7 7 

14 14 1,3,6,7,14 14 

16 16 1,16 16 

19 19 7,19 19 

 

Таблиця Б.7 

Ітерація 6 

Zi R(zi) А(zi) R(zi)А(zi) 

1 1,14,16 1 1 

14 14 1,14 14 

16 16 1,16 16 

19 19 19 19 

 

Таблиця Б.8 

Ітерація 7 

Zi R(zi) А(zi) R(zi)А(zi) 

14 14 14 14 

16 16 16 16 

Таблиця Б.9 

Ітерація 8 

Zi R(zi) А(zi) R(zi)А(zi) 

14 14 14 14 
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Рис.Б.2. Модель ієрархії загроз боргової безпеки України 

Джерело: побудовано автором 

 


