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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ 

 

Проведено оцінку сучасного стану боргової безпеки України та  

запропоновані заходи щодо її зміцнення. 
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Останнім часом в академічних та бізнес колах спостерігається 
зростаюче занепокоєння з приводу зростання державного боргу як у 

розвинутих, так і в країнах, що розвиваються, зокрема Україні, та йо-

го впливу на стабілізаційну економічну політику. Як зазначає Карло 

Котареллі, директор фіскального департаменту Міжнародного валю-

тного фонду, «рівень державного боргу розвинутих країн світу досяг 
такої позначки, яка є небаченою до того у мирні часи». Нинішня фі-
нансова криза, характеризується як боргова, або криза надмірної за-
боргованості. Дані Міжнародного валютного фонду і Світового бан-

ку свідчать про те, що переважна більшість країн, навіть із великої 
сімки має значний рівень заборгованості.  

Сьогодні країни-лідери намагаються продовжити попередню екс-
пансію коштів, що вільно конвертуються, і, відповідно, сформувати 

механізм отримання доходів за рахунок тих країн, що користуються 
цими фінансовими інструментами та грошима. Внаслідок зростання 
кількості спекуляцій та, як наслідок, збільшення ризиків на світовому 

фінансовому ринку все більше є актуальним посилення фінансової 
безпеки кожної країни, а особливо боргової безпеки як однієї з її 
складових. При існуванні ризикових умовних зобов’язань уряду ба-
лансування державного бюджету та утримування державного боргу 

на помірному рівні не гарантують фіскальної стабільності в майбут-
ньому, ще гірше – можуть підвести країну до дефолту. 

Об’єктом дослідження є боргова безпека країни, а також чинни-

ки, що на неї впливають. Як відомо, перевищення певного гранично 

допустимого обсягу державного боргу може спричинити проблеми 

спроможності країни виконувати свої платіжні зобов'язання повною 

мірою. Вивчення вітчизняними та зарубіжними вченими питання 
впливу державного боргу на економіку знайшло своє вираження в 
аспекті поняття боргової безпеки. Під борговою безпекою країни ро-

зуміють певний рівень внутрішньої і зовнішньої державної заборго-
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ваності з урахуванням вартості її обслуговування та ефективності ви-

користання внутрішніх і зовнішніх запозичень й оптимального спів-
відношення між ними, достатній для вирішення нагальних соціально-

економічних потреб, що не загрожує втратою суверенітету та руйну-

ванням вітчизняної фінансової системи. 

У системі економічної безпеки України важливу роль відіграє її 
фінансова складова, від рівня якої залежить реалізація національних 

інтересів та стабільний економічний розвиток. Забезпечення фінан-

сової безпеки набуває особливої актуальності у період фінансово-

економічної кризи, оскільки розлад фінансів держави призводить до 

втрати внутрішньої та зовнішньої платоспроможності, нестабільності 
національної грошової одиниці, зниженню доходів населення та ак-

тивів суб’єктів господарювання. 
Важливою складовою фінансової безпеки держави є боргова без-

пека. 
Згідно з прийнятими у світі стандартами обліку боргових опера-

цій державний борг являє собою суму фінансових зобов’язань секто-

ру загального державного управління, що мають форму договірних, 

перед внутрішніми й зовнішніми кредиторами щодо відшкодування 
залучених коштів і виплати процентів (або без неї). Державний борг 
охоплює борги сектора державного управління; при цьому не врахо-

вуються борги державних підприємств і борги, пов’язані з виконан-

ням функцій грошово-кредитного регулювання (грошова емісія, по-

зики МВФ на поповнення валютних резервів тощо). 

Існуючим проектом Закону України «Про державний борг Украї-
ни» державний борг визначається як загальна сума безумовних бор-

гових зобов’язань держави щодо отриманих та непогашених на певну 

дату кредитів (позик), що виникають внаслідок державного запози-

чення [1]. Згідно Бюджетного кодексу України, державний борг – це 
загальна сума боргових зобов’язань держави з повернення отриманих 

та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виника-
ють внаслідок державного запозичення [2].  

Згідно Закону України «Про основи національної безпеки Украї-
ни», під борговою безпекою держави розуміють певний рівень внут-
рішньої і зовнішньої державної заборгованості з урахуванням варто-

сті обслуговування та ефективності використання внутрішніх і зов-
нішніх запозичень й оптимального співвідношення між ними, доста-
тній для вирішення нагальних соціально-економічних потреб, що не 
загрожує втраті суверенітету та руйнуванню вітчизняної фінансової 
системи [3]. 
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У свою чергу, рівень боргової безпеки визначається багатьма фак-

торами [4].  

По-перше, ступінь боргової безпеки залежить від стану норматив-
но-правової бази, що регламентує формування та управління держав-
ним боргом, стратегію боргової політики країни.  

По-друге, боргова безпека, визначається загальним обсягом, стру-

ктурою за джерелами запозичень, видами валют, умовами емісії, 
амортизації та обслуговування (обсяг емісії державних цінних папе-
рів, тривалість передбачуваного строку погашення, дохідність, відсо-

ткові платежі, наявність чи відсутність певних пільг) і динамікою бо-

ргових зобов’язань. При чому негативно впливає на рівень боргової 
безпеки як зростання абсолютного обсягу державних запозичень, так 
і позитивна динаміка вартості обслуговування внутрішнього та зов-
нішнього державного боргу (фактична вартість обслуговування за 
вирахуванням інфляційної складової).  

По-третє, на рівні боргової безпеки держави має вплив перелік 

наявних і потенційно можливих боргових інструментів, що викорис-
товуються у практиці державних запозичень, а також фактичні про-

порції між ними, що зумовлено різним рівнем безпечності різномані-
тних форм фінансування внутрішньої і зовнішньої заборгованості, і 
можливість диверсифікації ринку державних цінних паперів. 

По-четверте, рівень боргової безпеки перебуває в прямій залеж-

ності від офіційного валютного курсу і темпів зростання ВВП.  

По-п’яте, на боргову безпеку впливає існуюча система управління 
державним боргом. Управління державним боргом у свою чергу пе-
редбачає здійснення сукупності фінансових заходів, пов’язаних з ви-

користанням, погашенням позик, організацією виплат по них, прове-
денням конверсії та консолідації позик.  

По-шосте, боргова безпека визначається також формою держав-
ного правління, тривалістю роботи уряду в незмінному складі. На-
приклад, держави з президентською формою правління мають мен-

ший обсяг заборгованості порівняно з парламентськими. Найбільшу 

ж заборгованість серед держав з парламентською формою правління 
мають ті, де уряд коаліційний, при чому, чим більше партій предста-
влено а парламенті, тим швидшими темпами зростає державний борг. 

Дійсний рівень боргової безпеки може бути визначений за умови 

створення дієвої системи оцінки, розробки і затвердження її індика-
торів та їх кількісних значень.  

Для того, щоб розробити ефективну систему оцінки рівня борго-

вої безпеки, необхідно створити комплекс заходів, які будуть осно-

вою для проведення розрахунків та аналізу результату. 
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Вплив всіх факторів кількісно оцінити складно, особливо якісних, 

тому для аналізу стану державного боргу та боргової залежності кра-
їни використовується система певних індикаторів. Однак, оцінка бо-

ргової позиції конкретної країни повинна проводитися з урахуванням 

специфічних особливостей розвитку її національної економіки, циклу 

економічного розвитку (падіння, стагнація, піднесення), перспектив 
формування платіжного балансу, а також включати здійснення істо-

ричних порівнянь боргового стану. 

Боргова безпека країни є досить складним та суперечливим яви-

щем. Діючим законодавством України на сьогодні не визначено єди-

ну систему індикаторів боргової безпеки. Також не має єдиного під-

ходу до оцінки боргової безпеки і в роботах дослідників. Рекомендо-

вані граничні значення та нормативи цих індикаторів також різняться 
як на світовому рівні, так і на рівні України. Зокрема, Міністерство 

фінансів України у своїй діяльності вдається до аналізу показників, 
наведених в табл. 1.  

 

Таблиця 1 

Показники боргової безпеки за методикою  

Міністерства фінансів України, % 

 
№ 

з/п 
Показники 2007 2008 2009 2010 2011 

1. 
Обсяг державного та гарантова-
ного боргу до ВВП 

12,31 19,98 34,81 39,49 36,01 

2. 
Обсяг державного боргу до до-

ходів державного бюджету 
України 

42,96 58,34 112,4 138,2 134,4 

3. 
Платежі за державним боргом 

до ВВП 
1,03 1,00 4,3 3,4 6,4 

4. 
Планові платежі з обслугову-
вання державного боргу до екс-
порту товарів і послуг 

1,12 0,88 3,36 2,6 3,9 

5. 
Платежі за державним боргом 

до доходів Державного бюджету 
України 

6,51 4,15 20,9 18,0 31,73 

6. 
Заплановані платежі з обслуго-

вування боргу до суми бюджет-
них доходів 

2,18 1,78 7,03 6,07 7,38 
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Дану методику можна віднести до традиційних методів визначення 
рівня боргової безпеки. Як бачимо, дані показники не перевищують 
гранично допустимого рівня. Такий рівень закредитованості країни для 
сучасного світу є доволі низьким. Україна за цим показником перебу-

ває на 71-му місці серед усіх країн світу, за даними The Economist 

Intelligence Unit.  

Проте в перерахунку на кожного українця державний борг стано-

вить майже 1000 дол., що в 5 разів більше нормативу. В цілому, майже 
всі індикатори боргової безпеки України знаходяться в нормі, проте це 
не є запорукою абсолютної боргової безпеки, оскільки у світовій прак-

тиці існують приклади того, що країни-боржники із значним переви-

щенням граничних значень легко справляються зі своїми зо-

бов’язаннями, у той час як країни зі значним запасом міцності не змог-
ли розрахуватися з кредиторами в строк і були вимушені реструктури-

зувати свій борг. Тобто також необхідно враховувати кредитний рей-

тинг державних цінних паперів, а також кредитну позицію України на 
світовому ринку.  

Оцінка боргової безпеки держави була б не повною без врахування 
критеріїв та індикаторів напрацьованих фахівцями міжнародних фі-
нансових організацій. Зміст і результативність управління державним 

боргом залежить від обґрунтованої системи показників боргової стій-

кості, причому не лише в Україні, а й в міжнародному масштабі. 
В умовах глобалізації, коли більшість країн інтегрувалися до світо-

вого економічного простору для забезпечення власної конкурентосп-

роможності та сталого економічного розвитку, стратегією України є 
теж євроінтеграція. Але для її виконання та закріплення своїх позицій 

серед розвинених країн, Україні необхідно здійснити якісні перетво-

рення та вирішити завдання, які перед нею покладені всередині країни, 

тому актуальним є питання платоспроможності країни, її боргового 

стану та боргової безпеки, низький рівень якої унеможливлює швидке 
входження до Європейського Союзу. Для цього необхідно перевірити 

платоспроможність нашої держави та рівень боргової безпеки за мето-

диками світових організацій. Методики Світового банку та Міжнарод-

ного валютного фонду також відносимо до традиційного напрямку. 
У практиці Світового банку для аналізу боргового навантаження 

застосовуються відповідні показники (табл. 2) 
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Таблиця 2 

Показники боргового навантаження України в 2007–2011 р. р.  

за методикою Світового банку 

 Показники  2007 2008 2009 2010 2011 

1. 
Сукупний зовнішній 

борг/експорт товарів і 
послуг 

0,19 0,29 0,46 0,47 0,54 

2. 

Сукупне обслугову-

вання зовнішнього  

боргу/експорт товарів 
і послуг 

0,001 0,006 0,009 0,008 0,013 

3. 
Сукупний зовнішній 

борг/валовий націона-
льний продукт 

0,03 0,05 0,09 0,12 – 

4. 
Сукупні відсоткові 
платежі/валовий  

національний продукт 
0,004 0,003 0,019 0,018 – 

5. 
Сукупні відсоткові 
платежі/експорт 

0,03 0,02 0,09 0,07 0,15 

6. 
Міжнародні резер-

ви/сукупний  

зовнішній борг 
3,71 1,76 0,99 0,76 0,88 

7. 
Міжнародні  
резерви/імпорт 

0,54 0,37 0,58 0,43 0,40 

8. 

Короткостроковий 

зовнішній 

борг/сукупний  

зовнішній борг 

0,44 0,26 0,15 0,14 0,14 

9. 
Заборгованість перед 

МФО/сукупний  

зовнішній борг 
0,18 0,17 0,32 0,30 0,28 

 

Основною відмінністю методики Світового банку є те, що при розра-
хунку показників боргової безпеки враховується Валовий національний 

продукт, а не Валовий внутрішній продукт. Як відомо, ВНП відрізняється 
від ВВП на величину чистих іноземних факторних доходів, тобто різниці 
між заробітками вітчизняних працівників закордоном та заробітками іно-

земців у наявній країні. Перевищення ВВП над ВНП свідчить про значну 
роль іноземної власності в розвитку економіки країни. У останні роки усе 
більше і більше країн орієнтується на ВВП, а не на ВНП в основному че-
рез те, що ВНП менш надійний. ВНП може сильно змінюватися від квар-

талу до кварталу за рахунок великих обсягів одержуваних через кордон 

прибутків, коливання котрих мало пов'язані з доданою впродовж періоду 
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цінністю. Ці два показники часто взаємно замінюють один одного, хоча 
розбіжності між ними з економічної точки зору дуже значні. В країнах, 
що розвиваються, ВВП, як правило, більший від ВНП, оскільки цим краї-
нам доводиться сплачувати розвиненим країнам великі проценти за зов-
нішні позики. І навпаки, для розвинутих країн характерним є протилежне 
співвідношення: ВНП, як правило, більший від величини ВВП. Також ме-
тодика Світового банку передбачає включення до експорту товарів та по-

слуг і грошових переказів працівників-резидентів країни. 

У Керівництві по статистиці зовнішнього боргу МВФ запропоновано 

перелік «боргових індикаторів» (debt indicators) (табл. 3). 

Таблиця 3 

Значення боргових індикаторів для України в 2007–2011 рр. 
 

№ 

з/п 
Індикатор 2007 2008 2009 2010 2011 

І. Індикатори платоспроможності (Solvency) 

1. 
Покриття відсоткових  

платежів 
0,03 0,02 0,10 0,08 0,17 

2. Зовнішній борг до експорту  0,19 0,29 0,46 0,47 0,54 

3. Зовнішній борг до ВВП 0,10 0,15 0,23 0,25 0,23 

4. 
Обслуговування боргу до  

експорту 
0,0021 0,0084 0,0214 0,0284 0,0396 

ІІ. Індикатори ліквідності (Liquidity) 

5. 

Міжнародні резерви до  

короткострокового зовніш-

нього боргу (показник Алана 
Гріспена) 

8,4 6,79 6,73 5,34 6,16 

6. 

Відношення короткостроко-

вого боргу до загальної вели-

чини боргу  
0,43 0,28 0,14 0,12 0,12 

ІІІ. Індикатори заборгованості державного сектору (Public sector indicators) 

7. 
Обслуговування боргу дер-

жавного сектору до експорту  
0,002 0,008 0,021 0,028 0,040 

8. 
Державний борг до ВВП чи 

податкових доходів 
0,0989 0,1379 0,2485 0,2955 0,2719 

9. 

Частка боргу номінованого в 
іноземній валюті у загальній 

величині боргу 

0,98 0,979 0,986 0,994 0,972 
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Система «боргових індикаторів» МВФ дозволяє оцінити не 
тільки платоспроможність та ліквідність держави, але й стан забо-

ргованості державного, фінансового та приватного секторів еко-

номіки, що звісно якісно вирізняє цю методику поряд із іншими.  

Як бачимо, маючи такі результати боргових індикаторів, можна 
стверджувати, що Україна має високу ймовірність дефолту. Для 
розрахунку ймовірності дефолту суверенного позичальника вико-

ристовується методика оцінки ризиковості контрактів CDS, які за 
своєю суттю є прототипом страхування на випадок неповернення 
позичених коштів. 

Кредитно-дефолтний своп (credit-default swap) – контракт, від-

повідно до якого продавець кредитного захисту погоджується ви-

платити покупцеві певну суму у випадку настання певної кредит-
ної події, а покупець виплачує продавцю премію. Такі деривативи 

є ефективним інструментом, що підвищує стійкість банківської 
системи в розвинених країнах. Їх можна віднести до найвпливові-
ших інноваційних фінансових інструментів на нових фінансових 

ринках [5]. 

Проте проаналізувати ефективність даної методики для Украї-
ни досить важко, адже інтерпретуючи за міжнародною шкалою 

дане значення вірогідності дефолту, можна зробити неправильні 
висновки. По-перше, в Україні не розвинутий ринок цінних папе-
рів в принципі, а тим більше ринок похідних боргових інструмен-

тів. По-друге, цей факт свідчить про те, що для України особливо 

важко визначити реальну ціну на такий товар як кредитно-

дефолтний своп, адже точного обсягу даних контрактів не те що 

не знає ніхто, а навіть ні одна вітчизняна урядова установа не веде 
офіційної статистики за даним та подібними йому борговими ін-

струментами. Питання і надалі залишається відкритим: хто запла-
тить за невиплачені Україною боргові зобов’язання в разі неспро-

можності уряду здійснювати виплати за ними.  

Важливими кроками у створенні ефективного механізму 

управління державним боргом для посилення рівня боргової без-
пеки можуть бути наступні. 

Проведення ефективної бюджетно-фіскальної політики в по-

єднанні з монетарною під час відповідної фази економічного цик-

лу (спаду чи підйому) з урахуванням наслідків та методів прове-
дення. Боргова політика має базуватися на спроможності націона-
льної економіки генерувати ресурси з точки зору довгострокової 
перспективи. Водночас бюджетно-податкова політика повинна 
проводитися виважено, не переносячи тягар поточних витрат на 



Випуск 1(61) 2013 р. Серія «Економіка» 

232 

майбутні покоління через накопичення бюджетних дефіцитів і 
державного боргу. Для того, щоб забезпечити стабільність грошо-

вої одиниці як в країнах з розвинутою, так і з перехідною еконо-

міками, вибір між інструментами боргової та грошово-кредитної 
політики повинен здійснюватися на основі зважування не лише 
вартості залучення капіталу, а й грошових потоків в часі, забезпе-
чуючи сталий розвиток економіки країни. 

Вкрай необхідною є диверсифікації фінансових ризиків. На вну-

трішньому ринку має бути значний запас фінансових ресурсів у 

разі форс-мажорних обставин у світі. Завдяки проведенню рестру-

ктуризації грецьких боргів поки що було усунуто (хоча б тимчасо-

во) головний чинник невизначеності на світових ринках. І хоча 
перспективи економічного зростання майже всюди у світі (як у 

країнах ЄС, так і в США, Китаї та на більшості ринків, що розви-

ваються), залишаються доволі невизначеними, завдяки щедрості 
провідних центробанків в наданні ліквідності настрій міжнарод-

них інвесторів можна оцінювати як відносно позитивний. 

Слід взяти за мету зниження розміру боргу та сплати процентів 

перед міжнародними офіційними кредиторами, розробивши стра-

тегію переорієнтації на ринкові джерела запозичень із викорис-

танням широкого набору інструментів, випробуваних міжнарод-

ною практикою. Міністерство фінансів України з метою оптимі-
зації структури державного боргу та зменшення видатків на його 

обслуговування повинно проводити активну політику управління 
державним боргом: здійснювати операції дострокового викупу, 

запровадити практику використання деривативів при емісії борго-

вих зобов’язань, використовувати інструменти хеджування та 
сек’юритизації боргу. Функції управління поточного держборгу 

має здійснювати уповноважений державний банк-агент. Уряд по-

винен послідовно вживати заходів щодо підвищення суверенного 

кредитного рейтингу України.  

Україна є одним із утримувачів кредитно-дефолтних свопів, 

проте даний ринок в нашій країні є нерозвинутим, тому вартість 
даних контрактів є досить високою. В разі дефолту України ви-

плати по застрахованій події будуть надзвичайно високими, а та-
кож існує значний ризик того, що продавці вищезгаданих угод не 
матимуть фінансових можливостей сплатити неповернуті кредити. 

Тому необхідно запровадити в Україні альтернативну методику 

розрахунку рівня боргової безпеки для того щоб виміряти вплив 

кредитно-фінансових ризиків на економічну ситуацію в країні. 
Зазначені заходи сприятимуть уникненню кризи ліквідності, 
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небезпечного боргового навантаження та сприятимуть оптимізації 
структури державного боргу і його позитивного впливу на функ-

ціонування економічного механізму держави. 
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