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инструментом в лечении застарелых болезней рос-
сийского общества. 

Надо полагать, что всемирная эпидемия 
«Covid – 19” отнюдь не будет способствовать нор-
мализации денежно-кредитного хозяйства страны. 
При этом совершенно очевидно, что не только наша 
страна будет испытывать аналогичные трудности. 
Объединившемуся против этой общей опасности 
человечеству справиться было бы легче. Время для 
правильных решений еще есть. 
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Abstract 
The article investigates and systematizes the theoretical bases of risk management of external public debt. 

The system of risk management related to external public debt has been conceptualized. Expanded the typology 
of risks of external public borrowing. The conceptual model of a relationship between external public debt and the 
risks of external public borrowing has been developed. Measures to minimize the main risks of Ukraine's external 
public debt management are summarized. 

Анотація 
У статті досліджено й систематизовано теоретичні засади управління ризиками зовнішніх державних 

запозичень. Концептуалізовано систему управління ризиками, пов’язаними із зовнішнім державним бор-
гом. Розширено типологію ризиків зовнішніх державних запозичень. Розроблено концептуальну модель 
взаємозв’язку зовнішнього державного боргу та ризиків зовнішніх державних запозичень. Узагальнено 
заходи щодо мінімізації основних ризиків управління зовнішнім державним боргом України. 
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равління державним боргом. 
 
Вступ. Будь-яка фінансова діяльність схильна 

до ризику. Зовнішня державна заборгованість не є 
виключенням. Ризик при цьому породжується не-
визначеністю, браком достатньо повної інформації 
та неможливістю спрогнозувати розвиток подій. 
Реалізація стратегічних засад макроекономічної 
стабілізації економіки України передбачає низку 
заходів із залучення інвестицій та зовнішніх держа-
вних запозичень. У цьому контексті дослідження 
теоретичних засад управління ризиками зовнішніх 
державних запозичень є актуальною задачею фі-
нансово-економічної науки в Україні на ниніш-
ньому етапі її державотворення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню проблем ризик-менеджменту зовніш-
нього державного боргу України присвячено низку 
фундаментальних праць Т. Богдан, В. Висоцького, 
О. Волкової, В. Гейця, А. Даниленка, Ю. Драчука, 
Т. Єфименко, В. Калитчука, Т. Котовича, Є. Край-
чака, С. Лондара, Н. Лубкей, І. Луніної, І. Лютого, 
В. Федосова, І. Чугунова, Н. Шелудько та багатьох 

інших вчених. Водночас аналіз публікацій засвід-
чив, що більшість науковців спрямовують свої дос-
лідження на розв’язанні конкретних задач, а теоре-
тичний базис управління ризиками зовнішніх дер-
жавних запозичень України залишається 
неконсолідованим і потребує подальших розвідок. 

Метою статті є систематизація теоретичних 
засад управління ризиками зовнішніх державних 
запозичень України. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
Положення про управління ризиками, пов’язаними 
з державним боргом, управління ризиками – це 
складова управління державним боргом щодо ви-
значення бажаного співвідношення між очікува-
ними витратами та ризиками і досягнення цього 
співвідношення [1]. 

Управління ризиками зовнішніх державних за-
позичень є системою, що складається з двох підси-
стем: об’єкта управління і суб’єкта управління 
(рис. 1). Об’єктом управління є сам ризик, ризикові 
запозичення капіталу, економічні відносини між 
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державами під час формування й реалізації зовніш-
ньої боргової політики.  

Суб’єктом управління є Кабінет Міністрів Ук-
раїни, який через Міністра фінансів спрямовує і ко-
ординує діяльність Агентства з управління держав-
ним боргом України, реалізуючи державну бюдже-
тну політику у сфері управління зовнішнім 
державним боргом й гарантованим державою бор-
гом [2].  

До того ж, говорячи про систему управління 
ризиком, пов’язаних із управлінням зовнішнім дер-
жавним боргом, мова йде про систему підтримки 

прийняття рішень того чи іншого суб’єкта, головне 
завдання якого в максимальній мірі знизити неви-
значеність, що має місце під час прийняття управ-
лінських рішень центральними органами виконав-
чої влади. Управлінською одиницею з управління 
ризиком при цьому є операція з управління зовніш-
нім державним боргом, під якою розуміється опе-
рація, спрямована на зменшення ризиків, пов’яза-
них з управлінням зовнішнім державним боргом, 
та/або економію коштів державного бюджету. 

 
Рис. 1. Система управління ризиками, пов’язаними із зовнішнім державним боргом 

Джерело: розробка автора. 
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У цілому ризик, пов’язаний з управлінням зов-

нішнім державним боргом являє собою імовірність 

настання певної події, яка призведе до збільшення 

витрат державного бюджету, пов’язаних з погашен-

ням і обслуговуванням зовнішнього боргу, та змен-

шення обсягу зовнішніх державних запозичень 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Концептуальна модель взаємозв’язку зовнішнього державного боргу та ризиків зовнішніх держа-

вних запозичень 

Джерело: розробка автора. 

 

Критичний аналіз праць вітчизняних учених, 

які розглядали змістовні характеристики ризиків 

зовнішніх державних запозичень показав, що біль-

шість науковців дотримуються схожої думки [4, 5, 

6, 7, 8, 9]. Дещо розширене тлумачення цієї дефіні-

ції дає В. Калитчук, вважаючи ризик державної за-

боргованості можливістю неочікуваного збіль-

шення в майбутньому величини витрат державних 

коштів, котра пов’язана із невизначеністю майбут-

ніх подій, а також ситуацію, коли такі витрати ма-

ють бути здійснені для виконання урядом та держа-

вними суб’єктами (центральним банком, органами 

місцевої влади тощо) своїх боргових зобов’язань, 

які виникли внаслідок запозичень, та зобов’язань за 

офіційно визнаним державним боргом, а також ві-

рогідність виникнення витрат для врегулювання за-

боргованості, щодо якої існує необхідність або ви-

суваються претензії щодо визнання її державним 

боргом [9, с. 30]. 

Можна стверджувати, що ризики зовнішніх 

державних запозичень прямо впливають на можли-

вість виконання державою зовнішніх боргових зо-

бов’язань, а також опосередковано обумовлюють 

величини базових індикаторів номінального обсягу 

зовнішнього державного боргу. 

Зважаючи на це, за ступенем системності 

впливу ризики поділяють на: несистемні ризики – 

ризики, ступінь впливу яких на державний борг і 

державний бюджет може бути знижений у процесі 

управління; системні ризики – ризики, ступінь 

впливу яких не може бути знижений під час реалі-

зації стратегії управління зовнішнім державним бо-

ргом. 

Системні ризики спричинені невизначеністю 

кон’юнктури на міжнародному фінансовому ринку, 

періодичністю фінансових та економічних криз, те-

хногенними й природними катастрофами, геополі-

тичними дисбалансами тощо.  

Несистемні ризики виникають здебільшого 

внаслідок прорахунків під час формування й реалі-

зації державної боргової політики. Основними чин-

никами, що впливають на рівень несистемно-порт-

фельних ризиків державного боргу, є наявність аль-

тернативних сфер вкладення фінансових ресурсів, 

кон’юнктура фондових ринків. До несистемних ри-

зиків належать валютний ризик, бюджетний ризик, 

процентний ризик, ризик ліквідності, ризик банк-

рутства емітента тощо.  

У сфері управління ризиками, пов’язаними з 

державним боргом, нині визначені такі [3]: бюдже-

тний ризик, валютний ризик, відсотковий ризик, 

ризик ліквідності, ризик рефінансування.  

На нашу думку, доцільно додатково виокрем-

лювати кредитний, суверенний рейтинговий та 

структурний ризики, пов’язані із зовнішніми дер-

жавними запозиченнями. Так, кредитний ризик зо-

внішнього державного боргу зумовлений невико-

нанням контрагентами своїх зобов’язань. Похід-

ними від нього є ризик формування боргової 

піраміди, спричинений несумлінністю контрагентів 

за гарантованим державою боргом й емісією креди-

тно-дефолтних свопів, а також ризик дефолту дер-

жави як суверенного емітента боргових цінних па-

перів. Дефолт при цьому може виникнути як в ці-

лому, коли держава взагалі не має змоги виконати 

своїх зобов’язань, так і за окремим видом боргових 

деривативів, що призводить здебільшого до рестру-

ктуризації заборгованості. Також ми поділяємо ду-

мку вчених, що кредитні ризики охоплюють власне 
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прямі імовірності невиконання боргових зо-

бов’язань, гарантійні ризики (невиконання зо-

бов’язань за гарантованим державою боргом), кра-

їнні ризики й ризики здійснення активного управ-

ління зовнішнім державним боргом [5]. 

Суверенний рейтинговий ризик пов’язаний із діяль-

ністю міжнародних рейтингових агентств 

(«Standard and Poor’s», «Fitch Ratings», «Moody’s 

Investors Service»), які базуючись на певній методо-

логії експертного оцінювання встановлюють суве-

ренний кредитний рейтинг та надають прогноз еко-

номічного й фінансового розвитку країни, що є ба-

зою для ухвалення рішень інвесторами й 

кредиторами. Незважаючи на задекларовану неза-

лежність цих агентств, в умовах геополітичних про-

тистоянь є імовірність заниження суверенних кре-

дитних рейтингів і тим самим зниження міжнарод-

ної інвестиційної позиції держави. Структурний 

ризик знаходить свій прояв у структурних диспро-

порціях зовнішнього державного боргу, що 

пов’язано передусім із надмірною лібералізацією 

фінансово-кредитних відносин, політичними й гео-

політичними рішеннями, вільним доступом фінан-

сових і нефінансових корпорацій до міжнародних 

ринків капіталів, емісія боргових цінних паперів 

яких здійснюється під гарантії Уряду. 

Слід зазначити, що науковці виокремлюють і 

інші види зовнішніх боргових ризиків. Так, В. Ви-

соцький, В. Калитчук, Ю. Драчук та Т. Котович [5, 

с. 44] вказують на наявність окремої групи судових 

ризиків, пов’язаних із рішеннями міжнародних су-

дів, що призводять до збільшення сум державної за-

боргованості або до зменшення зобов’язань перед 

країною, а також до понесення додаткових витрат і 

судових зборів. Також, на думку цих вчених, від-

сотковий, валютний і ціновий ризики формують 

групу ринкових ризиків, зовнішніх державних за-

позичень, які призводять до збільшення обсягів зо-

бов’язань через зміну ринкових умов. 

Заходи щодо мінімізації основних ризиків уп-

равління зовнішнім державним боргом України за-

тверджуються Кабінетом Міністрів України у фо-

рмі Середньострокових стратегій управління дер-

жавним боргом, як правило, на трирічний період. Їх 

формалізація наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 

Заходи щодо мінімізації основних ризиків управління зовнішнім державним боргом України 

Ризик Заходи щодо мінімізації ризику 

Валютний ризик 

– зменшення частки державного боргу в іноземній валюті через по-

ступове обмеження випуску облігацій внутрішньої державної по-

зики, номінованих в іноземній валюті; 

– нарощування міжнародних резервів; 

– залучення іноземних інвесторів до інвестування в облігації у на-

ціональній валюті; 

– запровадження інструментів валютного хеджування. 

Ризик рефінансування 

– збільшення середньозваженого строку до погашення зовнішнього 

державного боргу України внаслідок рефінансування боргу до на-

стання терміну його погашення; 

– зменшення нагромадження боргових зобов’язань, строк пога-

шення яких настає у найближчі три роки з метою досягнення плав-

ного графіка погашення боргу; 

– забезпечення надійного доступу до ринків капіталу; 

– залучення довгострокового пільгового фінансування. 

Відсотковий ризик 

– підтримання поточної структури відсоткових ставок; 

– утримування обмеженої частини боргу з плаваючою відсотковою 

ставкою. 

Бюджетний ризик 

– зниження дефіциту державного бюджету; 

– зниження боргового навантаження на державний бюджет; 

– запровадження середньострокового бюджетного планування. 

Ризик додаткових зобов’язань 
– виважена політика управління державними банками; 

– поступове зменшення частки держави в банківському секторі. 

Ризики, пов’язані з управлінням 

зовнішнім державним боргом 

– здійснення активних операцій з управління державним боргом; 

– рекапіталізація банків. 

Рейтинговий ризик – активна співпраця з міжнародними рейтинговими агентствами. 

Джерело: склав автор за даними [7, 10, 11]. 

 

Основними методами мінімізації несистемних 

ризиків в управлінні зовнішнім державним боргом 

є диверсифікація й використання механізму креди-

тно-дефолтних свопів.  

Своєю чергою, диверсифікація являє собою 

механізм нейтралізації негативних фінансових нас-

лідків та дозволяє знизити рівень концентрації не-

системних ризиків. Щодо державного боргу, то це 

стосується видів боргових інструментів, за допомо-

гою яких здійснюються запозичення, видів відсот-

кових ставок за ними та портфеля іноземних валют. 

Зокрема, диверсифікація валютного портфелю пе-

редбачає вибір для здійснення зовнішніх держав-

них запозичень у декількох видах валют. Як наслі-

док забезпечується зниження фінансових втрат за 

валютними ризиками у випадку знецінення націо-

нальної валюти відносно іноземних валют, у яких 
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номіновано зобов’язання за державним боргом. Ди-

версифікація кредитного портфелю передбачає ро-

зширення кола кредиторів, формування зовнішніх 

державних запозичень у менших обсягах та на різ-

ний термін, що дає змогу зменшити ризик невико-

нання боргових зобов’язань. Диверсифікація ри-

зику ліквідності передбачає пошук альтернативних 

джерел фінансування для своєчасного виконання 

зобов’язань за зовнішнім державним боргом. 

Вважаємо слушною думку Н. Лубкей, щодо 

доцільності виокремлення стратегічних напрямів 

управління зовнішнім державним боргом [12, 

с. 128]: управління ризиками, пов’язаними із знач-

ними (надмірними) обсягами зовнішнього держав-

ного боргу; управління борговими ризиками, зумо-

вленими нераціональною структурою зовнішнього 

державного боргу; управління ризиками, пов’яза-

ними зі стрімким зростанням обсягів зовнішнього 

боргу держави; управління ризиками, що пов’язані 

з неефективним використанням зовнішніх держав-

них запозичень. Такий підхід до ризик-менеджме-

нту зовнішнього державного боргу реалізуватиме 

принцип цільової спрямованості управління, коли 

зосереджується увага на ключових проблемах бор-

гової політики. 

Висновки і перспективи подальших розві-

док. Реалізація стратегій управління зовнішнім 

державним боргом України має ґрунтуватися на 

всебічному аналізі ризиків державних запозичень. 

Управління ризиками, пов’язаними із зовнішнім 

державним боргом, необхідно розглядати як сис-

тему, де об’єктом управління є ризики, а суб’єктом 

– відповідні органи центральної виконавчої влади, 

що здійснюють функції управління на основі прин-

ципів боргового ризик-менеджменту. Від ефектив-

ності ризик-менеджменту зовнішнього державного 

боргу залежить можливість виконання державою 

своїх боргових зобов’язань, а відтак стабільність її 

економіки й рівень життя населення. 

Перспективами подальших розвідок у цьому 

напрямі є дослідження механізмів використання 

кредитно-дефолтних свопів та хеджування ризиків, 

пов’язаних із зовнішнім державним боргом. 
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