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Резюме 

Поточна економічна ситуація в Україні характеризується загрозливим зростанням боргового 

навантаження, що виступає одним з базових факторів гальмування розвитку економіки країни. 

Основними причинами зростання обсягу державного боргу в 2014 році та на початку 2015 року стали 

наступні: 

‒ безпрецедентна політична криза, анексія АР Крим та тривалий військовий конфлікт на сході країни;  

‒ глибока економічна рецесія, викликана перегрупуванням економічних зав’язків з міжнародними 

партнерами та руйнуванням інфраструктури та промислових об’єктів на частині території країни; 

‒ фінансування за рахунок державних запозичень дефіциту державного бюджету, зростання якого 

обумовлене в значній мірі збільшенням видатків на оборону та обслуговування державного боргу; 

‒ необхідність потужної державної підтримки державних підприємств та банків, зокрема 

НАК «Нафтогаз України» тощо. 

В зв’язку з цим, аналітичний департамент НРА «Рюрік» прийняв рішення провести дослідження 

сучасного стану та історії формування державного боргу та оцінити його вплив на фінансові ринки 

України. 

Загальний обсяг державного боргу України зберігає тенденцію до зростання протягом 

досліджуваного періоду. Протягом останніх 5 років сукупний обсяг державного боргу зріс більш ніж 

втричі до 1 424,13 млрд. грн. (67,66 млрд. дол. США в еквіваленті). 

В той же час, з початку 2015 року відбулось деяке зменшення загального обсягу держборгу, 

приведеного в еквіваленті іноземної валюти. Дійсно, якщо за показниками 01.01.2015 року сукупний 

обсяг заборгованості України перед внутрішніми і зовнішніми кредиторами складав 

69,81 млрд. дол. США, то станом на 01.06.2015 року – вже 67,66  млрд. дол. США.  

Проте таку динаміку показника некоректно буде пояснювати вдалою кредитною політикою уряду. 

Важливо звернути увагу на те, що показники станом на 01.01.2015 р. подавалися Міністерством 

фінансів з огляду на курс національної валюти на рівні 7,993 грн. / дол. США. Якщо перерахувати 

показники внутрішнього боргу станом на 01.01.2015 року за курсом  21,048 грн. / дол. США 

(актуальним на 01.06.2015 р.), його обсяг станом на вказану дату буде відповідати вже не 

31,0 млрд. дол. США. в еквіваленті, а 23,23  млрд. дол. США, що на 913,57 млн. дол. США менше від 

показника, відображеного у звіті Мінфіну на 01.06.2015 року. 

Протягом перших місяців 2015 року відбувалась потужна девальвація національної валюти, та 

перерахунок показників за новим офіційним курсом (21,048 грн. / дол. США станом на 

01.06.2015 року) показав відповідне зменшення загального обсягу внутрішнього державного боргу, 

приведеного в еквіваленті іноземної валюти, − до 24,14 млрд. дол. США (-6,86 млрд. дол. США). 

Разом з тим, обсяг внутрішнього боргу, номінований у національній валюті, за цей період тільки 

збільшувався – до 508,15 млрд. грн. (+19,27 млрд. грн.). 

Показники зовнішнього державного боргу за цей же період також показали зростання, − на 12% до 

43,52 млрд. дол. США. 

Причиною різкого зниження курсу гривні стала відмова НБУ від використання індикативного курсу на 

валютному ринку та припинення щоденних індикативних валютних аукціонів, що допомагали 

абсорбувати незадоволений попит, з метою забезпечення єдиного курсу на рівні ринкового, згідно з 
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офіційними заявами керівництва Центробанку. В цих умовах НБУ змушений був повернутись до 

адміністративних заходів врегулювання ситуації на ринку, що згодом спричинило деяке зміцнення 

курсу гривні. В той же час, додатковий тиск на курс національної валюти чинила практика надання 

Національним банком кредитів рефінансування в гривні, що може бути охарактеризована як лише 

відносно виважена та непрозора, а також недостатній контроль за напрямками використання 

комерційними банками таких кредитів. 

Девальвація національної валюти дозволяє урядові розраховуватися за внутрішніми боргами, що 

дешевшають разом із зниженням курсом гривні, меншими обсягам валютних ресурсів, зокрема, 

отриманих від міжнародних фінансових організацій. 

В структурі державного та гарантованого державою боргу за групами кредиторів найбільша частка 

належить власникам державних цінних паперів на внутрішньому ринку (35,1%). В якості кредиторів 

країни виступають також деякі українські фінансові установи, зокрема НБУ, Укрексімбанк, Ощадбанк 

та Укргазбанк. Зазначимо, що саме великі державні банки є фактично єдиними покупцями ВОВДП 

на внутрішньому ринку, адже інші комерційні банки мають можливість придбавати валюту в обсязі 

не більше 0,1% обсягу регулятивного капіталу за день.  В той самий час НБУ є власником близько 

80% випущених ОВДП, тому його реальна частка в структурі внутрішніх кредиторів держави є значно 

більшою. 

Частка власників державних цінних паперів на зовнішньому ринку в загальній структурі держборгу 

відповідає 29,6% та відображає заборгованість за ОЗДП 2005‒2015 рр. на загальну суму 

383,16 млрд. грн. (18,28 млрд. дол. США в еквіваленті). Сукупна частка МФО в загальному обсязі 

держборгу відповідає 28,2% та складає 269,03 млрд. грн. (12,78 млрд. дол. США в еквіваленті).  

В структурі українського держборгу у розрізі валют погашення станом на 01.06.2015 року найбільшою 

складовою є борг, номінований у дол. США ‒ 45,21% (30,60% станом на 01.06.2011 р.). Вагомою є 

частка національної валюти ‒ 31,53% (36,15% станом на 01.06.2011 р.) та СПЗ (спеціальні права 

запозичення МВФ) ‒ 17,18% (29,25% станом на 01.06.2011 р.). 

Зростання питомої ваги державного боргу, номінованого в іноземній валюті, означає збільшення 

витрат уряду з обслуговування власних боргових зобов’язань, що також будуть номіновані в 

інвалюті. Для українських фінансових ринків це відобразиться у ще більшому скороченні валютної 

пропозиції та подальшій девальвації гривні. Ця обставина є однією з підстав щодо проведення 

реструктуризації заборгованості країни перед зовнішніми приватними кредиторами. 

27.08.2015 р. була укладена угода між Мінфіном та комітетом зовнішніх приватних кредиторів з 

приводу реструктуризації частини зовнішнього державного боргу України. За попередніми  даними, 

деякі її положення справлятимуть певний тиск на висхідні тенденції в українській економіці.  Так, 

якщо темпи зростання економіки перевищать 3% на рік, кредитори отримають 15% вартості цього 

відсотка зростання ВВП. Якщо темп зростання економіки перевищить 4% на рік, кредитори 

отримають 40% вартості від кожного відсотка такого зростання. Важливо, що названі положення 

вступають в силу тільки починаючи з 2021 року, надаючи країні 7 років на відновлення позитивних 

тенденцій в економіці, та будуть діяти протягом 20 наступних років. 

В 2014 році на обслуговування та погашення державного боргу було витрачено 125,5 млрд. грн., що 

відповідає 8% ВВП за результатом року. Всі виплати було здійснено в строк та в повному обсязі. В 

2014 році співвідношення обсягу валового зовнішнього боргу до ВВП країни склало 96%. 

Згідно з прогнозами МВФ, співвідношення валового зовнішнього боргу до ВВП досягне пікового 

значення в 2015 році, після чого має показати низхідну динаміку. За попередніми даними, на дату 

написання звіту, сукупний обсяг державного боргу вже перевищив 100% від ВВП. Нагадаємо, одним 

з положень угод українського уряду з МВФ є досягнення відношення обсягу державного боргу на 

рівні 70% від ВВП у 2020 році. 
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Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poors прогнозує відновлення економічного зростання 

України на 2% в 2016 році та на 3-4% протягом 2017−2018 років. Наразі важко прогнозувати, скільки 

часу знадобиться для відновлення економіки України до хоча б на докризовому рівні 2013 року. 

Тільки за офіційними показниками, за результатом 2014 року обсяг номінального ВВП країни 

скоротився більш ніж за 28%.  

Враховуючи об’єктивне скорочення експорту, а також трикратну девальвацію національної валюти, 

що відповідним чином відносно зменшило вартість частини ВВП, що виражена внутрішнім 

споживанням, можна говорити про реальне падіння ВВП приблизно вполовину тільки за один рік.  

За даними Держкомстату, за І кв. 2015 року обсяг ВВП скоротився на 17,2%, а за ІІ кв. – на 14,7% у 

порівнянні з показниками за аналогічні періоди попереднього року. Навіть якщо вдасться досягти 

зростання економіки на рівні 5-6%, що є високим показником для країн з порівняним рівнем розвитку 

економіки, для відновлення докризових позицій може знадобитися більш ніж десять років, особливо 

враховуючи продовження військових дій, загрозу їх ескалації та відносну ефективність 

реформаторської політики уряду. 

В цілому, за підсумками 2014 року Україна отримала 9 млрд. дол. США від іноземних кредиторів. 

При цьому за борговими зобов’язаннями протягом року було сплачено 14 млрд. дол. США. 

Очікується, що в 2015 році обсяг боргових платежів складе близько 11 млрд. дол. США.  

Невисокий рівень фінансової стійкості держави, потужні кризові явища в економіці та вжиття заходів 

щодо реструктуризації частини державного боргу відповідним чином відзначаються на динаміці 

суверенного кредитного рейтингу України. Міжнародні рейтингові агентства відреагували на 

укладання угоди з реструктуризації частини зовнішнього боргу України черговим зниженням рівня 

рейтингів.  

На нашу думку, після завершення реалізації процедури обміну облігацій зовнішньої державної 

позики, про яку згадувалось раніше, варто очікувати зниження суверенного рейтингу України в 

іноземній валюті до дефолтних рівнів, адже укладання Мінфіном угоди з реструктуризації частини 

зовнішнього боргу, що передбачає зменшення обсягу вигоди кредиторів, згідно з усталеною 

міжнародною практикою може вважатися випадком технічного дефолту. 

Реструктуризація частини зовнішніх боргових зобов’язань країни у відповідності до угоди від 

27 серпня 2015 року, згідно з усталеною міжнародною практикою, може вважатися випадком 

технічного дефолту. 
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Розділ 1. Стан державного боргу України 

1.1. Чинники формування державного боргу  

Сучасна світова економічна система ґрунтується на русі міжнародного фінансового капіталу, який 

стає визначальним інструментом розподілу ресурсів. З моменту проголошення незалежності 

України, управління державним боргом здійснювалось в комбінації різноманітних методів.  

Система управління державним боргом, сформована в 1991 ‒ 2000 рр. характеризувалась 

превалюванням обсягів зовнішніх запозичень над внутрішніми, а також безсистемним накопиченням 

суми державного боргу. Після розпаду СРСР Україна не мала зобов’язань за зовнішніми 

запозиченнями, а за підсумком перших десяти років незалежності обсяг сукупного державного боргу 

склав 14,1 млрд. дол. США в еквіваленті (10,3 млрд. дол. США в екв. зовнішнього та 

3,8 млрд. дол. США в екв. внутрішнього державного боргу станом на 31.12.2000 р.). Основним 

напрямком використання залучених позик стало покриття дефіциту державного бюджету.  

Вперше нормативний акт, що регулював процес залучення державних запозичень та окреслював 

основи боргової політики країни, було прийнято лише на початку 1995 року (Постанова КМУ №234 

«Про пріоритетні напрями іноземних кредитів») 1 . Цей факт додатково підкреслює особливу 

відсутність системності та непрозорість формування державного боргу протягом перших років 

незалежності. 

Історія співпраці України з МФО починається з 1994 року, коли було підписано «Меморандум з 

питань економічної політики та стратегії»2. До цього міжнародними кредиторами України виступали 

переважно уряди країн колишнього СРСР. Меморандумом було окреслено основні напрямки 

розвитку українського суспільства та започатковано процес інтеграції до міжнародного 

співтовариства та глобальної економіки. 

Введення в обіг гривні в 1996 році дозволило використовувати нові інструменти запозичення коштів, 

зокрема випуск облігацій зовнішньої державної позики. 

Протягом 1990х років, внаслідок неефективного використання кредитів підприємств, залучених під 

державні гарантії, накопичувалися вагомі суми простроченої заборгованості за гарантованим 

державним боргом. За даними Рахункової палати3 , станом на 01.01.2000 р. обсяг простроченої 

заборгованості за гарантованими державою боргами підприємств склав 1,03 млрд. дол. США в 

еквіваленті. 

Неефективна політика управління державним боргом призвела до того, що станом на початок 

2000 року обсяг боргових зобов’язань країни перевищив гранично допустимий рівень, встановлений 

законодавством, а загальна сума золотовалютних резервів була значно меншою за суму необхідних 

процентних виплат. Ситуація, що склалася, обумовила необхідність реструктуризації зовнішнього та 

внутрішнього боргу і повної зміни боргової політики.  

Прийнята в листопаді 1998 року Постанова ВРУ «Про інформацію Кабінету Міністрів України про 

структуру і динаміку державного боргу України» забороняє залучення нових іноземних кредитів під 

державні гарантії. Виплати по облігаціям внутрішньої та зовнішньої державної позики було 

реструктуризовано. Фактично, мав місце технічний дефолт, що призвело до зниження суверенного 

кредитного рейтингу.  

Успішні заходи з реструктуризації боргових зобов’язань країни та боргова політика, що ставала більш 

виваженою, поступово спричинили деяке зниження недовіри до українського фінансового ринку. 

Була розроблена Концепція державної боргової політики на 2001–2004 роки, якою проголошувалася 

                                                                 
1 Олександр Кравчук «Історія формування боргової залежності україни».  
Режим доступу: http://commons.com.ua/formuvannya-zalezhnosti 
2 http://www.mlsp.gov.ua 
3 http://www.ac-rada.gov.ua 

http://commons.com.ua/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80/kravchuk-oleksandr/
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необхідність створення ефективної системи управління державним боргом, жорсткий контроль над 

залученням нових позик тощо. 

З середини 2000х років основним чинником кризи державних боргових зобов’язань, на противагу 

безсистемності та тіньовим схемам залучення боргових зобов’язань під державні гарантії в 

попередньому десятиріччі, став приток на українські ринки іноземного приватного спекулятивного 

капіталу. 

Значні суми коштів інвестувалися в ринок нерухомості. За 2005‒2008 рр. обсяги валютного 

кредитування зросли вдвічі, склавши 1/3 ВВП країни 4 . На кінець 2006 року український ринок 

нерухомості оцінювався в 400% від валового внутрішнього продукту. В результаті підвищився рівень 

валютозалежності та імпортозалежності країни, а згодом посилилися процеси відтоку капіталу та 

погіршився стан платіжного балансу країни. Саме названі чинники стали підґрунтям кризи 2008 року. 

Підсилення кризових процесів призвело до звуження кола інструментів фінансування дефіциту 

державного бюджету. Так, якщо на кінець 2007 року обсяг накопичених золотовалютних резервів 

склав 31,5 млрд. дол. США в еквіваленті, то за період 2008‒2013 рр. їх сума зменшилась більш ніж 

на третину до 20,4 млрд. дол. США в еквіваленті.  

В цей же період уряд широко використовував зовнішні джерела позикових коштів, зокрема 

кредитування від МВФ та Світового Банку. Протягом 2008‒2013 рр., за даними Міністерства фінансів 

України5, загальна сума державного та гарантованого державою боргу збільшилась більш ніж втричі, 

‒ до 73,2 млрд. дол. США в еквіваленті станом на 31.12.2013 р. (з 17,6 млрд. дол. США в еквіваленті 

станом на 31.12.2007 р.). Масштабне залучення запозичень на зовнішніх ринках та їх неефективне 

використання призвели до того, що згодом залучення нових позик стало необхідним для виплати 

відсоткових платежів за попередніми.  

Поточна економічна ситуація в Україні характеризується загрозливим зростанням боргового 

навантаження, що виступає одним з базових факторів гальмування розвитку економіки країни. 

Основними причинами зростання обсягу державного боргу в 2014 році та на початку 2015 року стали 

наступні: 

‒ безпрецедентна політична криза, анексія АР Крим та тривалий військовий конфлікт на 
сході країни;  

‒ глибока економічна рецесія, викликана перегрупуванням економічних зав’язків з 
міжнародними партнерами та руйнуванням інфраструктури та промислових об’єктів на 
частині території країни; 

‒ фінансування за рахунок державних запозичень дефіциту державного бюджету, 
зростання якого обумовлене в значній мірі збільшенням видатків на оборону та 
обслуговування державного боргу; 

‒ необхідність потужної державної підтримки державних підприємств та банків, зокрема 
НАК «Нафтогаз України» тощо. 

В зв’язку з цим, аналітичний департамент НРА «Рюрік» прийняв рішення провести дослідження 

сучасного стану та історії формування державного боргу та оцінити його вплив на фінансові ринки 

України. 

1.2. Аналіз структури та динаміки державного боргу України 

Як зазначалось раніше, формування державного боргу України відбувалося несистемно, під 

впливом потреб оперативного фінансування поточних бюджетних видатків, що відобразилось у його 

структурі та динаміці.  

                                                                 
4 Шевчук В. О. «Макроекономічні ризики прискореної акумуляції зовнішнього боргу в економіці України».  
Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/strpryor/11_2009/24.pdf 
5 http://www.minfin.gov.ua/ 

http://old.niss.gov.ua/book/strpryor/11_2009/24.pdf
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В таблиці 1.1. наведено деталізовані дані щодо структури державного боргу України за останні 

5 років. Аналогічна детальна інформація за період з 01.01.2005 ‒ 01.06.2015 рр. наведена в 

Додатку 1.  

З даних таблиці 1.1 бачимо, що загальний обсяг державного боргу України зберігає тенденцію до 

зростання протягом досліджуваного періоду. Протягом останніх 5 років сукупний обсяг державного 

боргу зріс більш ніж втричі до 1 424,13 млрд. грн. (67,66 млрд. дол. США в еквіваленті).  

В структурі загального державного прямого та гарантованого боргу традиційно переважає зовнішній 

борг, ‒ 64% сукупного обсягу, 60% прямого та 88,4% гарантованого державою боргу станом на 

01.06.2015 р.  

Табл. 1.1.Структура сукупного державного боргу 01.01.2011 ‒ 01.06.2015 рр. 
 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.06.2013 01.01.2014 01.06.2014 01.01.2015 01.06.2015 

Державний прямий та 
гарантований борг України 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

UAH, млрд. 432,30 473,12 515,51 548,15 584,37 825,41 1 100,83 1 424,13 

USD, млрд. 54,29 59,22 64,50 68,58 73,11 70,10 69,81 67,66 

Державний прямий та 
гарантований зовнішній борг 

64% 63% 60% 55% 51% 59% 56% 64% 

UAH, млрд. 276,75 299,41 309,00 301,18 300,28 487,82 611,97 915,99 

USD, млрд. 34,76 37,47 38,66 37,68 37,57 41,43 38,81 43,52 

Державний прямий та 
гарантований внутрішній 
борг 

36% 37% 40% 45% 49% 41% 44% 36% 

UAH, млрд. 155,49 173,71 206,51 246,98 284,09 337,59 488,87 508,14 

USD, млрд. 19,53 21,74 25,84 30,90 35,54 28,67 31,00 24,14 

         

Державний 
прямий борг України 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

UAH, млрд. 323,48 357,27 399,22 442,41 480,22 675,86 947,03 1 194,19 

USD, млрд. 40,63 44,72 49,95 55,35 60,08 57,40 60,06 56,74 

Державний прямий зовнішній 
борг 

56% 55% 52% 49% 46% 55% 51% 60% 

UAH, млрд. 181,81 195,81 208,92 214,83 223,26 369,95 486,03 712,89 

USD, млрд. 22,84 24,51 26,14 26,86 27,93 31,42 30,82 33,87 

Державний прямий 
внутрішній борг 

44% 45% 48% 51% 54% 45% 49% 40% 

UAH, млрд. 141,66 161,47 190,30 227,58 256,96 305,91 461,00 481,33 

USD, млрд. 17,79 20,21 23,81 28,47 32,15 25,98 29,24 22,87 

         

Гарантований борг України 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

UAH, млрд. 108,76 115,85 116,29 105,74 104,51 149,55 153,80 229,94 

USD, млрд. 13,66 14,50 14,55 13,23 13,03 12,70 9,75 10,92 

Гарантований зовнішній борг 87,29% 89,43% 86,06% 81,66% 73,95% 78,82% 81,92% 88,38% 

UAH, млн. 94 932,46 103 607,49 100 080,91 86 350,73 77 021,88 117 869,08 125 938,97 203 130,65 

USD, млн. 11 923,64 12 967,47 12 521,07 10 803,29 9 636,17 10 010,12 7 986,72 9 650,72 

Гарантований внутрішній 
борг 

12,71% 10,57% 13,94% 18,34% 26,05% 21,18% 18,08% 11,62% 

UAH, млн. 13 827,75 12 240,69 16 211,42 19 392,06 27 129,15 31 683,92 27 863,28 26 804,87 

USD, млн. 1 736,78 1 532,04 2 028,20 2 426,13 3 394,11 2 690,78 1 767,02 1 273,50 

Джерело: Міністерство фінансів України, розрахунки та візуалізація НРА «Рюрік» 

Динаміку обсягу державного та гарантованого державою боргу України в доларовому та гривневому 

еквіваленті наведено нижче, на рис. 1.1. та 1.2.  

 

Рис. 1.1. Динаміка сукупного державного боргу (в гривневому еквіваленті) 

Так, з початку 2014 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу збільшився 

з 825,41 млрд. грн. до 1 424,13 млрд. грн. станом на 01.06.2015 року.  В той же час в доларовому 

еквіваленті цей показник показав зменшення, ‒ з 73,11 млрд. дол. США до 67,66 млрд. дол. США за 

аналогічний період.  
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Рис. 1.2. Динаміка сукупного державного боргу (в еквіваленті дол. США)  

На рис. 1.2, де для побудови динаміки сукупного обсягу державного та гарантованого державою 

боргу використані показники у дол. США, видно, що з початку 2015 року відбувалось деяке 

зменшення загального обсягу держборгу, приведеного в еквіваленті іноземної валюти. Дійсно, якщо 

за показниками 01.01.2015 року сукупний обсяг заборгованості України перед внутрішніми і 

зовнішніми кредиторами складав 69,81 млрд. дол. США, то станом на 01.06.2015 року – вже 

67,66  млрд. дол. США.  

Проте таку динаміку показника некоректно буде пояснювати вдалою кредитною політикою уряду. 

Важливо звернути увагу на те, що показники станом на 01.01.2015 р. подавалися Міністерством 

фінансів з огляду на курс національної валюти на рівні 7,993 грн. / дол. США. За таких умов обсяг 

внутрішнього державного боргу, приведений у доларовому еквіваленті, відповідав 

31,0 млрд. дол. США. Динаміку обсягу державного боргу та окремих його складових помісячно з 

початку 2015 року наведено в табл. 1.2. 

Табл. 1.2.Структура сукупного державного боргу 01.01.2015 ‒ 01.06.2015 рр. 
 01.01.2015 01.02.2015 01.03.2015 01.04.2015 01.05.2015 01.06.2015 

Державний прямий та 
гарантований борг України 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

UAH, млрд. 1 100,83 1 113,46 1 613,56 1 524,35 1 417,44 1 424,13 

USD, млрд. 69,81 68,91 58,12 65,02 67,35 67,66 

Державний прямий та 
гарантований зовнішній борг 

56% 55% 65% 66% 64% 64% 

UAH, млрд. 611,97 616,62 1 056,02 998,41 903,14 915,99 

USD, млрд. 38,81 38,16 38,04 42,59 42,91 43,52 

Державний прямий та 
гарантований внутрішній 
борг 

44% 45% 35% 34% 36% 36% 

UAH, млрд. 488,87 959,78 557,54 525,94 514,29 508,14 

USD, млрд. 31,00 59,40 20,08 22,44 24,44 24,14 

       

Державний 
прямий борг України 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

UAH, млрд. 947,03 490,76 1 372,23 1 267,44 1 185,35 1 194,19 

USD, млрд. 60,06 30,37 49,43 54,06 56,32 56,74 

Державний прямий 
зовнішній борг 

51% 100% 61% 61% 59% 60% 

UAH, млрд. 486,03 469,02 842,24 768,49 697,86 712,89 

USD, млрд. 30,82 30,37 30,34 32,78 33,16 33,87 

       

Державний прямий 
внутрішній борг 

49% 0% 39% 39% 41% 40% 

UAH, млрд. 461,00 469,02 529,98 498,75 487,49 481,33 

USD, млрд. 29,24 29,03 19,09 21,28 23,16 22,87 

Гарантований борг України 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

UAH, млрд. 153,80 153,68 241,33 257,10 232,09 229,94 

USD, млрд. 9,75 9,51 8,69 10,97 11,03 10,92 

Гарантований зовнішній 
борг 

0,08% 0,08% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 

UAH, млрд. 125,94 125,86 213,78 229,91 205,28 203,13 

USD, млрд. 7,99 7,79 7,7 9,81 9,75 9,65 

Гарантований внутрішній 
борг 

99,92% 99,92% 99,91% 99,91% 99,91% 99,91% 

UAH, млрд. 27,86 27,82 27,55 27,19 26,80 26,80 

USD, млрд. 1,77 1,72 0,99 1,16 1,27 1,27 

Джерело: Міністерство фінансів України, розрахунки та візуалізація НРА «Рюрік» 

Протягом перших місяців 2015 року відбувалась потужна девальвація національної валюти, та 

перерахунок показників за новим офіційним курсом (21,048 грн. / дол. США станом на 

01.06.2015 року) показав відповідне зменшення загального обсягу внутрішнього державного боргу, 

приведеного в еквіваленті іноземної валюти, − до 24,14 млрд. дол. США (-6,86 млрд. дол. США). 

Разом з тим, обсяг внутрішнього боргу, номінований у національній валюті, за цей період тільки 

збільшувався – до 508,15 млрд. грн. (+19,27 млрд. грн.).  
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Якщо перерахувати показники внутрішнього боргу станом на 01.01.2015 року за курсом  

21,048 грн. / дол. США, його обсяг станом на вказану дату буде відповідати вже не 

31,0 млрд. дол. США. в еквіваленті, а 23,23  млрд. дол. США, що на 913,57 млн. дол. США менше від 

показника, відображеного у звіті Мінфіну на 01.06.2015 року. 

Показники зовнішнього державного боргу за цей же період також показали зростання, − на 12% до 

43,52 млрд. дол. США. 

В таблиці вище видно, що загальний обсяг держборгу показав рекордне зростання в лютому 

2015 року внаслідок різкої девальвації. Нагадаємо, найнижчий офіційний курс гривні було 

зареєстровано 26 лютого 2015 року ‒ 3 001,01 грн. за 100 дол. США. При цьому на готівковому ринку 

курс долара США сягнув, в середньому, 31 грн./дол. США (придбання) та 37 грн./дол. США (продаж). 

Причиною різкого зниження курсу гривні стала відмова НБУ від використання індикативного курсу на 

валютному ринку та припинення щоденних індикативних валютних аукціонів, що допомагали 

абсорбувати незадоволений попит, з метою забезпечення єдиного курсу на рівні ринкового, згідно з 

офіційними заявами керівництва Центробанку. В цих умовах НБУ змушений був повернутись до 

адміністративних заходів врегулювання ситуації на ринку, що згодом спричинило деяке зміцнення 

курсу гривні. В той же час, додатковий тиск на курс національної валюти чинила практика надання 

Національним банком кредитів рефінансування в гривні, що може бути охарактеризована як лише 

відносно виважена та непрозора, а також недостатній контроль за напрямками використання 

комерційними банками таких кредитів. 

Девальвація національної валюти дозволяє урядові розраховуватися за внутрішніми боргами, що 

дешевшають разом із зниженням курсом гривні, меншими обсягам валютних ресурсів, зокрема, 

отриманих від міжнародних фінансових організацій.  

Окрім зростання обсягів держборгу протягом останніх півтора року,  найбільш активно державний 

борг накопичувався протягом 2008‒2013 рр. Як зазначалось раніше, для вказаного періоду 

характерним було використання залучених державою позик для фінансування дефіциту бюджету. 

Додатково, зростання державного боргу відбувалось більш активно в частині внутрішніх запозичень, 

коли частка зовнішніх дещо скоротилась (див. Додаток 1). Протягом 2008‒2013 рр. частка зовнішніх 

державних боргів скоротилась з 79% до 55% сукупного обсягу боргу. Крім того, в 2008‒2013 рр. 

тенденцію до зростання мала частка емісійних позик у структурі державного внутрішнього боргу, а 

також частка гарантованих зобов’язань у структурі загального боргу. 

В цілому, динаміка сукупного обсягу державного та гарантованого державою боргу в 2008‒2013 рр. 

свідчить про те, по-перше, що країни з перехідною, недостатньо розвинутою та стійкою економікою 

потерпають найбільше від кризових явищ на рівні міжнародних фінансів, потребуючи в результаті 

додаткового залучення позикових коштів із зовнішніх та внутрішніх ринків. По-друге, 

нераціональність та непрозорість формування та використання залучених коштів стали свідченням 

необхідності реформування боргової політики країни. 

Структуру загального держборгу у розрізі валют запозичень та її зміну протягом останнього 

п’ятиріччя наведено на рис. 1.3. 

 

              01.06.2011 р.  

 

                    01.06.2015 р.  

Рис. 1.3. Державний та гарантований державою борг України у розрізі валют погашення 
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В структурі українського держборгу у розрізі валют погашення станом на 01.06.2015 року найбільшою 

складовою є борг, номінований у дол. США ‒ 45,21% (30,60% станом на 01.06.2011 р.). Вагомою є 

частка національної валюти ‒ 31,53% (36,15% станом на 01.06.2011 р.) та СПЗ (спеціальні права 

запозичення МВФ) ‒ 17,18% (29,25% станом на 01.06.2011 р.). 

Зростання питомої ваги державного боргу, номінованого в іноземній валюті означає збільшення 

витрат уряду з обслуговування власних боргових зобов’язань, що також будуть номіновані в 

інвалюті. Для українських фінансових ринків це відобразиться у ще більшому скороченні валютної 

пропозиції та подальшій девальвації гривні. Ця обставина є однією з підстав щодо проведення 

реструктуризації заборгованості країни перед зовнішніми приватними кредиторами. 

Так, 27.08.2015 р. після тривалих перемовин, Міністерству фінансів України вдалося досягти угоди з 

зовнішніми приватними кредиторами з приводу реструктуризації частини зовнішнього державного 

боргу. Детальніше про умови цієї угоди в розділі 2 огляду. 

В структурі державного та гарантованого державою боргу за групами кредиторів (див. рис. 1.4.) 

найбільша частка належить власникам державних цінних паперів на внутрішньому ринку (35,1%). 

Наразі в обігу на внутрішньому ринку перебувають казначейські зобов’язання з різними строками 

(ОВДП від 12-місячних до 15-річних), а також облігації державних підприємств (НАК «Нафтогаз 

України», Укравтодор тощо). Сукупний обсяг заборгованості за випущеними цінними паперами на 

внутрішньому ринку відповідає 499,72 млрд. грн. (23,74 млрд. дол. США в еквіваленті). 

 

 

Рис. 1.4. Структура державного та гарантований державою боргу України за групами кредиторів 

Частка власників державних цінних паперів на зовнішньому ринку в загальній структурі держборгу 

відповідає 29,6% та відображає заборгованість за ОЗДП 2005‒2015 рр. на загальну суму 

383,16 млрд. грн. (18,28 млрд. дол. США в еквіваленті). 

Серед основних кредиторів-МФО можна назвати: 

‒ Міжнародний Валютний Фонд (122,48 млрд. грн. / 5,82 млрд. дол. США.); 

‒ Міжнародний банк реконструкції та розвитку (89,17 млрд. грн. / 4,24 млрд. дол. США); 

‒ Європейський банк реконструкції та розвитку (11,37 млрд. грн. / 0,54 млрд. дол. США). 

Сукупна частка МФО в загальному обсязі держборгу відповідає 28,2% та складає 269,03 млрд. грн. 

(12,78 млрд. дол. США в еквіваленті). 

Серед найбільших кредиторів ‒ іноземних комерційних банків (або інших фінансових установ) можна 

назвати ВАТ «Газпромбанк» (Росія), Державний банк розвитку КНР, Експортно-імпортний банк 

Китаю,  Експортно-імпортний банк Кореї, Сбербанк Росії, Credit Suisse International тощо. Їх частка в 

загальній структурі відповідає 4,5%  або  64,19 млрд. грн. (3,05 млрд. дол. США в еквіваленті). 

В переліку країн, від урядів яких Україна отримувала позики, присутні Канада, Німеччина, Росія, США 

та Японія. Загальний обсяг таких позик складає 24,73 млрд. грн. (1,17 млрд. дол. США в еквіваленті). 

В якості кредиторів країни виступають також деякі українські фінансові установи, зокрема НБУ, 

Укрексімбанк, Ощадбанк та Укргазбанк. Зазначимо, що великі державні банки є фактично єдиними 

покупцями ВОВДП на внутрішньому ринку, адже інші комерційні банки мають можливість придбавати 
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валюту в обсязі не більше 0,1% обсягу регулятивного капіталу за день.  Їх частка в сукупному обсязі 

державного та гарантованого державою боргу відповідає 0,6%. В той самий час НБУ є власником 

близько 80% випущених ОВДП, тому його реальна частка в структурі внутрішніх кредиторів держави 

є значно більшою. 

За останніми актуальними даними Мінфіну, у другому півріччі 2015 року Україна повинна виплатити 

103,52 млрд. грн. платежів з обслуговування і погашення зовнішнього державного боргу. За 

комерційними кредитами у другому півріччі 2015 року поточного року Україна повинна буде 

виплатити 91,52 млрд. грн., за заборгованістю перед МФО ‒ 10,8 млрд. грн. 

Інформацію щодо витрат на обслуговування та погашення державного боргу, згідно з останніми 

даними Міністерства фінансів України, наведено в табл. 1.3. 

Табл. 1.3.Витрати на обслуговування і погашення держборгу в 2015 році 

Стаття витрат Сума витрат, млн. грн. 

Загальні виплати за державним боргом: 230 483,5 

виплати за зовнішнім боргом 124 111,2 

виплати за зовнішнім боргом 106 372,4 

Видатки на обслуговування державного боргу: 74 660,0 

обслуговування внутрішнього державного боргу 48 153,8 

обслуговування зовнішнього державного боргу 26 506,2 

Джерело: Міністерство фінансів України, розрахунки та візуалізація НРА «Рюрік» 

Нагадаємо, згідно з повідомленнями НБУ, на дату написання огляду обсяг золотовалютних резервів 

України відповідав 10 3754 млн. дол. США, що в повному обсязі покриває всі заплановані на друге 

півріччя 2015 року платежі з обслуговування і погашення держборгу. Додатково варто наголосити, 

що завершення юридичної процедури реалізації положень угоди з реструктуризації, укладеної між 

Мінфіном та комітетом іноземних приватних кредиторів 27.08.2015 р. спричинить зміну показників, 

наведених в таблиці нижче, в бік зменшення.  

Розглядаючи витрати на обслуговування і погашення держборгу у перспективі за період 2015‒

2020 рр., необхідно підкреслити, що в структурі витрат по обслуговуванню боргу поступово буде 

збільшуватися частка виплат з обслуговування внутрішнього боргу, що пов’язано з погашенням та 

виплатою доходів за ОВДП, випущених в 2009‒2012 рр.  

В 2014 році на обслуговування та погашення державного боргу було витрачено 125,5 млрд. грн., що 

відповідає 8% ВВП за результатом року. Всі виплати було здійснено в строк та в повному обсязі. В 

2014 році співвідношення обсягу валового зовнішнього боргу до ВВП країни склало 96%.  Динаміку 

показника за останні десять років наведено на рис. 1.5. 

 

Рис. 1.5. Співвідношення обсягу валового зовнішнього боргу до номінального ВВП України 

Згідно з прогнозами МВФ, співвідношення валового зовнішнього боргу до ВВП досягне пікового 

значення в 2015 році, після чого має показати низхідну динаміку. За попередніми даними, на дату 

написання звіту, сукупний обсяг державного боргу вже перевищив 100% від ВВП. Нагадаємо, одним 
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Джерело: Міністерство фінансів України, Державний комітет статистики України, розрахунки та візуалізація НРА «Рюрік» 
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з положень угод українського уряду з МВФ є досягнення відношення обсягу державного боргу на 

рівні 70% від ВВП у 2020 році. 

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poors прогнозує відновлення економічного зростання 

України на 2% в 2016 році та на 3-4% протягом 2017−2018 років. Наразі важко прогнозувати, скільки 

часу знадобиться для відновлення економіки України до хоча б на докризовому рівні 2013 року. 

Тільки за офіційними показниками, за результатом 2014 року обсяг номінального ВВП країни 

скоротився більш ніж за 28%. Враховуючи об’єктивне скорочення експорту, а також трикратну 

девальвацію національної валюти, що відповідним чином відносно зменшило вартість частини ВВП, 

що виражена внутрішнім споживанням, можна говорити про реальне падіння ВВП приблизно 

вполовину тільки за один рік.   

За даними Держкомстату, ВВП за І кв. 2015 року скоротився на 17,2%, а за ІІ кв. – на 14,7% у 

порівнянні з показниками за аналогічні періоди попереднього року. 

Навіть якщо вдасться досягти зростання економіки на рівні 5-6%, що є високим показником для країн 

з порівняним рівнем розвитку економіки, для відновлення докризових позицій може знадобитися 

більш ніж десять років, особливо враховуючи продовження військових дій, загрозу їх ескалації та 

відносну ефективність реформаторської політики уряду. 

За попередніми  даними, положення угоди з реструктуризації держборгу, укладеної між Мінфіном та 

комітетом приватних зовнішніх кредиторів містить положення, що справлятимуть певний тиск на 

висхідні тенденції в українській економіці. Так, якщо темпи зростання економіки перевищать 3% на 

рік, кредитори отримають 15% вартості цього відсотка зростання ВВП. Якщо темп зростання 

економіки перевищить 4% на рік, кредитори отримають 40% вартості від кожного відсотка такого 

зростання. Важливо, що названі положення вступають в силу тільки починаючи з 2021 року, надаючи 

країні 7 років на відновлення позитивних тенденцій в економіці, та будуть діяти протягом 

20 наступних років. 

Для порівняння, наведемо показники співвідношення обсягу валового зовнішнього боргу до 

номінального ВВП деяких інших країн за даними 2014 року: 

 ‒ Російська Федерація – 33%6; 

− Білорусь – 53%;7  

− Казахстан – 58%8; 

 ‒ Німеччина ‒ 79,1%; 

 ‒ США ‒ 111,4%. 

Достатньо поширеною є ідея про те, що значні обсяги держборгу, зокрема перевищення ним порогу 

у 90% вартості ВВП є серйозним гальмуючим фактором розвитку економіки. З огляду на це МВФ 

було окремо досліджено залежність між обсягом держборгу і темпами зростання економіки9.  

Коротко, результати дослідження дають підстави говорити про те, що високі значення державного 

боргу дійсно уповільнюють висхідні тенденції в економіці, але для кожної країни є своя гранична 

межа і власні параметри. Загального для всіх країн значення держборгу, після якого темпи зростання 

стрімко падають, немає. 

У матеріалах МВФ зазначається, що у світовій історії було кілька періодів, коли відбувалось стрімке 

зростання співвідношення держборг/ВВП багатьох країн. Максимальні значення були зафіксовані у 

1985, 1994 і 20   09 роках. І хоча зворотна залежність між динаміками ВВП і державного боргу дійсно 

зустрічається дуже часто, не всі країни, держборг яких серйозно збільшився протягом 

досліджуваного періоду, відчувають на собі уповільнення зростання ВВП. Для деяких країн, навпаки, 

показник виявляється вищим за свій середній рівень. 

                                                                 
6 http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/bp.pdf 
7 http://www.nbrb.by/statistics/ExternalDebt/Indic.xls 
8 http://lsm.kz/vneshnij-dolg-kazahstana-uvelichilsya-do-155-mlrd.html 
9 Markus Eberhardt and Andrea F. Presbitero «This Time They Are Different: Heterogeneity and Nonlinearity in the Relationship 
Between Debt and Growth»; режим доступу − http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13248.pdf 



Національне рейтингове агентство «Рюрік» 
Аналітичний огляд стану державного боргу та його впливу на фінансовий ринок України 

станом на 01.09.2015 р. 

 15 

Таким чином, залежність між обсягом сукупного державного боргу і темпами зростання ВВП не 

можна вважати лінійною. Зв’язок показників державного боргу і динаміки ВВП для кожної економіки 

доцільно досліджувати окремо, враховуючи, що і в межах однієї системи ця залежність має 

можливість коливатися з часом. 

У міжнародній практиці визнання державою неможливості обслуговування власних боргових 

зобов’язань негативно позначається на її можливостях виходити на міжнародні ринки запозичень, а 

також спричиняє значне погіршення ділових очікувань, в т.ч. потенційних зовнішніх інвесторів, 

зниження суверенних кредитних рейтингів та втрату ділової репутації. Така ситуація означає 

додаткове збільшення дефіциту іноземної валюти на внутрішньому ринку, та, як наслідок, 

девальвацію національної валюти.  

Оголошення дефолту за державними борговим зобов’язаннями може мати і певні позитивні 

наслідки, серед яких скорочення витрат на обслуговування боргу та поява стимулюючого фактору 

до проведення реформування економіки, в тому числі шокового.  

Варто зазначити, що позитивні наслідки від оголошення суверенного дефолту здатні проявлятися 

лише в довгостроковій перспективі.  

Технічний дефолт, тобто будь-яка реструктуризація боргових зобов’язань держави, здатен 

спричинити ті ж самі наслідки, проте, можливо, в меншому масштабі. 

Протягом останніх двох десятирічь в світі було зафіксовано декілька випадків суверенних дефолтів. 

Коротко про їх причини та вплив на фінансові ринки та економіки країн в цілому нижче : 

Дефолт Російської Федерації в 1998 році. Відмова від обслуговування зовнішніх боргових 

зобов’язань викликала потужну девальвацію російського рубля, крах банківської системи, спад 

виробництва, різке зростання цін та зниження рівня життя населення. Причинами явища стали 

значне зростання обсягів зовнішніх запозичень при недостатності міжнародних резервів, 

невідповідність між валютами зобов’язань та активів багатьох російських банків, невдала урядова 

політика керування державними запозиченнями. 

В 2014 році у восьмий раз у своїй історії оголосила дефолт Аргентина. Причиною оголошення 

дефолту стала невиплата в строк відсотків за частиною державного боргу, який було 

реструктуризовано тричі, ‒ в 2001, 2005 та 2010 роках, а саме за 100 млрд. дол. США боргу перед 

приватними кредиторами. Оголошення дефолту призвело до арештів майна країни за кордоном, 

неможливості виходу на міжнародні ринки запозичень, зниження рівня життя населення тощо. 

Мексика, 1994 рік, технічний дефолт. Причиною стало, перш за все, зниження привабливості країни 

для зовнішніх інвесторів після ескалації внутрішнього військового конфлікту та вбивства одного з 

кандидатів в президенти. Відбулось значне ослаблення національної валюти, проте офіційного 

оголошення дефолту вдалось запобігти внаслідок надходження значних обсягів фінансової 

допомоги від США, Японії та країн Латинської Америки.  

Боргова криза в Греції, 2015 рік. Основними причинами технічного дефолту Греції є невиважена 

політика уряду, неправомірне виправлення звітності на державному рівні, низька диверсифікація 

джерел доходу державного бюджету тощо. 01 липня 2015 року Греція не виплатила відсотки за 

боргом перед МВФ, допустивши дефолт, проте згодом погодилася на розробку і виконання 

програми жорстких реформ з метою поновлення співпраці з кредиторами та отримання фінансової 

допомоги.  Суверенний дефолт Греції може мати серйозні наслідки не тільки для населення країни, 

а й щодо фінансової стійкості всієї Єврозони в цілому. 

В 1998 році відбувся технічний дефолт за частиною державних запозичень України. Виплати по 

облігаціям внутрішньої та зовнішньої державної позики було реструктуризовано. Зокрема, урядом 

була проведена конвертація ОВДП у КОВДП (конверсійні облігації внутрішньої державної позики) зі 

зміною відсоткової ставки, строком на 5 років. Випущені КОВДП згодом були успішно погашені. 

Реструктуризація частини зовнішніх боргових зобов’язань країни у відповідності до угоди від 27 

серпня 2015 року, згідно з усталеною міжнародною практикою, може вважатися випадком 

технічного дефолту.  
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Розділ 2. Законодавче регулювання державного боргу  

У середньострокової стратегії управління державним боргом на 2013 ‒ 2015 роки, затвердженій 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 р. №320, визначалися наступні планові 

індикатори на кінець 2013, 2014 і 2015 років відповідно: 

‒ відношення обсягу державного боргу до внутрішнього валового продукту − на рівні не 
більш як 30,6 відсотка, 30,9 відсотка і 31 відсотка; 

‒ частка державного внутрішнього боргу − не менш як 50 відсотків; 

‒ середньозважений строк до погашення державного боргу − не менш як 5,1, 5,3 і 
5,4 року, тощо. 

Для довідки, за результатами 2014 року названі індикатори набули наступних значень: 

‒ відношення обсягу державного боргу до внутрішнього валового продукту −  96%; 

‒ частка державного внутрішнього боргу – 44%; 

‒ середньозважений строк до погашення державного боргу – 4,8 року. 

Різка зміна умов розвитку економіки країни та посилення необхідності у нових запозиченнях 

зумовили прийняття нових заходів з регулювання державного боргу. 

Найголовнішими нормативними документами в сфері управління державним боргом, 

запровадженими протягом 2014‒І пів. 2015 рр. стали наступні: 

 ‒ Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2015 рік» №217-VIII від 02.03.2015 р.; 

 ‒ Закон України «Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим 

державою боргом та місцевим боргом» від 19.05.2015 р. № 436-VIII. 

Основні, на наш погляд, положення вказаних документів, що стосуються керування державним 

боргом, наведено нижче в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1. Основні регулюючі положення нормативних документів щодо управління державним боргом 

Джерело: Міністерство фінансів України, візуалізація НРА «Рюрік» 

Нормативний документ Основні положення 

Закон України «Про 
внесення змін до Закону 
України «Про Державний 

бюджет України на 2015 рік» 
№217-VIII від 02.03.2015 р. 

Міністерству фінансів України надано дозвіл здійснювати правочини щодо 
зовнішнього державного та гарантованого державою боргу шляхом  обміну 
(зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов’язань 
держави; 

Суб’єктам господарювання державного сектору економіки, державним 
банками та міським радам надано право здійснювати правочини за 
кредитами (позиками), місцевим боргом за місцевими зовнішніми 
запозиченнями шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та 
продажу боргових зобов’язань за погодженням з Міністерством фінансів 
України. 

  Закон України «Про 
особливості здійснення 

правочинів з державним, 
гарантованим державою 

боргом та місцевим боргом» 
від 19.05.2015 р. № 436-VIII 

Кабінету Міністрів України та міським радам надано право приймати 
рішення про тимчасове зупинення здійснення платежів за всіма або деякими 
борговими зобов’язаннями, визначеним Законом; 

Закріплена можливість тимчасового припинення примусової реалізації будь-
якого майна суб’єктів зовнішніх запозичень, тобто його відчуження шляхом 
звернення стягнення на майно суб’єктів зовнішніх запозичень за рішеннями, 
що підлягають примусовому виконанню згідно діючого законодавства; 

Встановлено перелік зовнішніх боргових зобов’язань країни, щодо яких 
можлива зміна умов запозичень. 
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Зауважимо, що окреслені у вказаних вище законопроектах плани щодо реструктуризації стосуються 

зобов’язань тільки щодо приватних кредиторів. У перелік боргів, на виплату яких може бути 

накладений мораторій, не входять борги перед МФО та урядами країн.  

04 квітня 2015 року за пропозицією Міністерства фінансів на засіданні Уряду України було 

затверджено перелік зовнішніх боргових зобов’язань, щодо яких планується здійснення правочинів 

стосовно зміни умов запозичень, та надано настанови для вжиття заходів учасниками процесу 

реструктуризації10. 

Правочини стосовно зміни умов запозичень мають забезпечити виконання Україною трьох кількісних 

зобов’язань України перед МВФ щодо досягнення конкретних показників боргу, а саме: 

− заощадження на зовнішніх платежах по боргових зобов’язаннях держави, 
гарантованих державою та суб’єктів господарювання державного сектору економіки 
на суму приблизно 15 млрд. дол. США за період реалізації програми МВФ; 

− забезпечення до 2020 р. співвідношення державний борг/ ВВП на рівні, не вище, ніж 
71 % від ВВП; 

− підтримання загальних потреб у фінансуванні бюджету за борговими операціями в 
середньому на рівні 10 % від ВВП (максимум 12 % від ВВП на рік) в 2019–2025 рр. 

За результатом перемовин Мінфіну з комітетом зовнішніх приватних кредиторів на чолі з Franklin 

Templeton 27 серпня 2015 року були узгоджені умови реструктуризації частини зовнішнього боргу 

України. Кабмін має ухвалити нормативний документ, що дозволить розпочати юридичну процедуру 

обміну облігацій зовнішньої державної позики не пізніше 14 вересня 2015 року. Початок відповідної 

процедури голосування власників цінних паперів щодо їх обміну має відбутись не пізніше 15 вересня 

поточного року. 

Серед положень вищеназваної угоди з реструктуризації містяться наступні: 

‒ зниження основної суми боргу (на 20% або 3,8 млрд. дол. США);  

‒ деяке підвищення відсоткової ставки за борговими зобов’язаннями (з 7,22% до 7,75%); 

‒ зміна термінів погашення боргу (терміни перенесені з 2015‒2023 рр. на 2019‒2027 рр.); 

‒ емісія Україною нових боргових цінних паперів, ставка дохідності по яких прив’язана 
до темпів зростання ВВП, про що зазначалося раніше. 

За оцінкою міжнародного рейтингового агентства Moody's, в довгостроковій перспективі збитки 

зовнішніх приватних кредиторів України, що погодились на реструктуризацію, у півтора рази 

перевищать розмір списання, закріпленого угодою, та складуть не 20% від номіналу євробондів, як 

вказується в угоді про реструктуризацію, а 30-35%.  

Міжнародний валютний фонд позитивно відреагував на досягнення домовленості між Україною та 

кредиторами. Міністр фінансів України Наталія Яресько назвала угоду вигідною для всіх та 

висловила сподівання, що фінансові ринки приймуть її позитивно. 

Невисокий рівень фінансової стійкості держави, потужні кризові явища в економіці та вжиття заходів 

щодо реструктуризації частини державного боргу відповідним чином відзначаються на динаміці 

суверенного кредитного рейтингу України.  

Рівні довгострокового кредитного рейтингу України в іноземній валюті, визначені провідними 

міжнародними рейтинговими агентствами станом на декілька ключових дат, наведено нижче, в 

табл. 2.2. 

                                                                 
10 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248071521 
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Таблиця 2.2. Динаміка довгострокового кредитного рейтингу України в іноземній валюті 

Рейтингове агентство 
 

Рівні довгострокового 
кредитного рейтингу 
України в іноземній валюті 
станом на кінець 2010 
року11 

Рівні довгострокового 
кредитного рейтингу 

України в іноземній валюті 
станом на кінець 2014 року 

Рівні довгострокового 
кредитного рейтингу 

України в іноземній валюті 
станом на кінець серпня 

2015 року, після підписання 
угоди про 

реструктуризацію12 

Fitch  
Ratings 

ВВ- 

‒  29 липня 2010 року 
рейтинг підвищено 

ССС 

‒ 23 серпня 2014 року 
рейтинг знижено  

С 

‒ 27 серпня 2015 року 
рейтинг знижено  

Standard &  
Poor's 

В 

‒ 12 травня 2010 року 
рейтинг знижено 

ССС- 

‒ 19 грудня 2014 року 
рейтинг знижено з 

негативним прогнозом 

СС 

‒ 28 серпня 2015 р. 
підтверджено рейтинг та 

негативний прогноз 

Moody's Investors 
Service 

В 

‒ 12 травня 2010 року 
рейтинг знижено 

Саа3 

‒ 05 квітня 2014 року 
рейтинг знижено з 
негативним прогнозом 

Са 

‒ 24 березня 2015 р.  
знижено рейтинг із 

збереженням негативного 
прогнозу 

Джерело: Міністерство фінансів України, візуалізація НРА «Рюрік» 

Міжнародні рейтингові агентства відреагували на укладання угоди з реструктуризації частини 

зовнішнього боргу України черговим зниженням рівня рейтингів. На нашу думку, після завершення 

реалізації процедури обміну облігацій зовнішньої державної позики, про яку згадувалось раніше, 

варто очікувати зниження суверенного рейтингу України в іноземній валюті до дефолтних рівнів, 

адже укладання Мінфіном угоди з реструктуризації частини зовнішнього боргу, що передбачає 

зменшення обсягу вигоди кредиторів, може вважатися випадком технічного дефолту згідно з 

усталеною міжнародною практикою. 

 

  

                                                                 
11 Дослідження НРА «Рюрік»  «Історія суверенного рейтингу України наприкінці 2010 року» ; режим доступу − 
http://rurik.com.ua/documents/research/UKRAINE_rating.pdf 
12 За даними Міністерства фінансів України http://www.minfin.gov.ua/  
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Розділ 3. Основні тенденції валютного ринку України 

З початку 2014 року фінансові ринок України вимушений був розвиватися в умовах вкрай 

несприятливого зовнішнього середовища та загострення соціально-політичного напруження в 

суспільстві.  

Серед іншого, для валютного ринку України минулий рік відзначився вагомою девальвацією гривні 

по відношенню до більшості іноземних валют, що продовжилося і в 2015 році (див. рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Динаміка офіційного курсу гривні по відношенню до основних валют (на кінець місяця) 

Національна валюта втратила значну частину своєї вартості. Причин для такої тенденції декілька: 

‒ значний обсяг відпливу депозитів з банківської системи; 

‒ постійний дефіцит державних фінансів та значні витрати на обслуговування державного боргу; 

‒ скорочення обсягу експорту, зменшення притоку прямих іноземних інвестицій та, в цілому, 

скорочення пропозиції іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку країни тощо. 

За період 2014 р. ‒ І пів. 2015 р. офіційний курс національної валюти змінився від 

799,3 грн./100 дол. США станом на 01.01.2014 р. до 2 100,5 грн./100 дол. США станом на 

01.07.2015 р. Протягом вказаного проміжку часу пікове значення офіційного курсу було 

зареєстроване 26 лютого 2015 року ‒ 3 001,01 грн. за 100 дол. США. 

В І пів. 2015 році сукупний обсяг інтервенцій НБУ на міжбанківському валютному ринку 

(3 203,6 млн. дол. США) був значно меншим, ніж показник за аналогічний період 2014 року 

(6 264,7 млн. дол. США) (див. рис. 1.2). 

 

Рис. 3.2. Сальдо валютних інтервенцій Національного банку України 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

2014 2015

Долар США (за 100 дол.) 799,30 998,63 1 095,46 1 140,16 1 177,50 1 182,33 1 209,72 1 360,58 1 294,92 1295,0684 1 496,93 1 576,86 1 615,78 2 776,31 2 344,26 2 104,68 2 104,82 2 101,54

Євро (за 100 євро) 1 084,97 1 363,73 1 507,24 1 576,38 1 602,81 1 608,68 1 621,15 1 792,97 1 644,68 1631,5272 1 868,16 1 923,29 1 828,26 3 141,95 2 544,93 2 315,57 2 293,41 2 354,14

Російський рубль (за 1000 руб.) 226,79 277,01 306,96 319,39 339,85 350,31 338,6 374,76 328,77 298,44 314,07 303,04 235,09 457,30 406,09 407,07 402,52 383,4

0,00
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Долар США (за 100 дол.) Євро (за 100 євро) Російський рубль (за 1000 руб.)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

2014 2015

Обсяг купівлі валюти 0,0 174,6 52,3 0,0 211,6 0,0 80,0 354,8 98,3 6,2 3,1 0,0 0,0 144,7 581,4 158,1 168,6 239,2

Обсяг продажу валюти 1742,3 1895,1 0,0 0,0 786,4 0,0 0,0 309,6 833,7 3174,6 573,3 831,1 518,2 651,3 372,5 239,6 100,0 30,0

Сальдо валютних інтервенцій  НБУ -1742,3 -1720,5 52,3 0,0 -574,8 0,0 80,0 45,2 -735,4 -3168,4 -570,2 -831,1 -518,2 -506,6 208,9 -81,5 68,6 209,2
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Джерело: НБУ, розрахунки та візуалізація НРА «Рюрік» 

 

Джерело: НБУ, розрахунки та візуалізація НРА «Рюрік» 

 



Національне рейтингове агентство «Рюрік»  
Аналітичний огляд стану державного боргу та його впливу на фінансовий ринок України 
станом на 01.09.2015 р.  

 20 

 

Найчастіше в якості інструментів валютних інтервенцій НБУ використовує євро, долари США, 

австралійські долари та фунти стерлінгів. 

Протягом 2014 року обсяг інтервенцій з продажу НБУ іноземної валюти міжбанківському валютному 

ринку (10 146,1 млн. грн. в гривневому еквіваленті) значно перевищив обсяг купівлі іноземної валюти 

регулятором (980,9 млн. грн. в гривневому еквіваленті). В І пів. 2015 року загальна сума інтервенцій 

з продажу НБУ ін. валюти міжбанківському валютному ринку також перевищує обсяги придбання 

валюти, проте різниця між показниками не є великою (1 911,6 млн. дол. США та 

1 292,0 млн. дол. США відповідно станом на 01.06.2015 р.). 

Національний банк наразі вживає низку інших економічних заходів для стабілізації ситуації. Зокрема, 

підтримується високий рівень облікової ставки (27% на дату написання огляду), триває процес 

оптимізації і розробки додаткових норм банківського нагляду та валютного контролю.  

Динаміку обсягу міжнародних резервів Національного банку України наведено в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1. Динаміка золотовалютних резервів Національного банку України 

Показник/Дата 01.01.2014 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.07.2015 

Обсяг міжнародних 
резервів, 
млн. дол. США 

20 415,7 15 079,6 16 715,60 16 358,20 7 533,33 9 969,92 10 264,00 

Абсолютна зміна, 
млн. дол. США 

-1 223,60 -5 336,10 +1 636,00 -357,40 -8 824,87 +2 436,69 +294,08 

Джерело: НБУ, розрахунки та візуалізація НРА «Рюрік» 

В структурі міжнародних резервів переважають резерви, виражені в іноземній валюті та 

монетарному золоті (див. рис. 3.3). Протягом І пів. 2015 року частка монетарного золота в структурі 

дещо скоротилася зважаючи на зарахування до складу міжнародних резервів позикових коштів від 

зовнішніх кредиторів, що, як правило, номіновані в дол. США і євро. 

За офіційною позицією регулятора, до кінця року Національний банк України розраховує на 

зростання золотовалютних резервів країни до 17-18 млрд. дол. США в еквіваленті за рахунок 

реалізації програми реформ і отримання міжнародної фінансової допомоги. 

В квітні 2014 року Україна і МВФ розпочали реалізацію дворічної програми «Stand-by» обсягом 

17 млрд. дол. США. Метою програми була підтримка макроекономічної стабільності країни та 

посилення механізмів економічного розвитку, спрямованих на забезпечення стійкого економічного 

зростання. Сукупно, в 2014 році Україна отримала від МВФ два кредитних траншу обсягом 4,6 млрд. 

дол. США. 

В цілому, за підсумками 2014 року Україна отримала 9 млрд. дол. США від іноземних кредиторів. 

При цьому за борговими зобов’язаннями протягом року було сплачено 14 млрд. дол. США. 

Очікується, що в 2015 році обсяг боргових платежів складе близько 11 млрд. дол. США.  

Додатково, 21 січня 2015 року Уряд України надав запит щодо розгляду можливості затвердження 

нової програми співпраці з використанням механізму розширеного фінансування Extended Fund 

Facility (EFF), який передбачає виділення значного обсягу коштів на період до 4 років. Так, сума 

кредиту, на яку можна розраховувати згідно з програмою EFF, зазвичай відповідає 200-600% 

національної квоти. Українська квота в МВФ складає 1,4 млрд. SDR, або близько 2 млрд. дол. США. 

Таким чином, 600% квоти відповідає 12 млрд. дол. США. 

В березні 2015 року відбулось отримання коштів від Міжнародного валютного фонду в рамках 

Механізму розширеного фінансування (EFF) у сумі 4 872,5 млрд. дол. США, на початку серпня ‒ у 

сумі 1,7 млрд. дол. США.  

Сукупний обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному 

ринку України за підсумком І пів. 2015 року склав лише 1 401,3 млн. дол. США (за аналогічний період 

2014 року – 9 135,2 млн. дол. США) (див. рис. 3.3). Однією з причин такої динаміки є присутність 

низки адміністративних обмежень доступу можливих учасників на міжбанківський ринок.  
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Дефіцит готівкової іноземної валюти за одночасно високого рівня попиту з боку населення обумовив 

виникнення незадоволеного валютного попиту та появу «чорного валютного ринку». Курси 

купівлі/продажу на «чорному ринку» відрізняються від значень обмінних курсів, встановлених 

комерційними банками, зазвичай, на 2-3 грн. в бік збільшення. В той самий час реальна різниця між 

«чорним» та офіціальними обмінними курсами є нижчою, враховуючи стягнення збору до Пенсійного 

фонду в обсязі 2% від суми придбання валюти в банку. 

 

Рис. 3.3. Обсяг операцій з безготівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України 

Значні витрати на обслуговування державного боргу, що чинять тиск на золотовалютні резерви НБУ, 

та закріплена у програмах співробітництва з МФО необхідність нарощення їх обсягу обмежує 

можливості Регулятора щодо впливу на міжбанківський валютний ринок за допомогою валютних 

інтервенцій.  
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Валюта, куплена банками у населення, млн. дол. 467,30 384,00 276,20 258,40 175,90 148,10 89,60 194,30 169,10 238,00 207,30 267,90

Валюта, куплена населенням у банків, млн. дол. 675,10 585,30 540,80 597,40 197,20 195,20 109,00 67,90 39,90 32,60 30,00 44,30

Обсяг операцій з готівковою іноземною валютою 
на міжбанківському валютному ринку України, 

млн. дол. 
1 424,40 969,30 817,00 855,80 373,10 343,20 198,60 262,20 209,00 270,60 237,30 223,60

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1 000,00

1 200,00

1 400,00

1 600,00

Огляд підготовлено аналітичним департаментом НРА «Рюрік» на основі офіційних даних НБУ (режим доступу: 
http://bank.gov.ua), НКЦПФР (режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua), Міністерства фінансів України (режим доступу: 
http://www.minfin.gov.ua), Державного комітету статистики України (режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua), МВФ (режим 
доступу: http://www.imf.org/). 

Повні версії аналітичних оглядів завжди є у вільному доступі на офіційному сайту НРА «Рюрік» (http://rurik.com.ua). 

 
 

Відповідальний за випуск: 

Директор з розвитку НРА «Рюрік», к.е.н., 

Долінський Леонід Борисович, тел. (044) 383-04-76. 

Відповідальний аналітик: 

Старший фінансовий аналітик, 

Ярош Станіслава Сергіївна, тел. (044) 489-87-33 / 49, вн. 703. 

Джерело: НБУ, розрахунки та візуалізація НРА «Рюрік» 

 

http://bank.gov.ua/
http://www.ssmsc.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://rurik.com.ua/
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Додатки 

Додаток 1. Структура сукупного державного боргу 01.01.2006 ‒ 01.06.2015 рр. 

Джерело: Міністерство фінансів України, розрахунки та візуалізація НРА «Рюрік» 

 

 
 

01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.06.2013 01.01.2014 01.06.2014 01.01.2015 01.06.2015 

Державний прямий та 
гарантований борг України 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

UAH, млрд. 85,40 78,15 80,55 88,74 189,51 316,88 432,30 473,12 515,51 548,15 584,37 825,41 1 100,83 1 424,13 

USD, млрд. 16,10 15,47 15,95 17,57 24,60 39,68 54,29 59,22 64,50 68,58 73,11 70,10 69,81 67,66 

Державний прямий та 
гарантований зовнішній борг 

75% 74% 79% 79% 75% 67% 64% 63% 60% 55% 51% 59% 56% 64% 

UAH, млрд. 64,44 60,64 63,94 69,94 142,74 211,75 276,75 299,41 309,00 301,18 300,28 487,82 611,97 915,99 

USD, млрд. 12,15 11,43 12,66 13,85 18,54 26,52 34,76 37,47 38,66 37,68 37,57 41,43 38,81 43,52 

Державний прямий та 
гарантований внутрішній борг 

25% 26% 21% 21% 25% 33% 36% 37% 40% 45% 49% 41% 44% 36% 

UAH, млрд. 20,95 17,51 16,61 18,81 46,77 105,13 155,49 173,71 206,51 246,98 284,09 337,59 488,87 508,14 

USD, млрд. 3,95 4,04 3,29 3,72 6,06 13,17 19,53 21,74 25,84 30,90 35,54 28,67 31,00 24,14 

Державний 
прямий борг України 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

UAH, млрд. 67,68 63,14 66,11 71,29 130,79 227,00 323,48 357,27 399,22 442,41 480,22 675,86 947,03 1 194,19 

USD, млрд. 12,76 12,50 13,09 14,11 16,97 28,43 40,63 44,72 49,95 55,35 60,08 57,40 60,06 56,74 

Державний прямий зовнішній 
борг 

69% 70% 75% 75% 66% 60% 56% 55% 52% 49% 46% 55% 51% 60% 

UAH, млрд. 46,73 43,96 49,51 53,49 86,02 135,93 181,81 195,81 208,92 214,83 223,26 369,95 486,03 712,89 

USD, млрд. 8,81 8,70 9,80 10,59 11,17 17,02 22,84 24,51 26,14 26,86 27,93 31,42 30,82 33,87 

Державний прямий внутрішній 
борг 

31% 30% 25% 25% 34% 40% 44% 45% 48% 51% 54% 45% 49% 40% 

UAH, млрд. 14,67 19,19 11,13 12,56 44,67 91,07 141,66 161,47 190,30 227,58 256,96 305,91 461,00 481,33 

USD, млрд. 1,18 3,80 1,08 1,03 5,80 11,41 17,79 20,21 23,81 28,47 32,15 25,98 29,24 22,87 

Гарантований борг України 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

UAH, млрд. 17,71 15,00 14,43 17,45 58,72 89,89 108,76 115,85 116,29 105,74 104,51 149,55 153,80 229,94 

USD, млрд. 3,34 2,97 2,86 3,46 7,63 11,26 13,66 14,50 14,55 13,23 13,03 12,70 9,75 10,92 

Гарантований зовнішній борг 99,96% 99,99% 99,93% 94,14% 96,54% 84,33% 87,29% 89,43% 86,06% 81,66% 73,95% 78,82% 81,92% 88,38% 

UAH, млн. 17 713,74 15 000,17 14 432,30 16 449,50 56 719,77 75 825,46 94 932,46 103 607,49 100 080,91 86 350,73 77 021,88 117 869,08 125 938,97 203 130,65 

USD, млн. 3 338,80 2 970,33 2 857,90 3 257,33 7 366,20 9 495,99 11 923,64 12 967,47 12 521,07 10 803,29 9 636,17 10 010,12 7 986,72 9 650,72 

Гарантований внутрішній борг 0,04% 0,01% 0,07% 5,86% 3,46% 15,67% 12,71% 10,57% 13,94% 18,34% 26,05% 21,18% 18,08% 11,62% 

UAH, млн. 0,97 0,97 0,97 1 000,50 2 000,23 14 064,54 13 827,75 12 240,69 16 211,42 19 392,06 27 129,15 31 683,92 27 863,28 26 804,87 

USD, млн. 0,18 0,19 0,19 202,67 263,80 1 764,01 1 736,78 1 532,04 2 028,20 2 426,13 3 394,11 2 690,78 1 767,02 1 273,50 



Огляд підготовлено аналітичним департаментом НРА «Рюрік» на основі офіційних даних НБУ (режим доступу: http://bank.gov.ua), НКЦПФР (режим доступу: 
http://www.ssmsc.gov.ua), Міністерства фінансів України (режим доступу: http://www.minfin.gov.ua), Державного комітету статистики України (режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua).  
 
За більш детальною інформацією з питань макроекономічних та галузевих оглядів звертайтесь до офіційного сайту НРА «Рюрік» (http://rurik.com.ua) або за 
телефоном (044) 383-04-76. 
 
НРА «Рюрік» не несе відповідальності за точність інформації, отриманої з публічних джерел. 
Даний огляд має виключно інформаційний характер, є суб’єктивним поглядом аналітичного департаменту НРА «Рюрік» та не є рекомендацією або порадою.  
НРА «Рюрік» надає Вам право копіювати документи, надруковані або опубліковані на офіційному сайті тільки для некомерційного використання виключно за 
умови посилання на НРА «Рюрік» як джерело інформації. 
Всі права захищені. Будь-яка публікація НРА «Рюрік» може містити неточності й помилки. НРА «Рюрік» може в будь-який момент без попереднього 
повідомлення вносити покращення та зміни в описану в цих публікаціях інформацію.  

 

http://www.ssmsc.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/


НРА «Рюрік» 
 04053 Україна, м. Київ, вул. Артема,  37-41 

+38 (044) 383 04-76, +38 (044) 484-00-33/49 
e-mail: info@rurik.com.ua 

www: rurik.com.ua 


