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ВСТУП 
 

На сьогоднішній день державний борг та боргова безпека – це 

невід’ємна частина в управлінні фінансовою політикою будь-якої держави. 

Після отримання незалежності в Україні постало вагоме питання розбудови 

нової суверенної держави. Як і будь-яка молода країна, Україна зіткнулася із 

серйозними проблемами нестачі власних фінансових ресурсів, внаслідок чого 

виник дефіцит коштів бюджету і неспроможність повністю забезпечити 

покриття видаткової частини бюджету, що стало перешкодою для соціально-

економічного розвитку країни.  Вирішенням цього питання був вихід 

України на міжнародний ринок капіталів, як позичальника.   

Актуальність цієї теми полягає в тому, що державний борг тісно 

пов’язаний з питанням економічної безпеки країни. На сьогоднішній день, в 

умовах глибокої економічної кризи, постає проблема стрімкого зростання 

зовнішнього державного боргу та збільшення його частки у загальній 

структурі, що провокує загрози борговій безпеці в Україні. Разом із стрімким 

збільшенням рівня зовнішнього державного боргу, варто відмітити і 

існуванні проблем в управлінні боргом, що призводять до нарощення витрат 

по обслуговуванню та погашенню боргу і збільшення навантаження на 

бюджет. З огляду на існуючу ситуацію в Україні, варто відмітити, що вже на 

сьогоднішній день деякі індикатори боргової безпеки знаходяться поза 

межами нормативних значень і потребують нагального вирішення. 

Актуальним питанням у фінансовій політиці є забезпечення умов, що 

будуть сприяти стабілізації фінансової ситуації та зростанню економіки, 

проведення ефективної боргової політики для забезпечення скорочення 

частки зовнішніх запозичень у загальній структурі, а також пошук шляхів 

вдосконалення механізму управління та обслуговування державного боргу. 

Незважаючи на значні здобутки вчених у питанні формування та 

обслуговування зовнішнього боргу, варто відмітити, що існує багато 



невирішених проблем та чимало аспектів, які потребують подальшого 

вивчення і проведення досліджень. 

Об’єкт дослідження: зовнішній державний борг України та видатки на 

його обслуговування. 

Предмет дослідження: сукупність відносин між державою та її 

кредиторами щодо формування та обслуговування зовнішнього державного 

боргу в Україні. 

Мета дослідження: поглиблення теоретичних засад та обґрунтування 

практичних рекомендацій щодо формування та обслуговування зовнішнього 

державного боргу України на основі аналізу оцінки його ефективності, 

враховуючи світовий досвід формування державного боргу Польщі, 

Угорщини та Франції. 

Мета визначає основні завдання дипломної роботи: 

У розділі І  поглибити дослідження теоретико-методичних засад 

управління та обслуговування зовнішнім державним боргом, зокрема: 

дослідити сутність зовнішнього державного боргу, охарактеризувати 

механізм його управління та обслуговування; визначити й обґрунтувати 

інформаційне забезпечення та систему показників аналізу зовнішнього 

державного боргу; дослідити та проаналізувати проблематику щодо 

зовнішнього державного боргу в працях науковців. 

У розділі ІІ оцінити сучасний стан зовнішнього державного боргу та 

його обслуговування в Україні, зокрема: виявити тенденції зміни обсягу 

зовнішнього державного боргу України; розглянути особливості та 

ефективність обслуговування зовнішнього державного боргу України; 

оцінити стан боргової безпеки України; спрогнозувати показники зовнішньої 

державної заборгованості в Україні 

У розділі ІІІ визначити напрями покращення обслуговування зовнішнього 

державного боргу України, зокрема: розглянути зарубіжний досвід щодо 

управління та обслуговування зовнішнім державним боргом і можливості 

його використання в Україні; виявити проблеми зовнішнього державного 



боргу та його обслуговування в Україні; запропонувати шляхи 

вдосконалення обслуговування зовнішнього державного боргу України. 

У ході дослідження було використано наступні методи: 

загальнонаукові методи, а саме метод абстрагування, аналізу, індукції, 

дедукції, синтезу та економічні методи, такі як аналіз структури та динаміки, 

прогнозування та інші статистичні методи. 

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. 

Перший розділ носить теоретичний характер. У ньому розкрито 

сутність державного боргу та його класифікації, особливості формування 

зовнішнього державного боргу, основні причини його виникнення та сутність 

і особливості обслуговування боргу. Проведений аналіз нормативно-

правових актів у сфері боргової політики та описано механізм 

інформаційного забезпечення. Проаналізовано наукові публікації та 

систематизовано висновки у таблиці. 

Другий розділ носить аналітичний характер.У другому розділі 

проведена робота з визначення стану, динаміки та структури державного 

боргу за різними класифікаціями, розраховані основні показники боргової 

безпеки і визначено їх відповідність критичним значенням, досліджено 

особливості видатків на погашення та обслуговування боргу та їх ключові 

показники, а також виявлено ключові тенденції та розраховано прогнозні 

показники боргу на наступні періоди. 

Третій розділ носить творчий характер. У третьому розділі визначено 

особливості управління та обслуговування боргу у розвинених країнах світу, 

визначено основні проблеми в Україні та наведено шляхи вирішення 

існуючих проблем та мінімізації їх негативного впливу на економіку 

України. 

Таким чином, у магістерській дипломній роботі здійснено теоретичне 

узагальнення розуміння процесу формування та обслуговування зовнішнього 



державного боргу і подано практичні заходи щодо їх вдосконалення в 

Україні. 

Список використаної літератури налічує 114 джерел. В роботі подано 

40 рисунків, 9 таблиць та 13 додатків. 
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