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ВСТУП 

 

 

Портфель боргових зобов'язань урядів різних країн зазвичай є 

найбільшим фінансовим портфелем держави. При відсутності належного 

контролю і ефективної системи управління критичний рівень заборгованості 

уряду тієї чи іншої країни цілком може стати реальною загрозою національній 

економічній безпеці: обмеження інвестиційних капіталовкладень в національне 

господарство, відволікання частини бюджетних коштів від соціально-

господарських потреб країни, надмірна залежність вітчизняної фінансової 

системи від міжнародних фінансових ресурсів і т.д.  

Актуальність теми пов'язана з тим фактом, що в даний час від вирішення 

проблеми зовнішнього державного боргу залежить стабілізація 

макроекономічної ситуації, інвестиційний клімат, стабільність національної 

валюти і державного бюджету, розмір золотовалютних резервів.  

У зв'язку зі спробами міжнародних кредиторів чинити тиск на політичну і 

економічну ситуацію в країні через боргову проблему, ефективне регулювання і 

управління державними борговими зобов'язаннями є ключем до збереження 

національної і економічної безпеки і самостійності в здійсненні зовнішньої і 

внутрішньої політики уряду, адже в країнах з великими державними позиками 

погіршується соціально-економічна обстановка, а також загальмовується 

економічне зростання. 

Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є дослідження 

стану зовнішнього державного боргу та пов’язаних з ним наслідків, огляд 

світового досвіду управління борговими зобов’язаннями та основні проблеми 

його покращення в Україні.  

Зважаючи на це, формуються наступні завдання:  

- сутність та основні особливості поняння державного боргового 

зобов’язання; 

- формування дефініцію державного боргу, визначити його суть;  

- дослідження теоретичних аспекти державного боргу;  



- огляд, аналіз і охарактеристика особливості державного боргу в Україні;  

- виокремлення основних проблемних аспектів якісного та 

перспективного формування державним боргом в нашій країні; 

- надання та огляд практичних рекомендацій щодо оптимізації управління 

державним боргом в Україні.  

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є зовнішній державний борг.  

Предмет дослідження. Предметом дослідження є процеси управління та 

обслуговування зовнішнім державним боргом 

Теоретична основа. Теоретичною основою дипломної роботи є праці 

вітчизняних та зарубіжних науковців присвячених проблемі державного боргу.  

Інформаційна база. Інформаційною базою дипломної роботи є 

законодавчо-нормативні акти України, статистичні дані та практичні матеріали 

Міністерства фінансів України, Національного банку України, Рахункової 

палати України.  

Методологічна основа. В дипломній роботі використані основні підходи 

і методи наукового пізнання, в тому числі: діалектичний метод пізнання, 

системний підхід, дедукція та індукція, аналіз і синтез, статистичні методи 

обробки інформації, методи порівняльного економічного аналізу. 

Новизна дослідження полягає у аналізу характерних рис державного 

боргу в Україні на сучасному етапі, характеристики впливу державного боргу 

на економіку країни, аналізу проблематики вітчизняної боргової політики та 

розробка перспективних шляхів розв’язання боргових проблем в Україні. 

Структура і обсяг роботи. Дипломна робота складається з вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 

складає 95 сторінок. 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

 

У дипломній роботі досліджено теоретико-методологічні засади та 

практичні прийоми аналізу і оцінки управління зовнішнім державним боргом в 

Україні. Проведене дослідження дозволило сформулювати наступні висновки:  

1. На основі проведеного аналізу теоретичних напрацювань даної 

теми, нами сформульовано визначення «державний борг», яку подано в такій 

редакції: «Державний борг – це загальна сума непогашеної заборгованості 

держави, як за внутрішніми так і зовнішніми запозиченнями а також наданими 

гарантіями». Загалом, державний борг відображає собою вид відносин між 

господарюючими суб’єктами, котрими з одного боку є держава, що переважно 

є позичальником, а також гарантом і кредитором; з іншого боку - юридичні та 

фізичні особи, котрі виступають у якості кредитора. 

2. Головними причинами виникнення і зростання боргу держави є 

найперше хронічне зростання та дефіцит державного бюджету, а також 

перевищення темпів зростання державних видатків над темпами зростання 

державних доходів, неефективно спланована і впроваджена фіскальна політика, 

котра спрямована на зменшення податкового навантаження без відповідного 

скорочення державних витрат; вплив політичних бізнес-циклів.  

3. Управління державним боргом в Україні здійснюється в тісній 

взаємодії і співпраці Міністерства фінансів України, Кабінету Міністрів 

України, Національного банку України та Державного казначейства України, 

котрі несуть відповідальність за розробку та реалізацію ефективної боргової 

стратегії держави з метою забезпечення фінансової стабільності та боргової 

стійкості країни. 

4. Інформаційне забезпечення статистичного аналізу та оцінки 

державного боргу включає фінансову звітність державного казначейства 

України про виконання бюджету та стан державного боргу, систему показників 

боргового навантаження, міжнародні стандарти статистики державних 

фінансів, нормативно-правове регулювання державного боргу.  



До законодавчих актів які регулюють розмір державного боргу відносять:  

окремі статті Конституції України;  певні законодавчі акти щодо Національного 

Банку України;  норми законів про Державний бюджет;  закони, що регулюють 

розміри державних запозичень. 

Функціонування державного боргу забезпечує сукупність нормативних 

актів, до котрих належать: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про 

державний внутрішній борг України», Закон України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» та ін.. Нормативно-правове забезпечення державного боргу 

характеризується незначною кількістю та недосконалістю нормативних актів. 

5. Управління державним боргом супроводжується переліком проблем, 

починаючи з недосконалення дослідження поняття державного боргу в 

законодавстві, що не сприяє реалістичному прогнозуванню основних 

макроекономічних показників соціально-економічного розвитку країни: 

проблем обліку та звітності державного боргу, проблем структуризації боргу. 

6. Аналіз сучасного стану державного боргу характеризується постійним 

їх зростанням. Адже наша політика управління державним боргом довгий час 

була спрямована на зовнішні запозичення.  

Причиною цього є висока вартість запозичень на внутрішньому ринку. 

Висока вартість державних внутрішніх запозичень зумовлена низькою 

ліквідністю державних цінних паперів, що призвело до недостатнього попиту 

на державні цінні папери з боку фінансових установ. 

На початковому етапі запозичення були потрібні Україні для проведення 

ринкових перетворень. В державі переважали зовнішні запозиченням перед 

внутрішнім, що ставило країну в залежність від іноземних кредиторів.  

На сучасному етапі Україна намагається мінімізувати кількість кредитів 

від міжнародних фінансових організацій і переключитись на внутрішній ринок.  

7. На основі проведеного практичного аналізу слід вказати на те, що в 

Україні існує загрозлива ситуація для її розвитку - зростання боргового 

навантаження, адже це одна з основних причин нестабільності, гальмування та 

ослаблення економічного зростання. 



В Україні найвагомішими причинами існування державного боргу та його 

зростання, насамперед, є дефіцит державного бюджету та платіжного балансу 

країни. Для покриття дефіциту держбюджету України мобілізуються кошти 

міжнародних фінансових організацій. Проте вона потребує кардинальних дй з 

боку уряду та застосування новітніх методів свiтових держав.  

8. Використання світового досвіду провідних економічного розвинених 

країн, які стикалися з проблемою надмірного боргового навантаження, дасть 

можливість визначити ключові складові стабілізації економіки та створити на 

цих засадах комплекс методів раціонального та ефективного управління 

державним боргом в Україні. В роботі аналізується досвід управління 

борговими зобов`язаннями провідних світових країн, зокрема детально 

розглянуто США, Великобританію, Угорщину, Португалію та Польщу.  

Дослідження становлення державного боргу в обраних країнах дозволило 

навести заходи, котрі здійснювалися країнами для ефективного проведення 

боргової політики.  

9. Управління державним боргом - це заходи, котрі здійснює держава 

діючи через свої уповноважені органи з питань залучення позикових ресурсів, 

їх ефективне використання, повернення коштів і сплату відсотків за ними, 

контроль за дотриманням платоспроможності країни. 

10. Міжнародні фінансові організації мають велике значення для 

покращення економічного становища України. Співпраця з ними сприяє 

формуванню конкурентного ринкового середовища, активізації інвестиційного 

процесу, поліпшенню макрофінансових показників стабілізації, розвитку 

приватного підприємництва.  
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