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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ 

 
B.B. Martynyuk, R.V. Lanyush 

MODERN PROBLEMS OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT 
 

Питання формування бюджетного дефіциту та державного боргу, їх динаміки і 
структури та пошук джерел їх погашення є одними з основних  при розробці стратегії 
розвитку держави на майбутні періоди. 

Основними причинами виникнення і зростання державного боргу в Україні є 
дефіцит державного бюджету та постійний дефіцит платіжного балансу країни. Це, в 
свою чергу, підвищує боргову залежність країни і відповідно є головною причиною 
гальмування економічного розвитку та зниження інвестиційної привабливості.     

Відповідно до Бюджетного Кодексу України, державний борг – це загальна сума 
заборгованості держави, яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зо-
бов’язань держави, включаючи боргові зобов’язання держави, що вступають у дію в 
результаті виданих гарантій за кредитами, або зобов'язань, що виникають на підставі 
законодавства або договору. 

Державний борг в цілому є достатньо складним механізмом, функціонування 
якого залежить від дій багатьох суб’єктів ринкових відносин. Тому значну увагу слід 
приділити саме управлінню державним боргом.  

Виходячи із сутності категорії «управління», управління державним боргом 
передбачає сукупність заходів держави щодо погашення і регулювання суми державно-
го кредиту, а також залучення нових позичкових коштів, тобто вплив на фінансову сис-
тему держави з метою забезпечення її стабільного стану і функціонування відповідно 
до визначених довгострокових і короткострокових цілей.  

Метою управління державним боргом є забезпечення боргової безпеки держави, 
тобто дотримання такого рівня державної заборгованості, який задовольняє потреби 
держави у фінансових ресурсах, дає змогу зберегти стійкість фінансової системи дер-
жави і при цьому не ставить її під загрозу. 

Враховуючи економічну ситуацію в Україні та рівень її державної заборгованості, 
в якій переважаючою більшістю виступає саме зовнішній борг, дуже важливо розроби-
ти систему показників, які б показували критичний рівень боргового навантаження на 
бюджет. Адже значне спрямування коштів на сплату відсотків по боргових зо-
бов’язаннях, приводить до того, що велика частина соціальних та інших програм зали-
шаються нереалізованими (без фінансування). Не говорячи вже про інвестиційні витра-
ти держави, що у своїй сукупності свідчить про сповільнення економічного розвитку.     
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