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Спроможність у повному обсязі обслуговувати та своєчасно погашати 

державний борг є одним із основних показників фінансової стабільності країни, 

що закріплює за державою статус надійного позичальника та відкриває перед 

нею можливості до нових позик на більш вигідних умовах. 

Дослідженням економічної природи та сутності державного боргу, аналізу 

тенденцій його розвитку була присвячена велика низка наукових праць таких 

вітчизняних науковців: Кондрат І.Ю. [4], Крикунова В.М.,  Данелюк К.М. [5], 

Пасько О.В. [6], Ярошевич Н.Б. [9]. 



У таблиці 1 запропоновано погляди та пропозиції щодо вирішення питань 

стосовно даної проблематики. 

Таблиця 1 

Погляди щодо визначення бюджетного дефіциту  
Автор Пропозиція 

Кондрат І.Ю. для вирішення проблем накопичення державного боргу України та 

подолання негативних тенденцій боргової ситуації потрібно насамперед 

скоротити обсяги дефіциту державного бюджету України, що і є 

основною причиною зростання державного боргу [4, с.215] 

В.М.Крикунова 

та 

К.М.Данелюк 

розмір державного боргу безпосередньо залежить від обсягу 

бюджетного дефіциту. Наявність бюджетного дефіциту спричиняє 

зростання державного боргу, що, у свою чергу, зумовлює потребу в 

додаткових бюджетних витратах на його обслуговування і тим самим 

призводить до збільшення бюджетного дефіциту [5] 

Пасько О.В. зовнішні запозичення спричиняють ефект чистого експорту або ефект 

імпорту. Використання зовнішніх запозичень впливає на підтримання 

високого курсу вітчизняної валюти через спрямування валютних запасів 

на фінансування бюджетного дефіциту. Результатом цього може стати 

зменшення обсягів експорту та збільшення імпорту, що зумовлює 

формування негативного торговельного балансу [6] 

Ярошевич Н.Б. в Україні необхідно прийняти Закон України "Про державний борг 

України", який повинен удосконалити процес управління державним 

боргом, а також сформувати чітку методику розрахунку величини 

державного боргу і віднесення відповідних видів заборгованості до 

внутрішнього і зовнішнього боргу [9, с.271].  

 

Метою статті є дослідження стану та структури державного боргу, а також 

визначення напрямів вдосконалення управління державним боргом. 

Державний борг є важливим та не невід’ємним елементом економіки 

кожної держави. Щодо України, державний кредит є основним засобом 

отримання додаткових фінансів. В процесі його виплати держава часто 

стикається з певними труднощами та проблемами, які можуть призвести до 

появи державного боргу. Вивчення цього питання для України є досить 



важливим. Проблеми, пов’язані з державним боргом, суттєво гальмують 

розвиток економіки і не дають змогу ефективно розвиватися країні. Більшість 

державних запозичень проводяться з метою покриття бюджетного дефіциту на 

рівні держави та регіонів, цільового фінансування різноманітних програм. 

Великі розміри та проблеми покриття державного боргу зумовлюють пошук та 

формування шляхів розв’язання цієї проблеми. На формування боргу держави 

здійснюють вплив як об’єктивні, так і суб’єктивні фактори. До об’єктивних 

факторів слід віднести негативне сальдо торгівельного балансу, застаріла 

технологічна база, несприятливий інвестиційний клімат. Суб’єктивні фактори 

пов’язані з помилками та прорахунками у тактиці впровадження реформ, 

відсутністю стратегії щодо розвитку фінансового ринку. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України “державний  борг  - загальна 

сума заборгованості держави, яка складається  з  усіх  випущених і 

непогашених боргових зобов'язань держави, включаючи боргові зобов'язання 

держави,  що вступають в дію в результаті виданих гарантій за 

кредитами,   або   зобов'язань,   що  виникають  на  підставі   законодавства або 

договору” [3]. 

Внутрішній державний борг – заборгованість держави 

домогосподарствам і фірмам даної країни, які володіють цінними паперами, 

випущеними її урядом. 

Зовнішній державний борг – це заборгованість держави перед іноземними 

громадянами, фірмами, урядами та міжнародними фінансовими організаціями 

[2]. 

Гарантований державою борг – це загальна сума боргових зобов’язань 

суб’єктів господарювання-резидентів України щодо отриманих та непогашених 

на звітну дату кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними 

гарантіями [3]. 

Обсяг державного боргу регулюється законодавством України. Для 

поліпшення управління та обслуговування зовнішнього і внутрішнього боргу 

бюджетним кодексом України встановлено, що основний обсяг державного 



боргу не повинен перевищувати 60% фактичного річного обсягу ВВП України. 

Крім того, граничні обсяги державного внутрішнього та зовнішнього боргу 

України і надання державних гарантій здійснюються в межах, що 

встановлюються   на кожний бюджетний період [1]. 

Дані державного та гарантованого державою боргу України за 2010 – 

2014рр. наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Порівняння державного та гарантованого державою боргів  
Роки Державний борг України Гарантований державою борг  

тис. грн. тис. дол. США % тис. грн. тис. дол. 

США 

% 

2010 323.475.202,05 40.628.911,14 74,84 108.760.208,14 13.660.425,32 25,16 

2011 357.273.437,23 44.716.192,77 75,44 115.848.185,26 14.499.510,01 24,49 

2012 399.218.234,12 49.945.981,99 77,44 116.292.327,30 14.549.271,52 22,56 

2013 410.964.780,57 51.415.586,23 77,92 116.487.019,54 14.573.629,36 22,08 

2014 686.804.516,03 56.773.616,28 82,01 150.641.043,13 12.452.505,16 17,99 

 

Станом на 31 грудня 2010 року державний та гарантований державою борг 

України становив  432.235.410,19 тис.грн. або 54.289.336,46 тис.дол.США, в 

тому числі: державний борг України становив  323.475.202,05 тис.грн. (74,84% 

від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або  

40.628.911,14 тис.дол.США. Гарантований державою борг України становив 

108.760.208,14 тис.грн. (25,16%) або 13.660.425,32 тис.дол.США. 

Станом на 31 грудня 2011 року державний та гарантований державою борг 

України становив  473.121.622,49 тис.грн. або 59.215.702,78 тис.дол.США, в 

тому числі: державний борг України становив  357.273.437,23 тис.грн. (75,44%) 

або  44.716.192,77 тис.дол.США. Гарантований державою борг України 

становив 115.848.185,26 тис.грн. (24,49%) або 14.499.510,01тис.дол.США. 

Станом на 31 грудня 2012 року державний та гарантований державою борг 

України становив  515.510.561, тис.грн. або 64.495.253,51 тис.дол.США, в тому 

числі: державний борг України становив  399.218.234,12 тис.грн. (77,44%) або  



51.415.586,23 тис.дол.США. Гарантований державою борг України становив 

116.292.327,30 тис.грн. (22,56%) або 14.549.271,52 тис.дол.США. 

Станом на 31 грудня 2013 року державний та гарантований державою борг 

України становив  527.451.800,11 тис.грн. або 65.989.215,59 тис.дол.США, в 

тому числі: державний борг України становив  410.964.780,57 тис.грн. (77,92%) 

або  49.945.981,99 тис.дол.США. Гарантований державою борг України 

становив 116.487.019,54 тис.грн. (22,08%) або 14.573.629,36 тис.дол.США. 

Станом на 31 липня 2014 року державний та гарантований державою борг 

України становив  837.445.559,16 тис.грн. або 69.226.121,44 тис.дол.США, в 

тому числі: державний борг України становив  686.804.516,03 тис.грн. (82,01%) 

або  56.773.616,28 тис.дол.США. Гарантований державою борг України 

становив 150.641.043,13 тис.грн. (17,99%) або 12.452.505,16 тис.дол.США [8]. 

На рисунку 1 відображено графічно динаміку державного та гарантованого 

державою боргів. 

 
Рис. 1. Динаміка державного та гарантованого державою боргів 

Аналізуючи дані про стан державного боргу за останні роки, можна 

зробити висновок, що державний борг України має тенденцію до зростання, яке 

набуло загрозливих темпів. Це здійснює негативний вплив на Україну і має 

певні наслідки. Але, з огляду на останні офіційні дані та прогнози, держборг 

поступово зменшується, що дає можливість сподіватися на покращення стану 
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економіки та його подальше зменшення. Слід розглянути позитивні та 

негативні наслідки цього явища. Державні запозичення сприяють активізації 

підприємницької діяльності, ефективному використанню фінансових ресурсів 

та економічному зростанню. Але це збільшує навантаження на державний 

бюджет. Тому вкрай важливо знайти оптимальне співвідношення між 

інвестиціями, економічним зростанням та внутрішніми і зовнішніми 

запозиченнями. 

Основна мета сучасної боргової політики України - поступове зменшення 

боргового навантаження бюджету й економіки країни. Великий обсяг боргу 

держави, зокрема перед зовнішніми кредиторами, створює загрозу фінансовій 

безпеці держави. Фінансова безпека характеризується таким станом фінансової 

грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної і податкової систем, який 

здатний забезпечити ефективне функціонування національної економіки та 

економічне зростання держави шляхом збалансованості, стійкості і протидії до 

внутрішніх і зовнішніх негативних впливів на її розвиток [7]. 

Отже, в сучасних умовах світової глобалізації варто слідкувати 

за  обсягом державного боргу, ефективно управляти їм та стимулювати його 

зменшення. Постійні державні кредити, неможливість своєчасних виплат 

можуть призвести до накопичення боргів та боргової кабали. Через це Україна 

може втратити свою політичну позицію у світовому співтоваристві та 

економічну незалежність.  

Система управління державним боргом потребує негайного 

вдосконалення та розробки стратегії управління кредитними зобов´язаннями. 

Головне завдання цієї стратегії є визначення оптимальної структури та обсягу 

державного боргу з метою зниження вартості обслуговування боргу і 

мінімізації ризику, який виникає при отриманні кредитів. 
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