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Аналіз емпіричних доказів взаємозв’язку між зовнішнім боргом та економічним зростанням на
прикладі України та інших країн, що розвиваються
У статті проаналізований зв’язок між зовнішнім боргом та економічним зростанням у країнах, що розвиваються, за
період з 2006 по 2016 рр. Автори використовують різні економетричні інструменти, наприклад, авторегресійну
модель з розподіленим лагом та кореляційний аналіз. Результати регресійного аналізу свідчать про відсутність
значного впливу первинних значень на оцінку показників. Таким чином, було зроблено припущення, що країни,
що розвиваються, мають нелінійний вплив на макроекономічні показники, включаючи зовнішній борг, який має
нелінійний вплив на економічне зростання. Автори виявили, що високий рівень зовнішнього боргу, разом з
макроекономічною нестабільністю, перешкоджають економічному зростанню в цих країнах. Результати
регресійного аналізу також свідчать про критичний рівень боргового навантаження для країн, що розвиваються,
коли незначний вплив зовнішнього боргу на економічне зростання стає негативним.
У статті висвітлена актуальність проблеми запровадження стратегії ефективного управління державним боргом в
Україні. Передумовою вирішення цієї проблеми є належна організаційна підтримка. Автори дають рекомендації
щодо вдосконалення моделі управління державним зовнішнім боргом. У статті запропонована нова структура за
участю нової складової – незалежних агентств. Уніфікована система управління зовнішнім боргом має поєднувати
в собі усі державні інститути та органи виконавчої влади у цій сфері.
Ключові слова: державний зовнішній борг, державний внутрішній борг, економічне зростання, управління
державним боргом, авторегресійна модель з розподіленим лагом.
Класифікація JEL: F34, F43, H63.
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного посилання
на оригінальну версію статті.
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Анализ эмпирических доказательств взаимосвязи между внешним долгом и экономическим ростом на
примере Украины и других развивающихся стран
В статье проанализирована связь между внешним долгом и экономическим ростом в развивающихся странах за
период с 2006 по 2016 гг. Авторы используют различные эконометрические инструменты, например,
авторегрессионную модель с распределенным лагом и корреляционный анализ. Результаты регрессионного
анализа свидетельствуют об отсутствии значительного влияния первичных значений на оценку показателей. Таким
образом, было сделано предположение, что развивающиеся страны имеют нелинейное влияния на
макроэкономические показатели, включая внешний долг, имеющий нелинейное влияние на экономический рост.
Авторы выявили, что высокий уровень внешнего долга, вместе с макроэкономической нестабильностью,
препятствуют экономическому росту в данных странах. Результаты регрессионного анализа также
свидетельствуют о критическом уровне долговой нагрузки для развивающихся стран, когда незначительное
влияние внешнего долга на экономический рост становится негативным.
В статье освещена актуальность проблемы внедрения стратегии эффективного управления государственным
долгом в Украине. Предпосылкой решения данной проблемы является надлежащая организационная поддержка.
Авторы дают рекомендации касательно усовершенствования модели управления государственным внешним
долгом. В статье предложена новая структура при участии новой составляющей – независимых агентств.
Унифицированная система управления внешним долгом должна объединять в себе все государственные институты
и органы исполнительной власти в данной сфере.
Ключевые слова: государственный внешний долг, государственный внутренний долг, экономический рост,
управление государственным долгом, авторегрессионная модель с распределенным лагом.
Классификация JEL: F34, F43, H63.
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование, распространение и
воспроизведение, запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует присутствия
соответствующей ссылки на оригинальную версию статьи.

