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Регулювання державної заборгованості: проблеми та перспективи
У статті досліджено сучасні світові тенденції державної заборгованості. Підтверджено факт стрімкого зростання
державного боргу в різних країнах світу протягом фінансової кризи 2008–2009 років і проаналізовано причини та
наслідки збільшення державної заборгованості в окремих країнах. Вивчається питання державного боргу в
розвинутих країнах і тих, що розвиваються. Особлива увага приділяється проблемі державної заборгованості
Японії, США та країн ЄС. Розглянуто також питання державної заборгованості в Україні, її тенденції та наслідки
для економіки. Залучення позикових коштів державою зазвичай використовується для фінансування
обслуговування та виплат наявного боргу. Державна заборгованість може бути важливим джерелом інвестицій і
використовуватися для розвитку економічної системи країни. Однак в умовах стрімкого й необмеженого зростання
державна заборгованість може стати тягарем для економіки.
Ключові слова: державна заборгованість, державний борг, заборгованість державі, регулювання боргу, криза
державного боргу, скорочення заборгованості.
Класифікація JEL: H60, 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.

Ростислав Славьюк, Наталия Славьюк
Регулирование государственной задолженности: проблемы и перспективы
В статье исследованы современные мировые тенденции государственной задолженности. Подтвержден факт
стремительного роста государственного долга в разных странах мира на протяжении финансового кризиса 2008–
2009 гг. и проанализированы причины и последствия увеличения государственной задолженности в отдельных
странах. Изучается вопрос государственного долга d развитых и развивающихся странах. Особое внимание
уделено проблеме государственной задолженности Японии, США и стран ЕС. Рассмотрен также вопрос
государственной задолженности Украины, ее тенденции и последствия для экономики. Привлечение
заимствованных средств государством как правило используется для финансирования обслуживания и выплат
существующего долга. Государственная задолженность может быть важным источником инвестиций и
использоваться для развития экономической системы страны. Однако в условиях стремительного и
неограниченного роста государственная задолженность может стать бременем для экономики.
Ключевые слова: государственная задолженность, государственный долг, задолженность государству,
регулирование долга, кризис государственного долга, сокращение задолженности.
Классификация JEL: H60, 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.

