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Управління борговою стійкістю держави: досвід України
На сьогоднішній день однією з актуальних проблем економічного розвитку України є
надмірне зростання державного боргу, що має низку негативних наслідків для фінансової
системи держави. У статті розглянуто поняття боргової стійкості держави, особливу увагу
приділено розробці ефективної системи управління борговою стійкістю. Метою статті є
дослідження теоретичних основ боргової стійкості, аналіз науково-методологічних
підходів до її управління, аналіз державного боргу та боргової стійкості України. Для
досягнення поставленої мети було використано наступні наукові методи: узагальнений
аналіз, декомпозиційний аналіз, порівняння та компіляція. Автори аналізують складові
системи управління борговою стійкістю: об’єкти, суб’єкти, ключові принципи, цілі, методи,
інструменти тощо. Обґрунтовано ряд ключових показників боргової стійкості. Автори
порівнюють її нормативні значення в Україні та країнах світу. Крім того, детально
розглянуто стан та структуру державного боргу, його співвідношення до ВВП. Отримані
результати свідчать про поглиблення боргової кризи в Україні.
Ключові слова: борг, державний борг, боргова стійкість, управління борговою стійкістю,
показники, Україна
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Управление долговой устойчивостью государства: опыт Украины
На сегодняшний день одной из актуальных проблем экономического развития Украины
является чрезмерный рост государственного долга, что имеет ряд негативных последствий
для финансовой системы государства. В статье исследовано понятия долговой
устойчивости, особое внимание уделено разработке эффективной системы управления
долговой устойчивостью. Целью статьи является исследование теоретических основ
долговой устойчивости, анализ научно-методологических подходов к её управлению,
анализ государственного долга и долговой устойчивости Украины. Для достижения
поставленной цели были использованы следующие научные методы: обобщенный анализ,
декомпозиционный анализ, сравнение и компиляция. Авторы анализируют составляющие
системы управления долговой устойчивостью: объекты, субъекты, ключевые принципы,
цели, методы, инструменты и т.д. Обоснован ряд ключевых показателей долговой
устойчивости. Авторы сравнивают её нормативные значения в Украине и странах мира.
Кроме того, детально рассмотрены состояние и структура государственного долга,
соотношение государственного долга к ВВП. Полученные результаты свидетельствуют об
углублении долгового кризиса в Украине.
Ключевые слова: долг, государственный долг, долговая устойчивость, управление
долговой устойчивостью, показатели, Украина
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