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Ефективність управління державним боргом країни є одним з найважливіших інструментів, що  
характеризують її становище в сучасному світі. В Україні, зростання боргової залежності постає як одна з 
найбільш вагомих проблем економічного та політичного характеру, що потребує нагального вирішення. 

Серед причин, які призвели до такого становища можна виділити такі:  

 надмірність запозичень, їх нераціональне та нецільове використання;   

 перевищення видатків державного бюджету над його доходами;   

 відсутність ефективної системи регулярного моніторингу, а саме збору, обробки та аналізу інформації; 

 непрозорість системи управління державним боргом для кредиторів та інвесторів, а також корупція в 
органах влади, що призводить до втрати довіри до України, як позичальника; 

 відсутність законодавчої бази, у якій були б прописані чіткі принципи управління боргом з боку 
держави, порядок здійснення контролю за його поверненням [1]. 

 Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями показала себе як досить ефективний 
інструмент управління державним боргом за рахунок його рефінансування та реструктуризації. 

За 2017 рік обсяг загального та гарантованого державного боргу зріс до 76,31 млрд.дол.США, з 
яких обсяг запозичень у МФО склав близько 19% (14,52 млрд.дол.США). З них 3,35 млрд.дол. США 
складає заборгованість  за позиками, одержаними від Європейського Співтовариства, 0,64 млрд.дол. 
США – від Європейського банку реконструкції та розвитку, 0,69 млрд.дол. США - від Європейського 
інвестиційного банку, 4,9 млрд.дол. США – від Міжнародного банку реконструкції та розвитку; 4,91 
млрд.дол. США - МВФ та 0,01 млрд.дол.США – від Фонду чистих технологій [2]. 

В подальшому, співпраця України з МФО повинна буди спрямована на  поліпшення 
макроекономічних показників держави, формування конкурентного ринкового середовища, стабілізацію 
національної грошової одиниці, залучення інвестицій, розвитку приватного підприємництва [3]. Слід 
знову згадати питання недосконалої законодавчої бази, яка у даному випадку не дає змогу оптимізувати 
та регулювати питання співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. В Україні відсутні 
нормативні акти, які суттєво впливатимуть на механізм співпраці з МФО, адже його можна визнати 
недієвим через постійне зростання заборгованості та відсутності позитивних зрушень в економіці країни. 

Серед шляхів вирішення управління державним боргом можна виділити такі: 

 рефінансування боргу, шляхом отримання нових позик на більш вигідних умовах від МФО; 

 розробка законодавчої бази щодо управління державним боргом та порядку здійснення його 
погашення та обслуговування; 

 контролювати рівень золотовалютних резервів НБУ з метою підтримання на належному рівні 
платоспроможності країни з одночасною мінімізацією направлення траншів МВФ на стабілізацію 
національної грошової одиниці; 

 для скорочення абсолютного розміру державного боргу необхідно збільшити обсяг експорту товарів і 
послуг, зменшити в його частці обсяг сировинних ресурсів, що сприятиме надходженню грошової маси в 
країну; 

 узгодження потребують також стратегічні цілі управління державним боргом. З урахуванням досвіду 
європейських країн потрібно врегулювати політику видатків державного бюджету в контексті оптимізації 
їх розміру (зменшення частки видатків на фінансування органів управління, зменшення видатків на освіту 
у напряму підвищення фінансової автономії вищих навчальних закладів тощо); 

 встановити дієвий контроль за отриманням, обслуговуванням та погашенням як коротко-, так і 
довгострокових позик Уряду України, забезпечити цільове направлення отриманих запозичень лише під 
дієві та ефективні інвестиційні проекти, запровадити моніторинг усіх видів фінансових зобов’язань. 

Висновки.  Таким чином, одним з нагальних завдань для українського Уряду є пошук раціональних 
стратегій управління державним боргом країни, залучення коштів не тільки для споживчих потреб, а  й 
головним чином для реалізації інноваційного та інвестиційного розвитку економіки. 
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