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АНАЛІЗ СТАНУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ 

Запозичення держави цікавлять чимало громадян, які переймаються 

фінансовими справами своєї країни. Процес отримання позик з одного боку 

дозволяє країні швидко вирішити гострі проблеми та фінансувати 

перспективні національні проекти, з іншого – неефективне використання 

запозичень суттєво збільшує навантаження на державний бюджет майбутніх 

років. 

Згідно Бюджетного кодексу України державний борг – це загальна 

сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та непогашених 

кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного 

запозичення. 

Метою проведення державних запозичень є покриття бюджетного 

дефіциту на державному і регіональному рівнях, цільового фінансування 

різноманітних програм, поповнення необхідних резервних активів, а також 

рефінансування раніше здійснених державних запозичень. 

Структурно державний борг України складається з внутрішнього і 

зовнішнього, різниця між ними полягає у відношенні кредитора до України: 

внутрішній борг – заборгованість держави всім громадянам, які тримають 

внутрішні державні облігації, а зовнішній – запозичення держави на 

зовнішньому ринку. 

Протягом 2012-2013 рр. обсяги державного боргу зросли з 473 

млрд.грн. до 552 млрд., в основному ріст був забезпечений суттєвим 

збільшенням внутрішніх запозичень, які з початку 2012 року до жовтня 2013 

року зросли з 173, 7 млрд.грн. до 261, 5 млрд.грн. [1] 

З одного боку внутрішні запозичення є менш небезпечними ніж 

зовнішні, адже вони не спонукають до вивезення матеріальних цінностей з 



країни, а до перерозподілу доходів в середині країни, з іншого – вони 

стимулюють інфляцію та знижують інвестиційну активність. Вагомою 

складовою зростання внутрішнього боргу є заборгованість уряду в секторі 

господарських відносин з реальним (виробничим) сектором економіки. 

 

Станом на 1.01.2014 р. загальний обсяг державного боргу склав 584,1 

млрд. грн., в т. ч. 300 млрд. грн. склав зовнішній борг і 284,1 млрд. грн. – 

внутрішній борг. Станом на 1.02.2014 р. загальний обсяг державного боргу 

зріс до 585, 3 млрд. грн., в т. ч. 298,6 млрд. грн. склав зовнішній борг і 286,7 

млрд. грн. – внутрішній борг [2].  За прогнозами рейтингового агентства 

Moody’s, співвідношення державного боргу України до ВВП за підсумком 

2014 р. може зрости до критичного рівня – 60%.  

Найкращим з існуючих методів скорочення державного боргу є 

зростання обсягів експорту товарів і послуг, які сприяють надходженням 

грошової маси в країну і як результат– надходжень до бюджету. 
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