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Основні загрози борговій безпеці України 
 

Підривом стабільності економіки України стало зростання державного боргу. Сьогодні, в умовах посилення 

міжнародних інтеграційних процесів, гостро стоїть питання ефективної боргової політики кожної країни, яка на 

межі дефолту. А для України це не менш актуально, адже постійні фінансові дисбаланси в країні провокують 

стабільні боргові проблеми, а відповідно підривають боргову безпеку країни. Дослідивши фактори (загрози), які 

провокують боргову кризу в країни, можна сформувати ефективну політику запозичень. 

На рис. 1 систематизовано основні загрози боргової безпеки України у два напрями: загрози, що провокують 

дестабілізацію боргової безпеки та загрози, що підсилюють дестабілізацію боргової безпеки. 

 
Рис. 1. Основні загрози боргової безпеки 

 

Як видно з рисунку 1, боргова безпека є найбільш вразливою складовою економічної безпеки будь-якої країни. 

Адже світовий досвід (Греція), показав, що зростання боргового навантаження до критичного рівня відчутно 

гальмує розвиток країни через значні витрати та призводить до боргових криз (неспроможності країни в повному 

обсязі обслуговувати свій державний борг).  

В Україні теж склалася складна боргова ситуація, яка лише підсилюється нестабільністю валютного курсу, 

недосконалістю законодавства, постійним зростанням обсягу державного боргу, що створює загрозу невчасного 

виконання своїх боргових зобов’язань. А несвоєчасне реагування на такі загрози призводить теж до боргової кризи. 

Одним із інструментів реагування на такі дисбаланси – це вдало сформована боргова політика, яка передбачає 

постійний моніторинг та аналіз загроз борговій безпеці, що у свою чергу дозволяє вчасно зреагувати та запобігти 

борговій кризі. 

В першу чергу, що необхідно зробити, для виходу з боргової кризи та стабілізації боргової безпеки – навести 

порядок в бюджетній сфері країни, адже відсутність контролю провокує невиправдані витрати, що і призводять до 

зростання державного боргу. Уряд повинен усіма своїми діями забезпечувати макроекономічну стабільність та 

інституційні зміни, які необхідні для міжнародної інтеграції. 

Можна зробити висновок, що провокатором боргового дисбалансу є сама держава, зокрема, механізм управління 

економічної процесами в країні: і бюджетної політики, і податкової політики, і валютної політики, і монетарної 

політики тощо. Досвід зарубіжних країн (Словаччини) повинен бути прикладом для укріплення боргової безпеки 

країни та національної безпеки в цілому. 

 

ЗАГРОЗИ, ЩО ПРОВОКУЮТЬ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЮ 

1- недосконалість податкового законодавства; 

2- низький рівень довіри до фінансових інститутів держави 

3- слабкі перспективи економічного зростання 

4- політична нестабільність 

5- високий рівень тонізації економіки 

6- корупція державних органах влади 

7- девальвація гривні 

8- низький рівень золотовалютних резервів 

9- обмеження доступу до ринку позикового капіталу 

10- втрата економічного суверенітету держави 

11- низький кредитний рейтинг держави 

12- дестабілізація в банківському секторі 

13- зростання дефіциту держбюджету 

14- неефективне управління коштами держбюджету 

15- зростання видатків на обслуговування боргу 

ЗАГРОЗИ, ЩО ПІДСИЛЮЮТЬ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЮ 

1- високий рівень державного боргу 

2- неефективне використання запозичених коштів 

3- диспропорції у структурі держбюджету 

4- негативні наслідки реструктуризації зовнішніх запозичень 

5- висока вартість державних запозичень 

БОРГОВА БЕЗПЕКА 


