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Аналіз характеристик політики в області заборгованості ЄС і України
Світова економічна глобалізація визначає доцільність переосмислення знань про фінансову систему для
формування і впровадження політики в області заборгованості у країнах з перехідною економікою і розвинених
країнах. Для вдосконалення системи державного управління, належного рівня фінансування інноваційноінвестиційних проектів, важливим завданням є підвищення ефективності інструментів політики в області
заборгованості і забезпечення логічності її складових. У статті описано суть політики в області заборгованості.
Визначено характеристики формування та впровадження політики в області заборгованості ЄС і України в систему
державного управління в контексті інституційних трансформацій. Зроблено оцінку частки валової заборгованості
країн ЄС і суверенної заборгованості України у ВВП. Здійснено регресійний аналіз впливу державної
заборгованості у ВВП на ріст реального ВВП в Україні. У статті описано завдання політики в області
заборгованості, узагальнено та систематизовано підходи до її впровадження у різних країнах. Визначено
характеристики стратегі й управління державною заборгованістю в аспекті граничних показників дефіциту
бюджету, державної заборгованості, а також інструментів для підвищення ефективності системи управління
державною заборгованістю. Обгрунтовано вплив державної заборгованості на фінансову та економічну безпеку
країни.
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Анализ характеристик политики в области задолженности ЕС и Украины
Мировая экономическая глобализация определяет целесообразность переосмысливания знаний о финансовой
системе для формирования и внедрения политики в области задолженности в странах с переходной экономикой и
развитых странах. Для совершенствования системы государственного управления, надлежащего уровня
финансирования инновационно-инвестиционных проектов, важным заданием является повышение эффективности
инструментов политики в области задолженности и обеспечение логичности её составляющих. В статье описана
суть политики в области задолженности. Определены характеристики формирования и внедрения политики в
области задолженности ЕС и Украины в систему государственного управления в контексте институциональных
трансформаций. Сделана оценка доли валовой задолженности стран ЕС и суверенной задолженности Украины в
ВВП. Осуществлен регрессионный анализ влияния государственной задолженности в ВВП на рост реального ВВП
в Украине. В статье описаны задания политики в области задолженности, обобщены и систематизированы
подходы к её внедрению в разных странах. Определены характеристики стратегий управления государственной
задолженностью в аспекте предельных показателей дефицита бюджета, государственной задолженности, а также
инструментов для повышения эффективности системы управления государственной задолженностью. Обосновано
влияние государственной задолженности на финансовую и экономическую безопасность страны.
Ключевые слова: финансы, задолженность, бюджет, дефицит, Европейский Союз, Украина
Классификация JEL: F34, H63
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons
Attribution 4.0 International license, что позволяет неограниченное повторное использование, распространение и
воспроизведение на любом носителе при условии наличия соответствующей ссылки на оригинальную версию статьи.

