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- складність і непослідовність тарифного регулювання та економічна 

необґрунтованість тарифів [3] тощо. 

Для усунення проблемних питань щодо розвитку системи державно-

приватного партнерства в Україні можна запропонувати наступні основні 

шляхи її вдосконалення: 

- розширення та вдосконалення форм та методів управління ДПП; 

- удосконалення нормативно-правової бази регулювання державно-

приватного партнерства в Україні та її узгодження із міжнародними 

законодавчими актами; 

- впровадження нових та вдосконалення існуючих інструментів 

стимулювання і державної підтримки ДПП (податкових, кредитних тощо); 

- розробка результативного механізму реалізації державної політики у 

сфері державно-приватного партнерства тощо. 

Тож, перспективи подальших досліджень у даному напрямку полягають у 

пошуку нових методів, механізмів та форм, щодо вдосконалення наявної 

системи державно-приватного партнерства в Україні. Удосконалення 

існуючої нормативно-правової бази та її адаптація до міжнародних 

стандартів і вимог та впровадження нових методів управління ДПП з 

урахуванням галузевих особливостей дозволить значно покращити 

ефективність функціонування системи ДПП та забезпечить її розвиток. 
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Зовнішня заборгованість - одна з найгостріших проблем України. Звісно, 

що залучення іноземного капіталу набагато збільшує ресурси країни, однак 

треба пам’ятати, що за отримані кредити необхідно розраховуватися.  

Станом на 1 травня 2015 року державний зовнішній борг України 

становив $42,9 млрд. [1]. 

Державний зовнішній борг України містить в собі боргові зобов'язання 

перед відомими міжнародними фінансовими організаціями, такими як — 
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Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк, Європейський Союз, 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), зарубіжними 

країнами-кредиторами: Росія, Туркменістан, Німеччина, Сполучені Штати та 

зарубіжними корпораціями. На початок 2015 року борг України перед 

Міжнародним валютним фондом становив 7 млрд. 607 млн. 477 тис. дол. [1]. 

Борг України перед Європейським банком реконструкції та розвитку складав у 

цьому ж періоді 581 млн. 222 тис. дол., а борг нашої країни перед Міжнародним 

банком реконструкції та розвитку - 4 млрд. 332 млн. 608 тис. дол. [1] 

Міжнародні організації-«донори» можуть надавати фінансову допомогу 

певній країні, якщо вона має проблеми із стабільністю валюти, дефіцитом 

платіжного балансу, неспроможність розрахуватися за імпортні товари та 

послуги, а також повернути свій борг іншим країнам.  

В умовах зростання боргового навантаження Україна повинна впровадити 

нові механізми активного управління державним боргом, а саме [2]: 

- збільшення виробничих потужностей; 

- збільшення власних доходів держави; 

- збільшення норми інвестування; 

- реструктуризація зовнішньої заборгованості та ін. 

Проаналізувавши дану проблему, можемо зробити висновок, що кошти, 

що надходять від державних запозичень, повинні спрямовуватися на 

розвиток економіки, а не на поточне споживання й погашення раніше 

отриманих кредитів. Саме через неправильне розподілення коштів у бюджеті, 

через корумпованість чиновників, зовнішній борг України стрімко зростає. 

Тож подолавши корумпованість, налагодивши внутрішнє виробництво у 

країні, відновивши роботу заводів і фабрик або ж націоналізувавши 

промисловість, можна подолати цю проблему. 
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Оскільки в Україні зараз проводяться економічні реформи, тому досить 

важливим стає пошук шляхів, спрямованих на розвиток і стабілізацію її 

економіки. Одним з основних напрямків наукових досліджень в сучасних 

умовах є процес виникнення бюджетного дефіциту та його зв'язок з 

основними показниками розвитку економіки країни. 

Відомо, що дефіцит бюджету – це перевищення бюджетних видатків над 

його доходами. Збалансований бюджет є найкращою ситуацією для будь-


