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пільг, залучити не лише іноземний, а й людський капітал, зробити 

адекватним співвідношення між доходами та видатками. 

 

ПРОБЛЕМА БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА В УКРАИНЕ 

 

к.э.н., доц. Ильяшенко Т.А., студент гр. Ф-41 Бойко А.Л.  

Сумский государственный университет (Украина) 

 

В условиях нестабильной экономической и политической ситуации, в 

Украине все более актуальной становится проблема дефицита бюджета. 

Доказательством этого служат опубликованные Министерством финансов 

данные по государственному бюджету Украины (рис. 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1- Государственный бюджет Украины в 2011-2015 гг., млрд. грн. 

 
По диаграмме видно, что в Украине расходы бюджета в течение 

длительного периода превышают его доходы, т.е. возникает бюджетный 

дефицит. К основным причинам такого положения вещей в государстве, 

можно отнести следующие: военный конфликт; высокий уровень коррупции; 

снижение эффективности производства; неэффективность финансово-

кредитных отношений, наличие значительного теневого сектора в экономике 

и другие. 

Для уменьшения сальдо между расходами и доходами, необходимо 

провести ряд мероприятий: 1) урегулировать военный конфликт, что 

позволит сократить военные расходы, 2) создать условия для привлечения 

иностранных инвестиций, а так же инвестиций из личных сбережений 

населения, что позволит увеличить доходы бюджета, а так же 

3) усовершенствовать нормативно-правовое обеспечение доходной части 

бюджета. По нашему мнению, эти мероприятия дадут возможность Украине 

выйти из экономического кризиса, стабилизировать бюджетную сферу и тем 

самым улучшить благосостояние страны и населения.  
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1 Министерство финансов. Государственный бюджет Украины [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://index.minfin.com.ua/budget/ 

 

ЗОВНІШНІЙ БОРГ УКРАЇНИ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ, ШЛЯХИ 

ПОДОЛАННЯ 

 

к.е.н., доц. Ілляшенко К.В., студент гр. Ф-41 Власенко А.В.  

Сумський державний університет (Україна) 

 

Сучасний світ характеризується інтенсивною глобалізацією й розвитком 

міжнародних фінансів. На сьогоднішній день спостерігається тенденція 

значного зростання державних боргів країн, що розвиваються.  

Держави запозичують фінансові ресурси через різні причини, основними з 

яких є: нестача власних коштів, яких не вистачає для того, щоб покрити 

дефіцит державного бюджету та виконувати боргові зобов’язання, 

негативний платіжний баланс. 

Науковці дають нам визначення, що державний зовнішній борг України - 

це заборгованість за непогашеними зовнішніми позиками і невиплаченими за 

ними відсотками на певну дату. Цей борг складається з боргових зобов'язань 

перед міжнародними фінансовими організаціями - МВФ, Світовим банком, 

ЄС, ЄБРР, іноземними країнами-кредиторами - Росією, Туркменістаном, 

Німеччиною, США, а також іноземними банками і корпораціями. 

Для України дана проблема є по-особливому актуальною. Це пояснюється 

тим, що після розпаду Радянського Союзу розмежувалися фінансові активи і 

України при цьому отримала фактично «нульовий» резерв банківських 

активів. Тому наша країна не мала достатнього початкового капіталу для 

подальшого економічного розвитку. Це змусило уряд звертатися до 

кредиторів та позичальників. Це не єдина причина збільшення зовнішнього 

боргу України після розпаду СРСР. Цьому сприяло «обнуління» банківських 

рахунків у закладах колишнього Ощадного банку Радянського Союзу. 

Новостворена Україна повинна була повернути своїм громадянам знецінені 

заощадження фактично за рахунок Державного бюджету. 

Не зважаючи на це, державний борг України з періоду отримання статусу 

незалежної країни поступово зростав. Цей факт пояснюється такими 

причинами: дефіцит платіжного балансу та державного бюджету, значна 

залежність від імпортних енергоресурсів, неефективність та нераціональність 

розпорядження залученими позиками та кредитами й відсутність необхідного 

контролю за цим, несприятливий інвестиційний клімат. 

На сьогоднішній день важливими причинами збільшення зовнішнього 

боргу України стали нестабільність політичної ситуації, чутливість до змін у 

світовій економіці, витрати для підтримки національної валюти. 

Дослідники вважають, що боргова політика нашої держави почала 

формуватися у 1994 – 1995 рр., коли державні запозичення набули масового 

http://index.minfin.com.ua/budget/

