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PROBLEMS OF THE DEBT RESOURCES USAGE OF THE STATE 
 
В роботі окреслено концепції боргової політики держави. Визначено основні напрями 
управління державним боргом. Систематизовано погляди провідних вітчизняних науковців 
щодо необхідності та основної мети управління державним боргом в Україні. В статті 
доведено необхідність застосування як внутрішніх так і зовнішніх боргових ресурсів в 
процесі покриття дефіциту бюджету. Основний акцент зроблено на потребі фінансування 
інвестиції за рахунок кредитних ресурсів. Виокремлено шляхи підвищення ефективності 
використання боргових ресурсів країни шляхом фінансування рентабельних інвестиційних 
проектів і програм регіонального розвитку. Обґрунтовано доцільність здійснення 
інтелектуальних та реальних інвестицій на противагу фінансовим через нерозвинутий 
фінансовий ринок. Доведено необхідність застосування комплексного підходу до управління 
державним боргом, що ґрунтується на оптимізації джерел залучення кредитних ресурсів і 
підвищенні ефективності їх використання. 
 
The paper outlines the concepts of the state’s debt policy. The basic directions of public debt 
management are determined. Ideas of the leading Ukrainian scholars concerning the necessity and 
main purpose of the public debt management in Ukraine are systemized. This article proves the 
rationality of the usage of both internal and external debt resources in the process of wiping out 
budget deficit. The main emphasis is made on the necessity to finance investments through credit 
resources. The courses of increasing the efficiency of the state’s debt resources usage through 
financing cost-effective investment projects and regional development programmes are singled out. 
The expediency of realization of intellectual and real investments in comparison with the financial 
investments through the underdeveloped financial market is substantiated. The necessity of applying 
the comprehensive approach to state debt management which is based on the sources optimization 
of credit resources and increase of efficiency of their usage is proved. 
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Постановка проблеми. Однією із найбільш серйозних полемічних дискусій у сучасних умовах є 

проблема державної заборгованості. Боргове фінансування бюджету з одногу боку може бути фактором 
економічного зростання, а з іншого – виступати каталізатором економічних криз, фактором зниження рівня 
фінансової безпеки та навіть часткової втрати політичного суверенітету. Особливою біполярністю 
відрізняються погляди вчених щодо ролі державного боргу в розвитку країни, частина яких визначає залучення 
боргових ресурсів нарощенням фінансового потенціалу, інша – репрезентує такий спосіб збалансування 
бюджету, поряд із неефективною податковою системою, прорахунками у валютній політиці, як ризик та 
загрозу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед відомих представників світової фінансової думки 
проблема державного боргу є доволі дослідженою. Значна увага окресленій проблематиці приділяється у 
працях відомих вчених: Р. Барро, М. Бунге, Дж. Б’юкенена, Г. Гровса, К. Дітцеля, Дж-М. Кейнса, П. Кругмана, 
А. Лернера, П-П. Леруа-Бол’є, Р. Масґрейва, С. Мілля, М. Мітіліно, Ф. Модільянні, К. Райнхарта, Д. Рікардо, 
П. Самуельсона, А. Сміта, Дж. Стіґліца, М. Туган-Барановського, Б. Хансена, С. Харріса, І. Янжула та ін. В 
українському науковому просторі проблематику державного боргу у своїх працях розглядали провідні науковці 
та практики. Серед найвагоміших досліджень варто виокремити праці М. Алексєєнка, О. Барановського, Л. 
Бенч, Т. Бондарук, Т. Богдан, О. Василика, О. Десятнюк, В. Дем’янишина, В. Дудченко, І. Кауфмана, О. 
Кириленко, В. Козюка, А. Крисоватого, Г. Кучер, І. Луніної, І. Лютого, Т. Паєнтко, В. Федосова, С. Юрія та ін. 
Поряд із тим, проблеми, що стосуються ефективного використання позикових ресурсів держави залишаються 
не вирішеними. Сьогодні відсутні єдині підходи, щодо першочерговості та пріоритетності фінансування потреб 
держави за рахунок зовнішніх та внутрішніх державних позик. 

Формулювання цілей статті. Враховуючи вищевикладене метою роботи є пошук, систематизація та 
виокремлення пріоритетних напрямів використання боргових ресурсів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основну концепцію боргової політики держави можна 
представити у двох можливих напрямах:  

1) повна відмова від зовнішніх державних запозичень як джерела покриття бюджетного дефіциту; 
2) здійснення нових зовнішніх запозичень на умовах виключної відповідності визначеним критеріям. 
Вважаємо, що у фінансово-політичних умовах, що мають місце в нашій державі, реалізація першого 

сценарію не є реалістичною. Сьогодні існує нагальна потреба у фінансуванні окремих видаткових статей, серед 
яких: підтримання обороноздатності країни, збереженні на оптимальному рівні валютних резервів, позитивного 
сальдо платіжного балансу, обслуговування та виплати за наявними державними боргами. У випадку відмови 
від можливості використання боргових ресурсів все навантаження від зазначених потреб повністю 
покладатиметься на доходи бюджету. Оскільки у 2017 р. відношення державного боргу до ВВП становило 
71,8% [1], при темпі зростання ВВП 2,4% ( у І кв. 2017 року порівняно із аналогічним періодом 2016 року) [2], 
то витрати на виконання зобов’язань за такими боргами є непомірно високими і не можуть здійснюватися 
своєчасно та в повному обсязі або ж можливі лише за рахунок доходів бюджету. Зовнішні запозичення також 
необхідні для підтримки платіжного балансу держави з огляду на обов’язковість накопичення валютних 
резервів як джерела фінансування економічного зростання та закупівлі імпортних енергоносіїв з метою 
забезпечення безперебійного функціонування таких галузей, як енергетика, промисловість, сільське 
господарство, постачання електроенергії та палива Збройним Силам України та закладам соціальної 
інфраструктури, задоволення потреб населення в опаленні [3]. 

В контексті вибору першого сценарію боргової політики альтернативою може стати дефолт. Типовими 
негативними наслідками такого статусу для держави є: припинення кредитування міжнародними фінансовими 
організаціями, вимога повного дострокового погашення позик, арешт закордонних активів, санкції що 
стосуються зовнішньої торгівлі, обмеження участі у міжнародних проектах, заходах. З огляду на особливе 
геополітичне становище України та на визначені політичні вектори, жоден із перелічених наслідків не є 
прийнятним.  

Поряд із цим, нові запозичення збільшують абсолютний вимір боргу, здорожують його 
обслуговування, та можуть зумовити інфляційні ризики, якщо через неефективне управління заборгованістю 
одним із джерел фінансування обирається емісія. Таким чином, в умовах необхідності продовжувати боргові 
відносини із зовнішніми кредиторами, одночасно із потребою у забезпеченні економічної та національної 
безпеки держави та у створенні умов для економічного зростання, лише впровадження виваженої стратегії 
управління державним боргом сприятиме раціональному використанню запозичень і створить необхідні умови 
для оптимізації боргового навантаження на бюджет.  

Класично, процес управління державним боргом охоплює чотири основні напрями (рис.1). 
 



 
Рис. 1. Основні напрямки управління державним боргом* 

*Джерело: складено авторами на основі [4] 
 
Вважаємо, що удосконалення механізму управління державним боргом повинне торкатися кожного із 

напрямів та передбачати цілісну системну перебудову підходу до сутності та значення боргу в економічному 
житті держави. 

Одночасно із зазначеним, ми повністю розділяємо наукову позицію вченого-фінансиста О. Василика, 
який вважає метою управління боргом отримання максимального ефекту від фінансування за рахунок 
запозичених коштів та мінімізацію макроекономічних негативних наслідків і проблем із платіжним балансом у 
майбутніх періодах [5, с. 310-311]. Так, виходячи із зазначеного, основним елементом усієї системи управління 
зовнішнім державним боргом, на його думку, є управління розміщенням запозичених коштів. На наше 
переконання, саме використання в тих чи інших цілях боргових коштів є відображенням самої суті та, власне, 
мети здійснення запозичень, адже саме певна потреба, дефіцит ресурсів на фінансування бюджетних видатків є 
мотиваційним фактором накопичення державного боргу.  

Фінансова наука стверджує, що використання позикових ресурсів повинне ґрунтуватися на принципі 
максимізації доходу, а також повинне створювати джерела для його погашення. Використання позик може 
здійснюватися у таких напрямах:  

− бюджетний (залучені ресурси спрямовуються на поточне споживання, шляхом фінансування 
поточних бюджетних витрат, у тому числі на покриття дефіциту бюджету); 

− фінансовий (державний борг виступає джерелом фінансування інвестиційних проектів і 
використовуються на розвиток національного виробництва); 

− фінансово-бюджетний, коли запозичення використовуються як на фінансування поточних 
бюджетних потреб, так і на інвестиційний розвиток [4]. 

Проаналізуємо кожен із напрямів використання позикових ресурсів більш детально. 
За такого способу використання боргових ресурсів як бюджетний, головний фінансовий план країни 

традиційно вважається «бюджетом проїдання». Так, основні суми позичених коштів спрямовуються на поточні 
видатки, особливо на соціальні виплати. У короткостроковій перспективі це дещо пожвавлює сукупний попит, 
чим у певній мірі стимулює економіку, а також призводить до зниження суспільного напруження. Однак, у 
довгостроковому періоді наступає розгортання кризових процесів: необхідність фінансувати обслуговування та 
повернення запозичень створює борговий тягар на наступні покоління, що особливо небезпечно за 
перманентної девальвації національної грошової одиниці, а витрачені кошти не приносять жодних дивідендів.  
Особливо парадоксальним є використання коштів, акумульованих внаслідок здійснення внутрішніх запозичень, 
на соціальні видатки. Так реалізується негативний ефект деформації перерозподілу сукупного доходу, коли 
платоспроможне населення замість інвестицій фінансує соціально незахищені верстви суспільства. 

Так, чотирирічна програма Механізм розширеного фінансування (Extended Fund Facility) обсягом 17,5 
млрд. дол.. США, надана Україні МВФ у 2015 р., у нашому баченні, демонструє неефективний бюджетний 
підхід до використання боргових коштів. Попри виконання зобов’язань щодо реформування окремих 
державних інституцій і систем, що відобразилося у зміні структур окремих державних органів та прийнятті 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ 

Мобілізація коштів з метою забезпечення фінансування програм, не перекритих 
іншими (крім пов’язаних з державним боргом) джерелами 

здійснення сприятливого як для держави, так і для кредиторів погашення 
одержаних в борг коштів за умовами і строками 

Організація раціонального використання мобілізованих ресурсів 

Організація обслуговування державного боргу у розмірах і структурі, узгоджених з 
кредиторами 



низки інноваційного законодавства, перший транш на суму 5 млрд. дол. США було спрямовано на нагальні 
бюджетні потреби та на відновлення золотовалютних резервів Національного банку (це дозволило збільшити 
резерви вдвічі), кошти другого траншу повністю пішли на поповнення резервів НБУ, що допомогло посилити 
стабільність на валютному ринку країни [6].  

Крім того, відповідно до Державного бюджету на 2017 р., платежі з обслуговування прямого 
державного боргу України в 2017 р. на 5% перевищують витрати на економічну діяльність і в 5,2 рази більше 
запланованих витрат на ЖКГ в зазначеному періоді. Касові видатки соціального спрямування за 7 місяців 
2016 р. на третину перевищили показник аналогічного періоду 2015 р. В рамках фінансування витрат на 
соціальне забезпечення (в т. ч. трансферти Пенсійному фонду і витрати на надання субсидій) у 2017 р. було 
передбачено в обсязі 30% від загального обсягу касових видатків зазначеного періоду. Позиція, оприлюднена 
IBI-Rating, полягає в наступному: з огляду на дисбаланси в бюджеті Пенсійного фонду, а також збільшення 
витрат на компенсацію базових комунальних витрат громадян, соціальні витрати – все це буде істотно 
обмежувати інвестиційні можливості при реалізації бюджетної політики [7]. 

В даному контексті, суперечливою є думка Л. Бенч [8] з приводу того, що використання державного 
кредиту для покриття дефіциту бюджету характеризується значно меншими негативними наслідками для 
державних фінансів порівняно із підвищенням ставок податків та монетарними методами збалансування 
бюджету. Погоджуємося з нею частково, оскільки вважаємо, що таке твердження можливе лише за двох умов:  

1. по-перше, якщо спосіб використання боргових ресурсів є фінансовим або, щонайменше, фінансово-
бюджетним;  

2. по-друге, якщо державний борг відповідає критеріям безпечності, а саме: його розмір становить не 
більше 60% ВВП; в питомій вазі заборгованості переважає внутрішній борг, його частка – не менш як 50%, 
середньозважений строк до погашення державного боргу – не менш як 10 років, частка державного боргу з 
фіксованою ставкою – не менш як 60%; передбачаються умови реструктуризації, консолідації, новації чи 
конверсії. 

Резюмуючи наведені аргументи зазначимо, що витрачання боргових ресурсів на поточне споживання, 
держава не отримує позитивного фінансового ефекту від експлуатації даного інструменту, а витрачає сам 
ресурс, накопичуючи натомість фінансові зобов’язання. Така боргова стратегія є нічим іншим як 
перекладанням поточних фінансових зобов’язань на бюджети майбутніх періодів. 

Діаметрально протилежним орієнтиром побудови боргової політики є використання фінансового 
підходу, зміст якого криється у спрямуванні залученого ресурсного потенціалу в інвестиції, метою яких є 
розвиток і пожвавлення економічних процесів у країні. Розміщені запозичення, забезпечивши виконання 
видаткової частини бюджету в умовах його дефіцитності, через певний період часу повинні бути повернені зі 
сплатою відсотків. Тому, за їх рахунок необхідно фінансувати лише ті інвестиційні проекти, подальше 
функціонування яких сприятиме стійкому зростанню ВВП. Тільки тоді на обслуговування та погашення позик 
вилучатимуться лише додатково акумульовані на основі розширення бази доходи бюджету і, отже, згодом не 
доведеться або підвищувати податкове навантаження або мінімізувати видатки, підриваючи можливості 
економічного зростання й надалі. 

Потреба державного фінансового стимулювання економічного зростання є безсумнівною. Досвід країн 
ЄС [9] демонструє, що рушійною силою активізації інвестиційних процесів є підприємства державної форми 
власності. Погоджуємося із твердженням професора А. Крисоватого, що таке явище найбільш характерне для 
періоду економічних криз: коли приватний сектор свої ресурси витрачає, державні вкладення збалансовують 
процеси споживання та нагромадження, чим призводять до економічного зростання. Фінансування інвестицій 
спочатку поглинає ресурси бюджету, проте у довгостроковій перспективі  розширює бази оподаткування [10, 
c.174]. 

Дані причини пояснюють необхідність пошуку таких напрямів реформування боргової політики 
держави, які б у якості ключової ідеї передбачали пошук оптимальних шляхів використання отриманих коштів 
так, щоб показники боргової безпеки дотримувалися в межах граничних значень. Відтак розглянемо актуальний 
рівень інвестиційної безпеки як такий, що напряму корелює із борговим забезпеченням бюджету.  

Підтримуємо науковий висновок О. Барановського щодо визначення інвестиційної безпеки як 
досягнення рівня інвестицій, що дає змогу оптимально задовольняти поточні потреби економіки у капітальних 
вкладеннях за обсягом і структурою з урахуванням ефективного використання і повернення коштів, які 
інвестуються з урахуванням необхідності дотримання виваженої антиінфляційної політики, досягнення 
скорочення бюджетного дефіциту [11].  

Значення індикатора інвестиційної безпеки України вже тривалий час скорочується і не досягає 
граничного мінімуму. Зокрема, у 2012 р. воно становило 20,8%, у 2013 р. – 18,4%, у 2014 р. – 14,0%, у 2015 р. – 
13,8% [9]. Така динаміка свідчить про недостатній рівень інвестицій для забезпечення економічного розвитку. 
Виходячи із зазначеного, стверджуємо нагальну необхідність спрямування державних інвестицій в реальний 
сектор економіки України. Отже, важливим є питання визначення оптимального рівня бюджетних, зокрема 
капітальних, інвестицій для нашої держави для формування висновків про те, які граничні межі має даний 
показник та чи досягає їх вітчизняна економіка.  

 Так, існує поняття граничної межі бюджетних інвестицій А. Фуенте. Дана межа знаходиться на рівні 
2% ВВП. Деякі науковці вважають, що для України обсяг фінансування, обґрунтований Фуенте, буде 
недостатнім. Зокрема, О. Ісаєва найкращим показником частки держави в капітальних інвестиціях визначає 
6,8%, оскільки саме при такому значенні вченою був зафіксований максимальний темп приросту ВВП. 



Набагато вищим є показник, запропонований Т. Паєнтко, яка обгрунтовує, що для досягнення стабільного 
приросту ВВП державі необхідно забезпечувати бюджетні інвестиції на рівні 23,74% [12].  

Ми вважаємо, що межа А. Фуенте актуальна для країн із високо розвиненою ринковою економікою та 
сприятливим кліматом для приватних інвестицій. В таких умовах приватний сектор на взаємовигідних умовах 
перебирає на себе роль держави. В Україні на даний час саме держава повинна виступати головним інвестором 
в економічних проектах. При чому, найбільш доцільними є капітальні вкладення у розвиток виробництва. 
Оптимальним з даної точки зору вважаємо правило, запропоноване О. Василиком: залучені кошти повинні 
використовуватися для фінансування зростання виробничих потужностей, а зовнішні запозичення мають 
використовуватися виключно для інвестицій та для розвитку галузей, що орієнтовані на експорт. Такий підхід 
щодо використання зовнішніх запозичень дозволить уникнути майбутніх проблем з обслуговуванням та 
погашенням зовнішнього боргу [5, c. 247]. 

Вчений Д. Стрік зауважив, зміну ВВП викликає зміна державних витрат, якщо цей процес 
обумовлюється зростанням попиту товари і послуги, що підвищує рівень прибутковості субʼєктів 
господарювання, а отже і розширює базу оподаткування. Як наслідок, зростання попиту сприяє збільшенню 
дохідної частини бюджету і навпаки [13, с. 38]. Одночасно із цим, надмірне втручання держави в інвестиційні 
процеси може передбачати недопущення приватного інвестора, а також надмірну витрату бюджетних коштів. 
Науковець Ф. Модільяні, у царині боргового фінансування видатків держави встановив, що за звичайних умов, 
один долар заборгованості витісняє в межах одного долара приватного капіталу (якщо виконується «золоте 
правило»), а якщо капітальний запас нижче рівня, який визначається «золотим правилом», то зменшення 
капіталу буде ще більшим, тому що процентні платежі будуть перевищувати випуск нових боргових 
зобов’язань [14, с.743]. 

На противагу зазначеному, зменшення рівня державних інвестицій свідчить про надмірну автономію 
економічних процесів та про незацікавленість держави інвестувати у власну економіку. Стимулюючий вплив 
через ефект мультиплікатора покращуватиме очікування доходів приватними підприємствами, що викличе 
збільшення інвестиційного попиту, який протидіятиме ризику ефекту витіснення. Ріст виробничої та 
інвестиційної активності приватних суб’єктів мультиплікуватиме зростання ВВП. Таким чином, можна 
простежити закономірний циклічний взаємозв’язок між процесами: зниження ВВП викликає бюджетний 
дефіцит, що призводить до накопичення запозичень та витрат на їхнє обслуговування; бюджет «проїдання» 
зумовлює виникнення нове розбалансування бюджету та залежність від ресурсів донорів; фінансове 
використання позики стимулює приватні інвестиції та пожвавлення економічних процесів та в кінцевому 
результаті спричиняє позитивну динаміку валового внутрішнього продукту (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Роль державного боргу у стимулюванні зростання ВВП 

Джерело: складено авторами 
 

Для реалізації описаного оптимістичного сценарію обов’язковим є виконання наступної умови. 
Державні запозичення є виправданими лише у разі, якщо інвестиційний проект є високо прибутковим та 
існують стійкі передумови повернення суми вкладень та нарахованих процентів за обслуговування кредиту.  

На наше переконання серед альтернатив вибору типів інвестицій оптимальними в нинішніх 
вітчизняних умовах є інтелектуальні та реальні інвестиції. Недоліками фінансових інвестицій, тобто таких, які 
спрямовуються у цінні папери, є те, що фінансовий ринок України на даному етапі є нерозвинутим, а 
законодавство з регулювання даної сфери часто містить колізії та не враховує практичних аспектів та ризиків.  
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Реальні інвестиції (інвестиції в реальний сектор економіки), на відміну від фінансових, здатні  
активізувати економічні процеси, зумовити ріст економічних показників, стимулювати створення доданої 
вартості, засобів виробництва. Тобто результатом вкладення позикових ресурсів буде створення реальної 
вартості, що так необхідно зараз нашій державі.  

Основу вітчизняного реального сектору наразі репрезентують галузі, орієнтовані на виробництва з 
низькою технологічною компонентою та експорт сировини. Єдиними факторами зростання вважаємо наявність 
робочої сили, запасів природних ресурсів, вдале географічне розташування. Подальше слідування такій моделі 
не зможе вивести із кризи національну економіку, яка перебуває в умовах турбулентності.  

Українські підприємства потребують значних інвестицій, які можуть підтримати 
конкурентоспроможність товарів за рахунок нових технологій та модернізації виробництва. У багатьох 
випадках такі суттєві витрати не можуть бути здійснені на основі самоінвестування. Розв’язання проблеми ми 
вбачаємо як у сприянні державою отриманню прямих іноземних інвестицій, так і у використанні зовнішніх 
запозичень.  

Очевидно, що є нагальною структурна перебудова економіки. На наше переконання, вектор орієнтації 
інвестицій повинен бути скерований у таких пріоритетних шляхах:  

1. на виробництво продукції із високою доданою вартістю: 
− високотехнологічної  продукції (літакобудування, космічна галузь, оборонно-промисловий комплекс, 

енергетичне машинобудування тощо); 
− розробки технологічних винаходів на доконкурентній стадії; 
− підприємства, що вимагають переоснащення: суднобудування, автомобілебудування та 

приладобудування; 
−  якісно нові види виробництв з високими технологіями (сонячні батареї, вітрові установки, 

механізми біопереробки відходів та інших сучасних розробок, виробництво яких в Україні відсутнє); 
Таким чином, саме промислове приладо- та машинобудування є найбільш перспективним у контексті 

розвитку, так як забезпечує економіку основними засобами виробництва, залучає у виробничий процес чимало 
супутніх галузей, створює число нових робочих місць, чим виводить країну на новий цикл економічного 
зростання.  

2. На розвиток експортоорієнтованих галузей  
Зі збільшенням експортної складової у національному виробництві виникають безпосередні переваги 

для державно-боргових відносин. Так, крім зростання ВВП, зайнятості, інфраструктури, позитивне сальдо 
торгівельного балансу приносить в країну іноземну валюту, що в умовах падіння національної грошової 
одиниці, виступатиме інструментом погашення державного боргу, який в основній своїй частині вимірюється у 
доларах США.  

На даний час для України є чи не найсприятливіші умови для розвитку зовнішньої торгівлі. Сьогодні у 
вітчизняного виробника існує безпрецедентна можливість експортувати основну частину своїх товарів на 
загальноєвропейський ринок без мита і нетарифних обмежень, що може забезпечити бурхливий розвиток 
експорту. 

Інвестування державою позикових ресурсів у виробничих потужностей підприємств, продукція яких 
йде на експорт стимулювання експорту буде ефективним лише за певних обставин:  

− зовнішня торгівля товарами з високою доданою вартістю; 
− пропозиція нішевої продукції,  на яку в світі є попит (зокрема підприємствами малого і середнього 

бізнесу); 
− проведенні необхідних фундаментальних наукових та науково-прикладних досліджень та розробок, а 

також стимулюванні попиту на них; 
− державна участь у підписанні довгострокових торгівельних договорів, міждержавна співпраця; 
− пільгове внутрішнє оподаткування, доступні кредити, страхування ризиків виробників-експортерів; 
−  можливість участі вітчизняних суб’єктів господарювання у міжнародних тендерах. 
3. На розвиток інвестиційно привабливих для внутрішнього ринку галузей. 
У 2016 році найбільший обсяг державних інвестицій спрямовано в промисловість – 33,6%, на 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 17% та металургія – 11,9%; на будівництво 
відводилося – 13,5% капітальних інвестицій, на сільське, лісове та рибне господарство – 14,6%, інформацію та 
телекомунікації – 4,4%, оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 8,7%, 
транспорт, складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність – 7% [15]. 

Зазначимо що допущення нецільового чи лобістського використання запозичених коштів за будь-якого 
із напрямів розміщення є першочерговою загрозою економічному розвитку країни. Проте значні фінансові 
порушення, зловживання державними ресурсами і факти, які свідчать про корупцію у сфері використання 
державних фінансів та інших активів, встановлені практично в усіх сферах економіки нашої держави. Таким 
чином, апріорі жоден із можливих сценаріїв використання бюджетних коштів, акумульованих від кредиторів, 
не може мати позитивний фінансовий результат. Це обумовлює необхідність посилення персональної 
відповідальності керівників органів виконавчої влади за належну організацію їх впровадження, своєчасну 
вибірку коштів кредиторів, а також дотримання графіків повернення раніше отриманих позик. Цей механізм 
обумовлює ризик накопичення боргових зобов’язань держави, а за відсутності прозорих механізмів 
використання цих коштів призведе до їх неефективного використання. 

Висновки. Підсумовуючи, хочемо підкреслити, що ефективне використання державного боргу є одним 
із чинників виведення країни зі стану кризи, прискорення структурно-технологічної модернізації економіки, 



зміцнення її міжнародної конкурентоспроможності та утвердження позитивного іміджу, що створить основу 
для забезпечення умов життя населення, що відповідають європейським стандартам. 
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