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 потрібно встановити особисту фінансову відповідальність 
керівників і головних бухгалтерів державних і недержавних підприємств 
за незаконне використання коштів. 
Наслідки тіньової економіки: 

 зменшення надходження коштів до бюджету; 
 зростання злочинності, корумпованості; 
 створення диспропорцій в структурі економіки;. 
 зниження інвестиційної привабливості вітчизняної економіки.  

Отже, тіньова економіка – це не тільки фактор, який заважає 
економічному зростанню, це також один із зовнішніх показників внутрішніх 
проблем, що існують в економіці, і він потребує нагального вирішення. 
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Послуги мобільного зв’язку почали з’являтися на ринках, що 
розвиваються, в 1990 році. В той час у ділових колах виникло тверде 
переконання, що мобільний зв’язок скоро стане домінуючим способом 
спілкування. Однак, масштаби та швидкість його впровадження – як і його 
вплив на соціальний та економічний розвиток - перевершили сподівання навіть 
найбільш затятих оптимістів. 

Провідна аудиторська і консалтингова фірма «Deloitte» на замовлення 
норвезької телекомунікаційної компанії «Telenor» в країнах присутності 
компанії, демонструє вклад галузі мобільного зв'язку в розвиток економіки 
шести країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються, а саме 
України, Сербії, Бангладеш, Малайзії, Пакистану і Таїланду. Дослідження 
показало, що мобільний зв'язок зробив значний внесок в економічний добробут 
усіх шести країн, які досліджувалися, за рахунок збільшення ВВП і створення 
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нових можливостей для працевлаштування в сфері мобільного зв'язку та інших 
галузях економіки. Як показали результати дослідження, підвищення 
проникнення мобільного зв'язку на 10% у країнах, що розвиваються сприяє 
збільшенню річних темпів зростання економіки на 1,2%. Наведені дані свідчать 
про наступні основні тенденції: у країні з річними темпами економічного 
зростання на рівні 4%, збільшення частки населення, що має мобільний 
телефон, з 10% до 20% зумовлює економічне зростання вже на рівні 5,2% на 
рік. [1] 

Послуги мобільного зв’язку сприяють:  
 підвищенню зайнятості населення країни; 
 підвищення ефективності праці; 
 обмін інформацією; 
 створення нових перспектив для розвитку бізнесу в сільській місцевості 
 збільшення обсягу податкових надходжень в бюджет. [2] 

        Згідно дослідження, у всіх шести країнах мобільний зв'язок відіграє 
провідну роль в економічному розвитку, створюючи робочі місця, стимулюючи 
ВВП, розвиваючи інфраструктуру, завдяки чому економіка має усі можливості  
зростати далі; а також виступає одним з основних джерел прямих іноземних 
інвестицій (ПІІ). [1] 
 
      Література: 

1. http://news2010.rv.ua/news/a-72.html 
2. http://www.inau.org.ua/170.1601.0.0.1.0.phtml 

 
 
УДК 519.866 

Мисько І.О., Теслюк М.П., Кицкай М.С. 
Тернопільський Національний Економічний Університет 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ 
ЗАБОРГОВАНІСТЮ 

I. Mysko, M. Kyckaj, M. Tesljuk 
MODERN APPROACHES TO MANAGEMENT OF CIVIL DEBT 
 
Державний борг — це сукупність усіх боргових зобов'язань держави 

перед своїми кредиторами. Величина державного боргу, динаміка й темпи його 
зміни відображають стан економіки і фінансів держави, ефективність 
функціонування державних структур. Надмірне нагромадження державного 
боргу зумовлює необхідність удосконалення системи управління боргом та 
пошуків нових шляхів подолання проблеми державної заборгованості. 

Метою управління державним боргом є отримання необхідної кількості 
грошових коштів з виплатою якнайменших відсотків, підтримка стабільного 
курсу державних цінних паперів. Управління державним боргом, насамперед, 
спрямоване на забезпечення стабільності і зростання економіки, покращення 
структури державного боргу, протидію «відпливу» капіталу за кордон і 


