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В сучасному світі стан державного бюджету може бути дефіцитним (перевищення 

видатків бюджету над його доходами), врівноваженим (видатки бюджету дорівнюють 
його доходам) або навіть профіцитним (перевищення доходів бюджету над його 
видатками). Дефіцит державного бюджету в межах до трьох відсотків валового 
внутрішнього продукту, не є абсолютно негативним явищем для економіки країни, проте 
потребує якісно-активних джерел покриття дефіциту бюджету й постійного контролю. 
Фінансування бюджету розрізняють за кредиторами, інструментами залучення й 
економічним впливом (інфляційні чи неінфляційні, чиста вартість урядового бюджету, 
мультиплікаційний ефект тощо). 

Бюджетна класифікація фінансування використовує дві ознаки: за типом кредитора 
і за типом боргового зобов'язання (табл. 1). Для фінансування дефіциту Державного 
бюджету України призначені внутрішні і зовнішні державні запозичення [1, с.216]. При 
цьому емісійні кошти НБУ не можуть бути джерелом фінансування дефіциту. 

Таблиця 1 - Класифікації фінансування бюджету за ознаками кредитора і боргового 
зобов’язання [2, с.55] 

Класифікація фінансування за типом 
кредитора 

Класифікація фінансування за типом 
боргового зобов'язання 

1. Внутрішнє фінансування за рахунок: 
коштів державних фондів; позик банківських 
установ; надходжень від приватизації 
державного майна; залишків коштів на 
рахунках бюджетних установ; зміни обсягів 
депозитів і цінних паперів, що 
використовуються для управління ліквідністю; 
зміни залишків коштів бюджетів; іншого 
внутрішнього фінансування. 

2. Зовнішнє фінансування: позики, 
надані міжнародними фінансовими 
організаціями, органами управління іноземних 
держав, іноземними комерційними банками, 
іншими іноземними фінансовими установами; 
фінансування за рахунок випуску цінних 
паперів; зміни обсягів депозитів і цінних 
паперів, що використовуються для управління 
ліквідністю; інше зовнішнє фінансування. 

1 Фінансування за борговими 
операціями (внутрішні і зовнішні 
запозичення; погашення внутрішніх і 
зовнішніх зобов’язань). 

2. Надходження від приватизації 
державного майна. 

3. Фінансування за активними 
операціями (зміни обсягів депозитів і 
цінних паперів, що використовуються 
для управління ліквідністю; зміни 
обсягів бюджетних коштів; фінансування 
за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку). 

 
Динаміка обсягу дефіциту державного бюджету має стійку тенденцію до збільшення, 

незважаючи на зменшення в 2011 та 2015 роках [3, с.99]. Структура джерел фінансування 
дефіциту Державного бюджету України (рис. 1), показує значну частину надходжень від 
внутрішніх запозичень, а другим за важливістю джерелом є зовнішні запозичення. 

Надходження від приватизації як джерело покриття дефіциту були вагомими у 2004 
та 2005 роках, потім втратили свою значущість. В 2006, 2007 та 2012 рр. стало наявним ще 
одне джерело фінансування - за активними операціями, що включають в себе залишок 
коштів Єдиного казначейського рахунку, зміни обсягів бюджетних коштів, депозитів та 
цінних паперів (рис. 2). 

 



 РОЗВИТОК БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН  

56 
 

 
Рисунок  1 -Динаміка структури джерел фінансування дефіциту Державного бюджету 

України 
 

 

 
Рисунок 2 - Динаміка фінансування Державного бюджету України за типом боргового 

зобов’язання, млн грн. 
 
Єдиний казначейський рахунок об’єднує субрахунки, що діють в єдиному режимі 

та через які державне казначейство проводить операції бюджетів усіх рівнів протягом 
року Це дає можливість державному казначейству в режимі реального часу отримувати 
інформацію про рух та наявність коштів на Єдиному казначейському рахунку внаслідок 
здійснення всіх операцій. Від управління коштами Єдиного казначейського рахунку 
залежить якість виконання бюджету, макроекономічні процеси держави та оперативність 
рішень з тимчасово вільних залишків коштів або здійснення запозичень.  

Залишок коштів Єдиного казначейського рахунку має бути близько 8 млрд грн для 
задоволення бюджетних потреб (табл. 2). Насправді цей залишок із жовтня 2012 до 
листопада 2012 року становив лише 1762 млн грн, що засвідчує неможливість виконання 
видаткової частини бюджету. В такі періоди видатки бюджету здійснюються лише за 
захищеними статтями (рис. 3). 

 
 Таблиця 2 - Динаміка залишку коштів на Єдиному казначейському рахунку 

1 2 3 4 5 6 7 
Період  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
січень 2 062 458 1 739 3 008 9 017 14 258 
лютий 4 255 4 047 4 721 8 792 16 718 34 869 

Березень 4 703 2 773 3 590 14 615 16 826 34 115 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 6 7 

квітень 5 726 3 579 4 209 26 674 21 049 32 812 
травень 5 640 3 766 3 811 23 560 16 245 31 071 
червень 7 878 4 108 8 053 27 746 18 413 43 872 
липень 5 632 3 754 3 729 25 446 17 996 45 145 
серпень 3 644 3 925 6 570 33 271 10 997 44 069 
вересень 6 608 3 990 13 412 45 853 23 763 63 151 
жовтень 2 311 4 073 10 055 47 128 13 472 60 031 
листопад 1 762 410 8 476 43 624 15 865 48 564 
грудень 8 834 1 197 6 767 47 957 27 564 54 104 
 

 
Рисунок  3 -Динаміка залишку коштів на Єдиному казначейському рахунку 

 
Отже, необхідно зменшити дефіцит державного бюджету шляхом встановлення 

обмеження для Уряду на підвищення вже існуючих видатків і/або запровадженні нових 
видатків за відсутності додаткових джерел надходжень до бюджету. Аналіз структури 
фінансування дефіциту бюджету показує, що значну частину джерел становлять 
внутрішні запозичення, що з одного боку дозволяє зменшити залежність держави від 
зовнішніх кредиторів, а з іншого - вилучає надмірні кошти з економіки на певний час, 
тому в цих умовах цей ресурс є найкращим. 
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