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ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  

 

Новак К. С., студент; СумДУ, група Ф-41 

 

Для економік країн одним з основних завдань є збалансування 

структури доходів та витрат. Однак для більшості країн світу 

характерним явищем є дефіцит бюджету, тобто перевищення обсягу 

витрат над обсягом доходів. В Україні це явище є хронічним. Станом 

на 2015 рік дефіцит державного бюджету є актуальною проблемою, бо 

за останні 7 років перевищення витрат над доходами постійно 

збільшується (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 -  Сальдо дефіциту бюджету 2008-2014 

Причини: 

1) відсутність чіткої фінансової стратегії 

2) інфляція 

3) наявність тіньового сектору економіки 

4) відсутність ефективних механізмів оподаткування 

5) перевищення суми надходжень  видатків над доходами  

6) непродуктивне залучення бюджетних коштів 

7) нагромадження зовнішнього та внутрішнього боргу[1] 

Вивчаючи причини виникнення бюджетного дефіциту, прийшли до 

висновку, що вони є причиною негативних явищ в економіці країни. 

Інфляція спричинить зростання цін та підвищення податків на 

продукти; непрозорий розподіл національного доходу, наявність 

потрійної бухгалтерії – скорочення надходжень податків до бюджетів 
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різних рівнів, залежність від іноземного капіталу; відсутність 

ефективного оподаткування спричиняє низький відсоток  надходжень 

до соціальних фондів; відсутність ефективного залучення бюджетних 

коштів сприяє не виконанню  бюджетних програм та встановлених 

економічних цілей, на які виділяються бюджетні кошти; держава 

сплачує відсотки за борги, які є новими видатками з бюджету, а це 

знову збільшує бюджетний дефіцит і держава має знову запозичувати, 

щоб виплатити відсотки за боргами; загалом відсутність фінансової 

стратегії вплине економічну ситуацію в країні, а тому  на рівень 

доходів громадян.. 

Однією з головних задач сучасної економіки є досягнення 

рівноваги між бюджетними доходами та витратами. Для цього 

потрібно проводити політику щодо залучення інвестицій з одного 

боку та скорочення витрат з іншого. 

Шляхами зменшення суми бюджетного дефіциту є: 

1) розробка фінансових стратегій щодо ефективного розподілу 

бюджету  

2) встановити контроль над рівнем інфляції 

3) перерозподіл величини пільг та дотацій на користь більш 

продуктивних підприємств 

4) залучення інвестицій в країну 

5) ліквідація тіньового сектору економіки 

6) зменшити рівень зовнішнього боргу 

Отже, дефіцит бюджету є великою проблемою для економіки. В 

Україні він є стабільним, а тому потрібно вживати нагальні заходи для 

його зменшення. Краще використовувати внутрішні методи покриття, 

а саме збільшувати доходи та зменшувати витрати, ніж зовнішні 

кредити, бо вони потребують погашення, а це може спровокувати 

збільшення існуючого бюджету або виникнення нового.  

 

Керівник:  Зайцев О.В., доцент кафедри фінанси і кредит 

 

1. Чала Н.Д. Бюджетна система: Навч. посіб. / Н.Д. Чала, Л.В. 

Лазоренко. — К. : Знання, 2010. — 223 с. 

2. Статистичні дані: МінФін. Фінансовий портал [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу:  http://index.minfin.com.ua/budget/ 

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

