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Інформаційні ресурси в Інтернеті
1. http://www. zakon.rada.gov.ua
2. http:// www.kmu.gov.ua
3. http:// www.sta.gov.ua
4. http:// www.customs.gov.ua
5. http:// www.me.gov.ua
6. http:// www.lawukraine.com
7. http:// www.ukrstat.gov.ua
8. http://pidruchniki.ws/
Текст лекції:
1. Сутність профіциту і дефіциту бюджету та причини їх виникнення
Оскільки бюджет є системою всеохоплюючих перерозподільних
відносин, то його формування і стан мають особливе значення для держави,
кожної юридичної і фізичної особи та суспільства взагалі.
Формування бюджету передбачає вирішення триєдиного завдання.
По-перше, визначення реальних обсягів доходів.
По-друге, оптимізацію структури видатків на основі критерію
забезпечення максимального рівня зростання ВВП при задоволенні мінімуму
соціальних потреб.
По-третє, збалансування бюджету. Проблеми збалансування полягають
у тому, що, як правило, потреби будь-якого суб’єкта, у тому числі й держави,
перевищують його можливості.
Стан бюджету як фінансового плану відображає не тільки
фінансовий стан держави, але й багато в чому характеризує фінансову
ситуацію країни взагалі і тому цікавить суспільство. Він характеризується
трьома показниками:
– рівновага доходів і видатків;
– перевищення доходів над видатками;
– перевищення видатків над доходами.
Урівноваженість доходів і видатків є найбільш природним та
доцільним станом, що випливає зі схеми фінансової діяльності держави:
доходи
видатки. При цьому фінансовий результат діяльності держави не
визначається, адже, з одного боку, держава має збирати стільки доходів,
скільки їй потрібно для забезпечення видатків бюджету, а з іншого – вона може
профінансувати стільки видатків, скільки збирає доходів. Відтак будь-яке
відхилення від цієї врівноваженості є порушенням засад фінансової діяльності
держави і недоцільне.
Перевищення доходів над видатками – бюджетний профіцит – взагалі
відображає стабільну фінансову ситуацію, хоча і не є метою діяльності
держави.
В Бюджетному кодексі України профіцит бюджету визначається як
перевищення доходів бюджету над його видатками (з урахуванням різниці
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між поверненням кредитів до бюджету та наданням кредитів з бюджету) [1].
Можна виділити такі основні форми бюджетного профіциту:
1 Існування бюджетного профіциту у вигляді свого роду бюджетних
резервів: заплановане перевищення використовується на фінансування
непередбачених видатків у поточному році, а фактично отримане за підсумками
бюджетного року – переходить у доходи наступного року за рахунок чого
можуть бути або збільшені видатки, або скорочені доходи. Однак на практиці
бюджетні резерви, як правило, мають правові засади формування, наприклад, в
Україні у складі державного бюджету виокремлюється Резервний фонд
Кабінету Міністрів, чий обсяг не повинен перевищувати 1% обсягу видатків
загального фонду бюджету відповідно до Бюджетного кодексу.
2 Перевищення доходів над видатками, що виникає внаслідок
надмірної дохідної бази окремих бюджетів порівняно з нормованими
органами влади та управління вищого рівня видатками. В Україні таке
перевищення має форму “бюджетного надлишку” і підлягає вилученню до
бюджету вищого рівня.
3 Бюджетний профіцит може бути результатом антициклічної
політики держави в результаті збалансування бюджету в межах не одного,
а кількох років. В окремі роки встановленого періоду формуються бюджетні
профіцити, а в окремі – дефіцити. Обсяги бюджетних дефіцитів і профіцитів
при цьому збалансовані.
4. Перевищення доходів над видатками може також сформуватися в
результаті розробки та застосування податкової політики за
методологією Артура Лаффера, яка передбачає збільшення надходжень до
бюджету внаслідок уповільнення податкового тиску і зменшення
податкових ставок. Наприклад, у США після проведення податкової реформи
у 1981–1986 рр. в результаті якої податок на прибуток корпорацій був
знижений на 20 процентних пунктів – з 55 % до 35 %, а податок на доходи
громадян був знижений на 22 процентних пункти, у 1987 р. профіцит бюджету
проти всіх розрахунків та очікувань склав 11 млрд. дол. США.
Згідно Бюджетному кодексу профіцит бюджету затверджується з
метою:
– погашення боргу;
– забезпечення встановленого розміру оборотного залишку бюджетних
коштів;
– придбання цінних паперів.
Перевищення видатків над доходами, тобто бюджетний дефіцит, є більш
складним явищем.
В Бюджетному кодексі дефіцит бюджету визначається як перевищення
видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між наданням
кредитів з бюджету та поверненням кредитів до бюджету) [1].
Насамперед, дефіцит зовсім не означає незбалансованості бюджету, адже
це перевищення видатків тільки над постійними доходами бюджету, до яких
відносять податки і збори, що відповідно до Бюджетної класифікації
вважаються доходами бюджету.
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Крім того, дефіцит бюджету треба оцінювати з позицій як окремо
держави, так і фінансової системи в цілому. Для держави це завжди небажане й
досить часто негативне явище, хоча інші суб’єкти фінансових відносин можуть
оцінювати його по-різному.
Дефіцит бюджету може бути викликаний:
1) недоліками, пов’язаними з формуванням бюджету, коли брак
коштів у бюджеті має місце при достатньому забезпеченні економіки
фінансовими ресурсами та досить високому рівні доходів юридичних і
фізичних осіб. За таких умов мова про фінансову кризу в країні не йде;
2) обмеженістю фінансових ресурсів, що пов’язане з виробленням
незначних обсягів ВВП і, відповідно, низьким рівнем доходів юридичних і
фізичних осіб. За таких умов існують всі ознаки фінансової кризи в країні.
Бюджетний дефіцит можна розглядати за формою прояву, причинами
виникнення та напрямками його фінансування, за зв'язком із державним
боргом.
За формою прояву виділяють:
– плановий – запланований і затверджений у законі про державний
бюджет;
– фактичний – це реальне перевищення, офіційно зафіксоване як
правило наприкінці бюджетного року;
– прихований дефіцити.
Прихований дефіцит – це занижена величина фактичного бюджетного
дефіциту і державного боргу, що нерідко робиться цілеспрямовано і є
результатом певної політичної ситуації (наприклад, перед виборами, щоб
підвищити свої заслуги і примусити виборців проголосувати за них ще раз), а
також він може бути результатом «жорсткого» курсу уряду на щорічно
збалансований бюджет. Прихованість дефіциту є негативним і небезпечним для
держави явищем, оскільки приховує реальні показники бюджету, піддає їх
фальсифікації, що загалом впливає на її фінансові можливості.
За причинами виникнення розрізняють свідомий, вимушений,
циклічний і структурний дефіцити.
Свідомий дефіцит виникає в умовах достатності ресурсів у суспільстві
та досить високому рівні доходів юридичних та фізичних осіб. Він пов’язаний з
політикою помірного оподаткування з метою зміцнення фінансової бази
підприємницьких структур. За таких умов досить активною є політика
позикових фінансів.
Вимушений дефіцит пов’язаний із необхідністю витрачати коштів більше,
ніж їх можна мобілізувати, при низькому рівні виробленого ВВП, коли
оподаткування не може забезпечити бюджет держави достатніми доходами. Як
правило, він є наслідком економічної кризи, яка супроводжується дефіцитом
фінансових ресурсів, стихійних лих, епідемій, воєн, гіперінфляції.
Циклічний дефіцит – це дефіцит, який є результатом циклічного падіння
виробництва (скорочення національного доходу та обсягу виробництва)
внаслідок кон’юнктурних коливань.
Структурний дефіцит – це дефіцит, який є результатом свідомої
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активної (дискреційної) політики держави, що передбачає маніпулювання
податками і урядовими видатками з метою зміни реального обсягу національного
виробництва і зайнятості, контролю над інфляцією та прискорення економічного
зростання задля запобігання спаду виробництва в країні.
За напрямками дефіцитного фінансування дефіцит може мати
пасивний та активний характер спрямування.
Пасивний характер дефіциту зумовлюється спрямуванням бюджетних
ресурсів на фінансування поточних потреб держави.
Активний – на фінансування бюджетних інвестицій, і в першу чергу,
капітальних вкладень у високоефективні інвестиційні проекти.
У цілому різниця між цими видами дефіциту полягає в тому, що активний
дефіцит дає змогу активізувати подальший розвиток економіки і зростання
капіталу, а пасивний – спричинений інфляцією.
За зв'язком із державним боргом розрізняють первинний та
операційний бюджетний дефіцит.
Первинний дефіцит – різниця між величиною дефіциту бюджету і
виплатою відсотків за борг.
У випадку випуску урядом державних цінних паперів для фінансування
первинного бюджетного дефіциту зростають основна сума державного боргу і
коефіцієнт його обслуговування.
Операційний дефіцит – дефіцит державного бюджету із вирахуванням
інфляційної частини відсоткових платежів з обслуговування державного боргу.
У цілому основною причиною виникнення бюджетного дефіциту є
випередження темпів зростання бюджетних видатків порівняно зі зростанням
доходів бюджету.
Дефіцит державного бюджету – неоднозначне явище. Представники
кейнсіанської школи стверджують, що поміркований бюджетний дефіцит – це
благо, оскільки він дає можливість збільшити сукупний попит шляхом
дефіцитного фінансування державних видатків.
Для відповіді на питання про бажаність бюджетного дефіциту для
суспільства треба вирішити дві проблеми:
1) дефіцит – це наслідок спаду виробництва в країні або наслідок
фінансової політики держави;
2) зменшує дефіцит бюджету приватні інвестиції або заохочує їх.
Характеризуючи бюджетний дефіцит, треба відзначити, що в його основі
завжди лежить банальна причина – намагання використати коштів більше, ніж є
реальних доходів.
Теоретично вирішити проблему дефіциту досить просто – збільшити
надходження до доходної частини бюджету, зокрема за рахунок оподаткування,
або скоротити видатки.
Однак насправді все набагато складніше: збільшувати податки або
недоцільно, оскільки це призведе до зниження ділової активності та тінізації
економіки, а скорочувати видатки теж неможливо, бо вони досягли критичного
мінімуму. Тому система дефіцитного фінансування державних потреб є досить
звичайною практикою у країнах з різними фінансовими можливостями, навіть в
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економічно розвинених.
Слід зауважити, що розмip бюджетного дефiцитy, який перевищує 3 %
ВВП, призводить до зниження iнвестицiйної активності та розвитку інфляції.
Хронічні бюджетні дефіцити гальмують економічну діяльність в країні, а отже
й економічне зростання держави, та підвищують потенційний ризик
монетизації і дефолту.
Дефолт – це невиплата країною фінансових зобов’язань за державними
запозиченнями.
Основними причинами бюджетного дефіциту в Україні є:
зменшення приросту національного доходу внаслідок економічної
кризи і спаду виробництва;
збільшення державних витрат;
зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів порівняно з
видатками;
відсутність чіткої фінансової стратегії;
інфляційні процеси;
падіння доходів в умовах кризового стану економіки;
циклічні спади в економіці, особливо якщо вони глибокі і тривалі;\
непослідовна фінансово-економічна політика, що веде до зростання
державного боргу;
нераціональне використання залучених на умовах боргового
фінансування коштів;
зменшення оподаткування з метою підвищення ділової активності та
стимулювання економіки (без відповідного корегування бюджетних витрат).
2. Основні концепції збалансованості бюджету
За наявності бюджетного дефіциту держава може дотримуватися певної
системи заходів щодо його ліквідації.
У світовій практиці для боротьби з бюджетним дефіцитом
застосовуються три основні концепції збалансованості бюджету:
– на щорічній основі;
– на циклічній основі;
– концепція «функціональних фінансів».
Збалансування бюджету на щорічній основі знижує або зовсім
виключає ефективність фіскальної політики держави, оскільки суперечить
з антициклічною та стабілізуючою її спрямованістю.
Наприклад, в період спаду виробництва та безробіття доходи населення
падають, тобто зменшуються й податкові надходження до бюджету. У цьому
випадку держава повинна або збільшити податкові надходження шляхом
впровадження нової податкової політики, або зменшити видатки, або поєднати
обидва ці заходи у сукупності.
В умовах інфляції при номінальному підвищенні грошових доходів
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автоматично збільшуються й податкові надходження. Якщо брати за мету
щорічне збалансування доходів і видатків бюджету, то треба негайно
збільшувати державні видатки. Тому оперативне державне регулювання
доходів і видатків, яке передбачає втручання держави у сферу податковофіскальної політики на протязі року, призведе до нестабільності в економіці
країни та бізнесі.
Збалансування бюджету в ході економічного циклу передбачає, що
уряд розробляє і впроваджує антициклічну політику і водночас балансує
бюджет.
Економічний цикл може займати у різних країнах від чотирьох до
восьми-десяти років. Дії уряду, пов’язані з протистоянням спаду, повинні бути
спрямовані на зниження податків, що призведе до підвищення ділової
активності, отже до збільшення податкових надходжень. На цьому етапі
потрібно урізати видатки уряду. Позитивне бюджетне сальдо, що виникне на цій
основі, може бути використане на покриття державного боргу, що виник у період
спаду. Таким чином, урядові фіскальні дії повинні створити позитивну
антициклічну силу й допоможе збалансувати бюджет не на щорічній основі, а за
період у декілька років.
Ключова проблема даної концепції полягає в тому, що періоди підйому та
спаду можуть бути неоднаковими за глибиною та тривалістю й, тоді завдання
стабілізації економіки вступає у протиріччя із завданням збалансування бюджету у
ході циклу. Наприклад, якщо занепад економіки буде довгим і глибоким, а період
підйому коротким, це призведе до появи великого дефіциту у період спаду,
незначного або зовсім ніякого позитивного сальдо у період розквіту і, таким чином,
до виникнення циклічного дефіциту бюджету.
Сутність концепції функціональних фінансів полягає в тому, що
держава повинна турбуватися не про збалансованість бюджету, а про
макроекономічну стабільність економіки.
Прибічники цієї концепції стверджують, що податкова система повинна
автоматично стимулювати збільшення податкових надходжень у період
економічного зростання (недискреційна фіскальна політики), що призведе до
самоліквідації бюджетного дефіциту.
Крім того, можливості уряду з питань позик та емісії грошей – безмежні.
Фактично уряд може фінансувати будь-який дефіцит, тобто держава не може
збанкрутити.
Вважається також, що при великому обсязі національного багатства, у
тому числі накопиченого на руках у населення, проблема державного боргу не є
обтяжливою і гострою для національної економіки.
Держава свою фінансову політику будує таким чином, що періодично
використовує усі три концепції.
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3. Методи фінансування бюджетного дефіциту
Відповідно до Бюджетного кодексу України затвердження бюджету з
дефіцитом дозволяється у разі наявності обґрунтованих джерел фінансування
бюджету.
У світовій практиці всі методи подолання бюджетного дефіциту
поділяються на дві великі групи:
– емісійні;
– беземісійні.
Емісійні методи фінансування бюджетного дефіциту включають
кредитно-грошову емісію (монетизацію).
Беземісійні методи фінансування бюджетного дефіциту включають
методи, що дозволяють вирішити проблему бюджетного дефіциту неемісійним
шляхом – за рахунок внутрішніх або зовнішніх джерел, – через боргове
фінансування та фінансування за рахунок податкової політики.
Кредитно-грошова емісія пов’язана з випуском додаткової маси грошей
в обіг для фінансування саме бюджетного дефіциту. Емісія грошей посилює
інфляцію, погіршує стан грошового обігу, викликає тяжкі наслідки у сфері
економічних та соціальних відносин.
За рахунок монетизації дефіциту бюджету держава може отримати
сеньйораж – дохід від друкування та карбування грошей. Він виникає якщо
темпи зростання грошової маси перевищують темпи зростання реального ВНП
в результаті чого середній рівень цін збільшується і в країні починає наростати
інфляція. В результаті усі економічні агенти платять своєрідний інфляційний
податок, який з’являється за рахунок перерозподілу частини їх доходів на
користь держави через зростаючи ціни. Інфляційний податок – це втрата
капіталу власниками грошових коштів внаслідок інфляції.
Тому Бюджетним кодексом України (ст. 15) визначено, що джерелом
фінансування бюджету не можуть бути емісійні кошти Національного
банку України [1].
Внутрішніми джерелами покриття бюджетного дефіциту можуть бути:
– кредити Національного банку України;
– кошти від приватизації державного майна;
– доходи від операцій з цінними паперами;
– вільний залишок бюджетних коштів тощо.
Як один з механізмів скорочення бюджетного дефіциту пропонується
секвестрування бюджетних видатків.
Секвестр – це обмеження видатків шляхом пропорційного їхнього
скорочення (наприклад, на 5 %, 10 %) всіх статей видатків, крім захищених
(видатків на сплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, а також
видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, тобто на сплату
пособій та пенсій), яке встановлюється державною владою, і здійснюється
щомісячно до кінця поточного фінансового року у випадку невиконання дохідної
частини бюджету.
Зовнішніми джерелами покриття бюджетного дефіциту можуть
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слугувати:
– кредити міжнародних фінансових установ та іноземних держав;
– безоплатна та безповоротна фінансова допомога під цільові програми.
Покриття бюджетного дефіциту за допомогою боргового
фінансування, тобто випуску державних позик при визначених умовах,
виштовхує частину інвестицій із виробничого процесу, призводить до падіння
чистого експорту, збільшення ринкової ставки процента і до зниження
споживчих видатків.
Державні цінні папери, «зв'язують» частину грошових коштів населення
та фінансових ресурсів підприємств, зокрема комерційних банків, які внаслідок
цього проводять менше активних операцій, тобто згортають обсяги кредитних
та інвестиційних операцій. Грошовий ринок реагує на підвищення попиту на
гроші зростанням відсоткової ставки. Це зростання скорочує приватні
інвестиції, що пов’язане з виникненням так званого «ефекту витіснення»
коштів з економіки, який значно послаблює стимулюючий ефект фіскальної
політики.
Ефект витіснення визначається тим, що чим більшим є дефіцит, тим
вищим є обсяг фінансування державних видатків і тим меншою – величина
коштів, що доступні для фінансування інвестицій.
Таким чином, розширення масштабу використання державних цінних
паперів для покриття бюджетного дефіциту справляє неоднозначний вплив на
економіку.
По-перше, воно призводить до вилучення з ринку валових заощаджень
фізичних осіб і прибутків юридичних, і як наслідок, до скорочення джерел
фінансування інвестицій. Проблема ж залучення додаткових інвестицій в
Україну для подальшого економічного зростання є найактуальнішою.
По-друге, посилюється фінансова дестабілізація, оскільки державні цінні
папери стають вагомим сегментом грошового ринку, який не залишає
можливостей для спрямування капіталу у менш прибуткові, але вкрай необхідні
для суспільства галузі економіки.
Проблему дефіциту державного бюджету неможливо вирішити лише за
рахунок боргового фінансування, оскільки категорії «бюджетний дефіцит» і
«державний борг» тісно пов’язані між собою. Накопичена сума дефіцитів і
бюджетних надлишків являє собою державний борг. Державний борг
складається із загальної суми боргових зобов'язань держави з повернення
отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що
виникають внаслідок державного запозичення за весь час існування держави.
Використання зовнішніх та внутрішніх кредитних джерел покриття
бюджетного дефіциту зумовлює виникнення внутрішнього та зовнішнього
боргу держави, що включає додаткові витрати на його обслуговування. Таким
чином, за рахунок боргового фінансування можна знизити величину
бюджетного дефіциту, але відразу ж автоматично починає зростати державний
борг.
Як вже помічалося, щорічний дефіцит може покриватися або за рахунок
зростання державного боргу, або за рахунок емісії грошей. Навіть
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бездефіцитний бюджет не може свідчити про здоровий стан економіки, якщо у
держави великий борг, тому бюджетний дефіцит завжди знаходиться у центрі
уваги, а величина державного боргу обмежується – за міжнародними
стандартами він не повинен перевищувати 60% від обсягу ВВП.
Тому економічна політика держави має бути спрямована на зменшення
бюджетного дефіциту за рахунок збільшення доходів шляхом створення
сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності та скорочення
витрат бюджету і, в першу чергу, за рахунок обмеження витрат на утримання
апарату управління, видатків на оборону тощо. Тобто, ще одним методом
фінансування бюджетного дефіциту є впровадження зваженої податкової
політики.
Одним з головних завдань фінансової науки є розробка податкових
концепцій визначаючих економічно оптимальний і соціально справедливий
рівень оподаткування, достатній для фінансування державних функцій, який би
не пригнічував стимули до інвестування і мотивації до праці. Проблема
збільшення податкових надходжень до державного бюджету виходить за межи
фінансування бюджетного дефіциту, оскільки пов’язана з проведенням
комплексної податкової реформи, спрямованої на зниження податкових ставок і
розширення бази оподаткування. Наприклад, податкова реформа у США у
1981–1986 рр. була проведена на основі концепції Артура Лаффера,
розробленої у 1974 р. економістом з університету Південної Каліфорнії. У ході
проведених досліджень А. Лаффер отримав графік, який відбиває залежність
між рівнем оподаткування та обсягом надходжень до бюджету. Відповідно до
цієї концепції існує пряма залежність між величиною податкового тиску та
обсягом податкових надходжень до бюджету, на підставі якої було складено
так звану «криву Лаффера», яка зображена на рис. 6.1.
Податкові
ставки, %
100

Заборонена
зона
оподаткування

75
50

Max

35
0

Податкові
Обсяг надходжень до надходження
бюджету при певному
рівні оподаткування

Рис. 6.1. «Крива Лаффера» – залежність між величиною податкового тиску
та обсягом податкових надходжень до бюджету
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Розрахунки показали, що підвищення податків до певного рівня, (а саме
до 50 %), сприяє зростанню доходів бюджету до максимального рівня,
подальше ж збільшення ставок оподаткування призводить до падіння
податкових надходжень до бюджету, оскільки сприяє падінню ділової
активності в країні: немає сенсу працювати, якщо відбирають більш ніж
половину заробленого. Таким чином, податковий тиск більший за 50 %
призводить до того, що податкові надходження починають зменшуватися й
стримітися до нульової відмітки.
До речі, оподаткування у розмірі 75 % дає такий же самий обсяг
надходжень до бюджету, як і оподаткування у розмірі 35 %. Тому недоцільно
збільшувати податковий тиск на платників податків, оскільки це призведе
тільки до ухилення від оподаткування, а також до тінізації економіки.
На Заході оподаткування за межами вищими за 50 % отримало назву
«заборонена зона оподаткування».
Слід зауважити, що жоден зі способів фінансування дефіциту державного
бюджету не має абсолютних переваг перед іншими і не є повністю
безінфляційним.
До
бюджетного
дефіциту
використовують
певні
обмеження.
Маастрихтською угодою визначено, що припустимим є дефіцит на рівні 3% від
ВВП. Хоча такий норматив є досить умовним, тому, що межа безпеки
бюджетного дефіциту залежить від особливостей конкретної країни у тій чи іншій
економічній ситуації.
Економічні наслідки бюджетного дефіциту:
– зменшення приросту національного доходу;
– збільшення бюджетних витрат;
– перерозподіл бюджетних коштів на користь утримувачів державних
цінних паперів;
– зменшення податкових надходжень;
– непослідовна фінансово-економічна політика.
З метою подолання бюджетного дефіциту необхідно:
створити сприятливі умови для підприємницької дiяльностi;
запровадити жорсткий режим економії бюджетних коштів;
виконувати положення чинного Податкового кодексу України,
підтримувати співвідношення дефіциту бюджету відносно ВВП на
рівні не вищому за рівень інвестицій в основний капітал з державного бюджету;
запровадити науково обґрунтовану систему прогнозування показників,
що беруться за основу при формуванні дoxoдiв i видaткiв бюджету.

