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АНОТАЦІЯ
У статті представлено особливості формування та управ-

ління бюджетною безпекою України як основної складової фі-
нансової безпеки держави. Виявлено і розкрито основні прин-
ципи управління бюджетною безпекою, основні чинники та 
загрози, які впливають на бюджетну безпеку держави.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены особенности формирования и 

управления бюджетной безопасностью Украины как осно-
вной составляющей финансовой безопасности государства. 
Выявлено и раскрыто основные принципы управления бю-
джетной безопасностью, основные факторы и угрозы, которые 
влияют на бюджетную безопасность государства.

Ключевые слова: бюджет, финансовая безопасность, 
бюджетная безопасность, управление бюджетной безопаснос-
тью, угрозы бюджетной безопасности.

ANNOTATION
The article represents the features of the formation and man-

agement of budget security in Ukraine as the main component of 
financial security state. The basic principles of fiscal security, as 
well as key factors and threats affecting the security of the state 
budget are discovered and disclosed.
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agement budget security, budget security threats.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Бюджетна безпека є 
однією з основних складових фінансової без-
пеки, оскільки бюджет є одним із найважливі-
ших інститутів економічного суверенітету дер-
жави. Тому управління бюджетною безпекою 
є особливо необхідною умовою забезпечення 
позитивних зрушень у структурі національної 
економіки, підвищенні соціального захисту 
населення, розвитку усіх сфер життєдіяльності 
суспільства.

Актуальність даної теми посилюється тим, 
що для фінансової системи України є харак-
терні хронічні дефіцити, які негативно вплива-
ють на рівень бюджетної та фінансової безпеки 
в цілому. Тому забезпечення бюджетної безпеки 
є одним із провідних напрямків в управлінні 
фінансовою безпекою держави.

Бюджетна безпека є однією із найважливі-
ших елементів забезпечення фінансової стій-
кості держави, що передбачає координацію всіх 
бюджетних процесів. Тому завдання щодо забез-
печення бюджетної безпеки України є особливо 
важливим, а використання накопичених знань 
у сфері управління державними фінансами дає 

поштовх до вивчення та розробки теоретичних 
і методичних підходів механізму управління 
бюджетною безпекою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед українських і російських дослідни-
ків значний внесок у розвиток сучасної теорії 
бюджетної безпеки як складової національ-
ної, економічної та фінансової безпеки зро-
били: О. Барановський, О. Білорус, В. Геєць, 
В. Горбулін, Г. Дарнопих, І. Бінько, М. Єрмо-
шенко, Я. Жаліло, Г. Іващенко, Л. Кістер-
ський, Г. Козаченко, О. Лісовська, В. Марти-
нюк, В. Мунтіян, Є. Олейніков, С. Пирожков, 
В. Предборський.

Важливу роль у розкритті сутності бюджет-
ної безпеки відіграють наукові праці зарубіж-
них учених: Ж. Абена, Ш. Бланкарта, Дж. Бре-
нана, Дж. Б’юкенена, Ж. Голдена, К. Ерроу, 
Р. Келлі, Л. Коженьовскі, Л. Олвея, А. Рот-
фельда, В. Парето, Р. Дорнбуша, Дж. Стігліца, 
С. Фішера та ін.

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є розкриття основних засад формування та 
принципів управління бюджетною безпекою 
держави як важливої складової економічної та 
фінансової безпеки.

Виклад основного матеріалу. Бюджетна без-
пека як одна із складових фінансової безпеки 
визначається як стан забезпечення платоспро-
можності держави з урахуванням балансу дохо-
дів і видатків державного й місцевих бюдже-
тів та ефективності використання бюджетних 
коштів [5]. Бюджетна безпека передбачає здій-
снення державної політики, орієнтованої на 
реалізацію національних економічних інтер-
есів країни, зокрема на забезпечення сталого 
економічного зростання та необхідного рівня 
інвестицій для розвитку продуктивних сил у 
довготерміновому періоді, підтримку і захист 
національних виробників, стимулювання роз-
витку наукомістких галузей економіки, прове-
дення соціальної політики, спрямованої на під-
вищення рівня життя населення і забезпечення 
основних соціальних потреб [7].

Бюджетна безпека як важливий фактор соці-
ально-економічного розвитку держави виступає 
своєрідним індикатором і критерієм ефективності 
її бюджетної політики та організації бюджет-
ного процесу. З економічного погляду, бюджетна 
безпека виражає здатність держави за допомо-
гою бюджету виконувати властиві їй функції та ГР
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завдання, а також задовольняти потреби платни-
ків податків та отримувачів бюджетних коштів 
з урахуванням індивідуальних, корпоративних і 
суспільних інтересів. Отже, забезпечення бюджет-
ної безпеки держави є одним із ключових завдань 
під час реалізації її стратегічних соціально-еконо-
мічних пріоритетів [4].

Формуючи бюджетну безпеку, держава 
зобов’язана дотримуватися таких основних 
умов [11, с. 24-27]: урахування вимог усіх 
об’єктивних економічних законів і закономір-
ностей розвитку суспільства; вивчення і вра-
хування попереднього досвіду фінансового і 
бюджетного розвитку; вивчення і врахування 
досвіду інших країн; врахування конкретного 
етапу розвитку суспільства, особливостей вну-
трішнього та міжнародного становища; дотри-
мання комплексного підходу до розробки і реа-
лізації заходів бюджетної політики, політики у 
галузі фінансів, ціноутворення, кредиту, заро-
бітної плати тощо.

Діяльність держави у сфері формування, 
розподілу й перерозподілу коштів держав-
ного бюджету визначає зміст бюджетної полі-
тики, її курс, завдання й напрямки реалізації. 
В основу змісту бюджетної безпеки закладено 
її об’єктивно-суб’єктивні витоки. Бюджетна 
безпека формується у реальному економічному 
середовищі в рамках об’єктивних економічних 
відносин, що й обумовлює її об’єктивні витоки. 
Суб’єкт бюджетної політики не може без неї 
обійтися, її уникнути. На нього покладено від-
повідальність за достовірність досліджень осо-
бливостей й характеру процесів розподілу й 
перерозподілу бюджетних коштів, контролю за 
ними, їх оптимізацію, й на цій основі – побу-

дову моделі бюджетної політики, що базується 
на об’єктивних економічних процесах. Ефек-
тивність такої роботи й визначатиме ефектив-
ність бюджетної безпеки у майбутньому.

Бюджетна безпека держави як складова 
фінансової безпеки – це особливий стан плато-
спроможності держави, що забезпечує збалансу-
вання доходів і видатків державного та місцевих 
бюджетів і ефективне використання фінансових 
ресурсів бюджетної системи у процесі виконання 
державною та місцевою владою своїх функцій 
(державного управління, міжнародної діяль-
ності; фінансування науки, освіти, культури й 
охорони здоров’я; забезпечення національної 
безпеки та оборони, реалізації інвестиційної та 
екологічної політики) за рахунок збереження 
фінансової стабільності (стійкості) бюджетної 
системи до впливу загроз [8, с. 90-91].

На формування бюджетної безпеки дер-
жави впливають зовнішні і внутрішні чинники 
(рис. 1) [9, с. 328-329].

Залежно від періоду і характеру завдань 
управління бюджетною безпекою необхідно роз-
глядати через бюджетну стратегію та бюджетну 
тактику.

Бюджетна стратегія – це цілісна система 
дій держави, спрямована на реалізацію мети, 
завдань і пріоритетів довготривалого курсу 
бюджетної політики, розрахованого на три-
валу перспективу, що передбачає вирішення 
глобальних завдань, визначених економічною 
стратегією. Бюджетна стратегія повинна бути 
складовою економічної стратегії і корелю-
вати з політичною, соціальною, гуманітарною,  
військовою та іншими стратегіями держави 
[11, с. 8].

Бюджетна стратегія 
націлена на реалізацію 
перспективних завдань, 
бюджетна тактика – на 
поточні. Під бюджетною 
тактикою ми розуміємо 
форму реалізації бюджет-
ної стратегії, комплекс 
адаптивних заходів впливу 
держави на стан функ-
ціонування конкретних 
бюджетних взаємовідносин 
з метою надання їм пара-
метрів, визначених завдан-
нями бюджетної стратегії. 
Головною функціональною 
характеристикою та крите-
ріальною ознакою тактики 
є саме адаптивність. Межі 
й орієнтири такої адаптив-
ності задаються стратегією 
[11, c. 9-11].

Бюджетна безпека дер-
жави полягає у захище-
ності від впливу внутріш-
ніх і зовнішніх загроз 
бюджетній системі, що 

 
Основні чинники, які впливають  

на бюджетну безпеку держави 

1. Внутрішні: 
- економічні (пов’язані із 

макроекономічними процесами, 
що відбуваються у сфері 
суспільного виробництва); 

- соціальні (пов’язані з осо-
бливостями відтворення робочої 
сили і населення країни в цілому: 
кошти на освіту, охорону здоров’я, 
соціально-культурні заходи, соціа-
льний захист населення, обсяг та 
рівень заробітної плати тощо);  

- політичні (пов’язані з за-
безпеченням обороноздатності 
держави, підтримкою внутріш-
нього правопорядку, зміцненням 
всіх гілок влади). 
 

2. Зовнішні: 
- залежність від економіч-

них взаємовідносин з іншими дер-
жавами щодо поставок палива, си-
ровини, матеріалів, обміну техно-
логіями, експортних можливостей 
самої держави, її інтеграції зі 
світовими системами тощо. 

- максимально точне визна-
чення обсягу ВВП із врахуванням 
інших макроекономічних показни-
ків: рівня інфляції, обсягу вироб-
ництва, споживання та нагрома-
дження;  

- впровадження науково об-
ґрунтованих розрахунків дохідної 
бази бюджету. 

Рис. 1. Основні чинники які впливають на бюджетну безпеку Держави
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досягається за рахунок здатності органів дер-
жавної влади формувати в достатньому обсязі 
бюджетні ресурси для виконання своїх функ-
цій, забезпечувати стійкість основних пара-
метрів платіжно-розрахункової системи, най-
більш оптимально залучати та використовувати 
позикові кошти для фінансування бюджетних 
видатків, попереджати порушення бюджетного 
законодавства з метою сприяння стійкому соці-
ально-економічному розвитку держави.

Елементи структури системи бюджетної без-
пеки держави представлені на рисунку 2.

Управління бюджетною безпекою розгляда-
ється як частина системи управління держав-
ними фінансами, сукупність методів, інстру-
ментів та інституціонально-правових важелів 
впливу на формування та витрачання бюджет-
них коштів у процесі планування та виконання 
бюджету, систематичного контролю виконання 
прийнятих рішень, врахування внутрішніх і 
зовнішніх ризиків у фінансовій системі.

Основними цілями при здійсненні ефективного 
управління бюджетною безпекою мають бути:

– забезпечення повного та постійного вико-
нання фінансових зобов’язань держави;

– усунення дестимулюючих та сприяння 
розвитку стимулюючих факторів бюджетної 
безпеки;

– відносне зниження видатків на функціо-
нування держави та скорочення (поступове усу-
нення) дефіцитності бюджету;

– зменшення боргового навантаження на 
національну економіку.

З метою підвищення ефективності управління 
бюджетною безпекою визначені її основні інстру-
менти та принципи функціонування. Інстру-
менти управління бюджетною безпекою є засо-
бами впливу на об’єкт управління (бюджетний 
процес) для реалізації його основної мети – мак-
симізації ефективності управління бюджетними 
коштами для забезпечення соціальних гарантій 
та підтримки фінансової стійкості бюджетної сис-
теми держави. Серед основних інструментів виді-
лено: бюджетування, орієнтоване на результат, 
бюджетне планування, обґрунтування бюджет-
них асигнувань, цільові 
програми, моніторинг 
бюджетного процесу тощо. 
Принципами управління 
бюджетною безпекою є:

• комплексність (роз-
гляд управління бюджет-
ною безпекою як комплек-
сної системи, що здійснює 
вироблення взаємозалеж-
них управлінських рішень, 
кожне з яких прямо впли-
ває на загальну результа-
тивність цих рішень);

• безперервність (пос- 
тійне безперервне управ-
ління бюджетною безпе-
кою);

• адаптивність (врахування факторів 
впливу на бюджетну безпеку та своєчасне вне-
сення змін у системі);

• поліваріантність (наявність альтерна-
тивних варіантів прийняття управлінських 
рішень); 

• стратегічна орієнтованість (реалізація 
методів та інструментів управління бюджетною 
безпекою з дотриманням стратегічних напрямів 
бюджетної політики держави);

• економічна ефективність (досягнення 
ефективного управління бюджетними ресур-
сами).

Нині існує безліч загроз, які негативно впли-
вають на бюджетну безпеку держави. Аналіз 
загроз бюджетній безпеці не можливий без їх 
класифікації та систематизації. Під класифі-
кацією загроз можна розуміти розмежування 
загроз на конкретні групи залежно від визна-
ченого чинника та виокремлення реальних і 
потенційних, внутрішніх і зовнішніх загроз.

Зокрема, під реальними загрозами розу-
міють короткострокові загрози, що існують 
на даний момент, а під потенційними – ті, 
які можуть проявитися в найближчому май-
бутньому. Внутрішні загрози розглядають як 
наслідок деструктивних суперечностей, що 
виникають усередині фінансової системи кра-
їни, а зовнішні – як наслідок деструктивних 
суперечностей, які виникли за межами фінан-
сової системи країни й призводять до зміни та 
руйнування самої економічної системи.

Загрози бюджетній безпеці – це сукупність 
негативних передумов і чинників, які пере-
шкоджають повноцінній реалізації бюджетних 
інтересів та зумовлюють повне чи часткове 
порушення або руйнування бюджетної системи 
і бюджетного процесу.

Загрози бюджетній безпеці визначаються 
змістом відтворювальних процесів суб’єктів 
бюджетних правовідносин, ступенем узгодже-
ності їх інтересів, а, отже, функціональною 
детермінованістю бюджетної політики, заса-
дами формування бюджету й еквівалентністю 
розподілу його коштів [8, с. 98].

Рис. 2. Структура системи бюджетної безпеки держави [10]
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Узагальнюючи різні види загроз, а також 
ураховуючи сучасний стан організації бюджет-
них відносин та особливості реалізації бюджет-
ної політики, можна запропонувати таку кла-
сифікацію загроз бюджетній безпеці України 
(рис. 3).

Ключовою і первинною суперечністю у 
виникненні загроз бюджетній безпеці й еконо-
мічній безпеці держави загалом є антагонізм 
всезростаючих суспільних потреб і обмеженості 
ресурсів. Чим більше потреб у суспільстві зали-

шаються незадоволеними унаслідок обмеже-
ності ресурсів, тим нижчим є рівень реалізації 
інтересів, масштабнішим є обсяг конфліктів і 
негативних впливів.

Щодо загроз бюджетній безпеці України 
така суперечність доповнюється іншими невід-
повідностями, серед яких можна виділити:

– нееквівалентність між розмірами акуму-
льованих у бюджеті грошових коштів і необме-
женими потребами та інтересами їх одержува-
чів;

– суперечності між при-
родним небажанням плат-
ників розлучатися з части-
ною власних ресурсів, що 
акумулюються до бюджету 
у вигляді податків і збо-
рів, та обсягами отриманих 
ними суспільних благ;

– протиріччя між обся-
гами і засадами форму-
вання Державного бюджету 
України та бюджетів її 
адміністративно-територі-
альних одиниць;

– невідповідність між 
величиною акумульованих 
до місцевих бюджетів гро-
шових коштів та обсягом 
регламентованих повно-
важень органів місцевого 
самоврядування.

До потенційних джерел 
загроз бюджетній безпеці 
України можна віднести 
(рис. 4).

Висновки з цього дослі-
дження і перспективи 
подальших розвідок у 
даному напрямі. Таким 
чином, проведене дослі-
дження теоретичних основ 
формування та управління 
бюджетною безпекою дає 
змогу визначити, що в умо-
вах сучасних трансформа-
ційних процесів важливим 
завданням бюджетної без-
пеки є вирішення завдання 
щодо консолідації ресурсів 
на державному рівні для 
фінансового забезпечення 
стратегічних пріоритетів 
фінансової безпеки дер-
жави. Аргументовано, що 
успішність гарантування 
бюджетної безпеки на прак-
тиці значною мірою визна-
чається наявністю системи 
її забезпечення, яка вклю-
чає елементи науково-
теоретичного, правового, 
ресурсного, інформаційно-
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Рис. 3. Класифікація загроз бюджетній безпеці України [8]

Рис. 4. Джерела загроз бюджетній безпеці України [5]
 

Бюджетна 
розбалансованість 

Політико-
бюрократичні 

процедури 
бюджетного процесу 

Структурна 
недосконалість 

бюджетної системи 

Обмеженість і 
недієвість 

суспільного 
контролю над 

бюджетом 

Недоліки в системі 
обліку і касового 

виконання бюджету 

Явища природного  
характеру; суспільно-
психологічні фактори   

Нерозвиненість 
фінансово-грошового 
сектору та економіки 

загалом 

Недосконалість 
нормативно-правової 

бази 

Відсутність дієвої 
стратегії соціально-

економічного 
розвитку держави та 

довгострокової 
бюджетної політики 



791Глобальні та національні проблеми економіки

аналітичного, технічного й організаційного 
характеру і в сукупності із відповідними прі-
оритетами, способами, засобами та методами 
складають механізм управління бюджетною 
безпекою.
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