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отечественный и зарубежный опыт
Цель статьи заключается в исследовании экономической сущности 
бюджетной безопасности государства. Рассмотрена сущность поня-
тия «бюджетная безопасность» и предложено собственное толкова-
ние данного понятия. Проанализированы два методологических подхода 
к определению целей и задач бюджетной безопасности. Первый подход –  
в период экономического и финансового кризиса, второй – в период эко-
номического роста. Перспективами дальнейших исследований в данном 
направлении являются усовершенствование нормативно-правовой 
базы, регламентирующей бюджетный процесс в Украине, и внедрение 
более широкого круга индикаторов бюджетной безопасности.
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The article is aimed at researching the economic essence of the budget secu-
rity of the State. The essence of the concept of «budget security» is consid-
ered and the own interpretation of this concept is offered. Two methodologi-
cal approaches to the definition of goals and objectives of the budget security 
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Бюджетна безпека є однією з основних скла-
дових фінансової безпеки, оскільки бюджет є 
одним із найважливіших інститутів економіч-

ного суверенітету держави. Саме тому бюджетна без-
пека повинна бути необхідною умовою забезпечення 
позитивних зрушень у структурі національної еконо-
міки, підвищенні соціального захисту населення, роз-
витку усіх сфер життєдіяльності суспільства.

Розробка проблем бюджетної безпеки знайшла 
своє висвітлення в роботах відомих зарубіжних і ві-
тчизняних учених, зокрема: О. Барановського, З. Вар-
налія, В. Гейця, Б. Данилишина, І. Лютого, Т. Коваль-
чука, Я. Жаліла, А. Чухна, С. Савицької, С. Юрія та ін. 

Метою статті є дослідження економічної сут-
ності бюджетної безпеки держави в контексті вітчиз-
няного та зарубіжного досвіду.
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Дослідження економічної сутності бюджетної 
безпеки в контексті соціально-економічного 
розвитку держави ґрунтується на проблемах 

збалансування доходів і видатків державного, міс-
цевих бюджетів, законності та доцільності викорис-
тання бюджетних коштів, забезпечення пріоритетів 
системи національної безпеки. Аналіз економічної 
літератури вказує на те, що спектр даної дефініції 
змінюється від розуміння бюджетної безпеки як осо-
бливого стану платоспроможності держави щодо ви-
конання нею своїх функцій з урахуванням балансу 
доходів і видатків державного та місцевих бюджетів 
до думки, що бюджетна безпека держави повинна за-
безпечити відсутність ризику у формуванні, розподі-
лі та перерозподілі бюджетних ресурсів. 

Так, відповідно до визначення, що міститься  
у Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня 
економічної безпеки України від 29 жовтня 2013 р.,  
бюджетна безпека – це стан забезпечення платоспро-
можності та фінансової стійкості державних фінан-
сів, що надає можливість органам державної влади 
максимально ефективно виконувати покладені на 
них функції [5].

На думку українських учених Варналія З. С.  
і Сухорукова А. І.: «Бюджетна безпека – це спромож-
ність бюджетної системи забезпечити фінансову са-
мостійність держави та ефективне використання нею 
бюджетних коштів у процесі виконання функцій со-
ціального захисту, державного управління та міжна-
родної діяльності, фінансування науки, освіти, куль-
тури та охорони здоров’я, забезпечення національної 
безпеки й оборони, реалізації інвестиційної та еколо-
гічної політики» [3].

Барановський О. І. вважає, що за своїм змістом 
бюджетна безпека являє собою стан забезпечення пла-
тоспроможності (рівень бюджетного потенціалу) дер-
жави щодо виконання нею своїх функцій з урахуван-
ням балансу доходів і видатків державного та місцевих 
бюджетів і доцільності, законності й ефективності ви-
користання бюджетних коштів на всіх рівнях [1].

На думку Ставничої Μ. М., суть бюджетної без-
пеки полягає у здатності органів державної влади та 
місцевого самоврядування забезпечувати фінансу-
вання через бюджети всіх рівнів закріпленого за ними 
повного комплексу повноважень для виконання га-
рантованих Конституцією держави прав громадян у 
довгостроковій перспективі в умовах дестабілізацій-
ного впливу різноманітних чинників (загроз) [6].

За визначенням Оспіщева В. І., бюджетна без-
пека – це здатність бюджетної системи забезпечити 
платоспроможність держави під час збалансування 
доходів і видатків та ефективне використання бю-
джетних коштів у процесі виконання функцій дер-
жавного регулювання економічного розвитку, реалі-
зації соціальної політики, а також утримання органів 
державного управління, забезпечення національної 
безпеки й оборони [8].

Колісник О. Я. вважає, що дане поняття вира-
жає здатність держави за допомогою бюджету вико-
нувати властиві їй функції та завдання, а також задо-
вольняти потреби платників податків та одержувачів 
бюджетних коштів з урахуванням індивідуальних, 
корпоративних і суспільних інтересів [4].

Деменюк О. В. зазначає, що дана категорія не-
розривно пов’язана з: 
 бюджетною політикою в частині забезпечен-

ня платоспроможності держави з урахуван-
ням балансу доходів і видатків державного та 
місцевих бюджетів та ефективності викорис-
тання бюджетних коштів; 

 можливістю бюджетної системи забезпечити 
фінансову самостійність держави та ефек-
тивне використання нею бюджетних коштів 
у процесі виконання функцій соціального за-
хисту; державного управління та міжнарод-
ної діяльності; фінансування науки, освіти, 
культури та охорони здоров’я; забезпечення 
національної безпеки і оборони, реалізації ін-
вестиційної та екологічної політики [2].

Петричко М. М. вважає, що бюджетна безпека 
України – це здатність держави ефективно виконува-
ти покладені на неї функції та забезпечувати фінансо-
ву стійкість державних фінансів за рахунок збалансу-
вання доходів та видатків зведеного бюджету з ураху-
ванням соціально-економічного розвитку економіки. 
Розглядаючи сутність бюджетної безпеки в даному 
контексті, автор виокремлює такі ключові аспекти: 
 бюджетна безпека є складовою бюджетної 

політики держави, яка спрямована на забез-
печення платоспроможності та фінансової 
стійкості державних фінансів; 

 управління бюджетною безпекою держа-
ви здійснюється органами державної влади  
в межах їх повноважень; 

 бюджетна безпека держави є складовою фі-
нансової безпеки, яка спрямована на забезпе-
чення стійкості до фінансових шоків та дисба-
лансів у фінансовій системі в цілому [9, с. 140].

Дослідивши підходи щодо визначення сутності 
категорії «бюджетна безпека», слід зазначи-
ти, що об’єктом безпеки виступають: держав-

ні фінанси, бюджетна політика, бюджетна система. 
На наш погляд, такі підходи обмежують досліджен-
ня проблеми станом статики, при цьому на недо-
статньому рівні досліджуються загрози бюджетного 
механізму та процесу, а також взаємовідносини між 
суб’єктами бюджетної системи. На основі вищезаз-
наченого ми вважаємо, що під бюджетною безпекою 
слід розуміти такий стан бюджетної системи, про-
цесу, за якого в умовах відсутності реальних загроз, 
своєчасного реагування на потенціальні ризики від-
бувається повна реалізація національних інтересів  
у бюджетній сфері.

http://www.business-inform.net
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Поняття бюджетної безпеки, увібравши в себе 
характерні риси політичного й економічного напрям-
ків, має двоїстий характер і може розглядатися як  
з точки зору комплексу організаційних і правових 
відносин, так і як індикатор розвитку бюджетної сис-
теми й ефективності бюджетного процесу, критерій 
оцінки бюджетної політики. 

Критичний аналіз наукових підходів указує на 
те, що поняття «бюджетна безпека» має різно-
стороннє змістове наповнення, і кожна з цих 

сторін може братися за основу економічної сутнос-
ті. Результати узагальнення наукових підходів дають 
підстави сформувати бюджетну безпеку як складну 
економічну категорію (рис. 1).

У вітчизняній літературі бюджетна безпека є 
складовою фінансової безпеки. Однак аналіз підходів 
до визначення терміна «фінансова безпека» показав, 
що в розвинених країнах, наприклад у США, безпека 
розглядається тільки з точки зору зовнішніх загроз. 
Країни Європейського Союзу трактують фінансову 
безпеку у двох значеннях: перше трактування понят-
тя здійснюється з позиції місця у світовій економічній 
системі, друге – стратегія забезпечення фінансової 
безпеки. У даному понятті підкреслюється важли-
вість інтеграції європейських країн у процесі глоба-
лізації світової економіки, внаслідок обмеженої кіль-
кості ресурсів і працездатного населення порівняно  
з іншими розвиненими країнами. В Японії безпека 
розглядається тільки з точки зору зовнішніх загроз. 

Держава Бюджет 

Фінансова безпека Бюджетна система 

Бюджетна безпека 

Характерні економічні ознаки (аспекти) 

 

 

Безпека 

Стан забезпечення 
платоспроможності 

держави для 
збалансування доходів 
і видатків державного 
та місцевого бюджетів

Ефективне використання 
фінансових ресурсів бюджетної 

системи у процесі виконання 
функцій органами державної 
влади та органами місцевого 

самоврядування

Стан забезпечення 
фінансової стабільності 
(стійкості) бюджетної с

истеми до впливу загроз

Рис. 1. Графічне подання терміна «бюджетна безпека»
Джерело: [11,  с. 90].

Бюджетна безпека як важливий фактор соці-
ально-економічного розвитку держави є своєрідним 
індикатором і критерієм ефективності її бюджетної 
політики та організації бюджетного процесу. Отже, 
забезпечення бюджетної безпеки держави є одним 
із ключових завдань під час реалізації її стратегічних 
соціально-економічних пріоритетів.

Питання, пов’язані з бюджетною безпекою, є до-
сить актуальними не лише для України. Особливо вони 
проявляються під час певних негативних процесів, що 
відбуваються в державі та безпосередньо впливають на 
стан забезпеченості коштами бюджетів усіх рівнів. 

На сьогоднішній день в умовах міжнародної 
економічної інтеграції перед урядом кожної держа-
ви стоїть питання забезпечення фінансової та, як 
наслідок, бюджетної безпеки своєї країни, оскільки 
головною умовою розвитку країни як незалежної су-
веренної держави є забезпечення її національної та 
економічної безпеки.

Тому основною умовою забезпечення фінансової без-
пеки розглядається збереження міжнародної політич-
ної й економічної стабільності, всебічна підтримка 
принципу вільної торгівлі та забезпечення сприятли-
вих відносин з країнами, які є основними торговель-
ними партнерами Японії. Приблизно з таких самих 
позицій підходять до забезпечення своєї фінансової 
безпеки в Південній Кореї, на Тайвані та в Ізраїлі [10].

Отже, на нашу думку, доцільно аналізувати за-
рубіжний досвід з позиції бюджетної політики дер-
жави, яку вона здійснює для забезпечення бюджетної 
безпеки. 

У світовій практиці застосовуються два ме-
тодологічні підходи до визначення цілей і завдань 
бюджетної безпеки. При першому підході перелік 
пріоритетів і стратегічних цілей бюджетної безпеки 
формується органами державної влади та затверджу-
ється президентом держави або прем’єр-міністром. 
Такий підхід у зарубіжній практиці часто застосову-
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ється в період економічної та фінансової кризи, коли 
саме уряд повинен взяти на себе розробку та реалі-
зацію бюджетної політики, спрямованої на швидке 
згладжування негативних явищ в економіці, виклика-
них кризою, і недопущення їх поширення у часі. У цей 
період уряд часто здійснює великі реформи, вико-
ристовуючи модель «командування і контроль». При 
цьому реформа починається зверху, і уряд бере на 
себе відповідальність за її проведення [7]. Вибираючи 
цю модель, уряд повинен бути абсолютно впевненим 
у тому, що знайде підтримку у споживачів державних 
(муніципальних) послуг у тій сфері, яку планується 
реформувати.

Відповідно до другого підходу перелік цілей і 
завдань бюджетної безпеки формується на основі 
збору інформації про потреби суспільства в отри-
манні певних послуг і думки про якість одержуваних 
державних послуг. Даний підхід застосовується як  
у період економічного зростання, так і на стадії еконо-
мічної рецесії, з тим, щоб на основі аналізу думки спо-
живачів державних (муніципальних) послуг виявити  
і усунути недоліки в діяльності виробників таких 
послуг, підвищити їх якість, у тому числі за рахунок 
скорочення неефективних державних підприємств,  
і доручити виконання послуг приватному сектору.

Розглядаючи зарубіжний досвід розробки та 
реалізації бюджетної безпеки в умовах світо-
вої фінансової кризи та подальшої економічної 

рецесії, можна виділити два основні типи бюджетної 
політики, які активно застосовувалися в зарубіжних 
країнах:
 забезпечення збалансованості бюджетів бю-

джетної системи країни за рахунок введення 
нових податків і скорочення витрат (стриму-
юча, або стабілізаційна, бюджетна політика). 
Вона покликана не допускати або стримува-
ти швидке поширення негативних наслідків 
фінансової та економічної кризи. Такої по-
літики дотримуються в період гострої фази 
кризи країни, що мають високий рівень жит-
тя населення і значний фінансовий потенці-
ал (наприклад, ФРН, деякі країни Північної 
Європи), або країни єврозони, які відчувають 
певні економічні труднощі (Ірландія, Порту-
галія, Іспанія, Греція), або країни з перехід-
ною економікою, що потрапили в залежність 
від рішень міжнародних фінансових органі-
зацій і Євросоюзу, які надають їм фінансову 
допомогу з метою подолання кризи та про-
ведення структурних реформ і перетворень  
в економіці;

 стимулювання економічного зростання 
шляхом застосування системи податкових 
інструментів і контролю за витратами бю-
джету (стимулююча бюджетна політика). 
Даний напрямок політики застосовувався 

такими країнами, як Франція (в перші роки 
після кризи 2008 р.), Данія, Великобританія, 
а також державами, які реалізували фінан-
сову політику «наздоганяючої модернізації» 
(Південна Корея, Сінгапур, Китай, Малайзія). 
Цієї бюджетної політики певною мірою до-
тримується в даний час Україна. На відміну 
від першого типу, вона не дає швидкого еко-
номічного ефекту, але сприяє структурному 
оновленню економіки, зростанню доходів 
бюджетів і зміцненню бюджетної стійкості  
в довгостроковій перспективі.

У ході розробки та реалізації заходів бюджетної 
безпеки враховуються чинники, які в умовах висо-
кого рівня економічної невизначеності роблять її по-
своєму унікальною. До таких факторів можна відне-
сти модель економічного розвитку держави, геогра-
фічні та національні особливості, ступінь інтегрова-
ності національної економіки у світове господарство, 
урахування внутрішнього становища і міжнародних 
позицій держави і т. ін.

В умовах кризи і тривалої економічної рецесії 
стратегічними цілями держав стають забезпечен-
ня стійкості бюджетної системи та стимулювання 
зростання національної економіки. Для досягнення 
цих стратегічних цілей урядами різних держав часто 
здійснюються схожі дії в рамках проведеної бюджет-
ної політики.

В період економічної кризи і в умовах високого 
рівня економічної невизначеності уряди держав ЄС 
розробляли і реалізовували практично схожий пере-
лік основних заходів підвищення рівня бюджетної 
безпеки, які вимагали значних обсягів додаткових 
бюджетних витрат і бюджетних інвестицій.

В умовах високого рівня економічної невизначе-
ності держави, що володіють соціально орієнтованою 
економікою, наприклад ФРН, використовують стабі-
лізаційну бюджетну політику, яка характеризується 
зростанням витрат бюджетів на соціальні програми 
та збільшенням бюджетних субсидій на підтримку 
пріоритетних секторів економіки [10]. 

ВИСНОВКИ
Таким чином, бюджетна безпека держави як 

складова фінансової безпеки – це особливий стан 
платоспроможності держави, що забезпечує збалан-
сування доходів і видатків державного та місцевих 
бюджетів та ефективне використання фінансових 
ресурсів бюджетної системи у процесі виконання 
державною та місцевою владою своїх функцій за ра-
хунок збереження фінансової стабільності (стійкості) 
бюджетної системи до впливу загроз. Дослідження 
поняття «фінансова безпека» показало, що в розви-
нених країнах безпека розглядається тільки з точки 
зору зовнішніх загроз. Розглядаючи досвід країн СНГ, 
можемо бачити, що за їх підходами бюджетна безпека 
включає ширше коло питань, зокрема розраховують-
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ся показники, пов’язані з податковими надходження-
ми та міжбюджетними трансфертами.                 
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