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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день забезпечення необ�

хідного і достатнього рівню бюджетної без�
пеки держави виступає одним з ключових
факторів впливу на майбутнє України. Заз�
начене зумовлює необхідність розробки
дієвих та науково�обгрунтованих механізмів
вдосконалення системи державного управ�
ління в галузі забезпечення бюджетної без�
пеки.

УДК 330.534.4:65.012.8)

О. С. Богма,
к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ

БЕЗПЕКИ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ОЗНАКИ

Е. Bogma,
Candidate of Science in Economics, Ass. Prof., Associate Professor, Department of Finance,
Banking and Insurance, Zaporizhzhya national university, Zaporizhzhya

SYSTEM OF PROVIDING BUDGET SECURITY: THE ESSENCE, FUNCTIONS, SIGNS

У статті обгрунтовано, що цільове державне управління у сфері забезпечення бюджетної безпеки держави фор6
мує систему державного забезпечення бюджетної безпеки. Встановлено, що суб'єктами вказаної ситеми виступає
сукупність органів державної влади і громадських організацій. Зроблено висновок, що державне забезпечення бюд6
жетної безпеки" є складовою частиною більш ширшого поняття "забезпечення бюджетної безпеки держави". Вста6
новлено, що останнє досягається не лише діяльністю органів державної влади і громадських організацій а й систе6
мою відповідних стабілізаторів бюджетної системи та процесу. Систематизовано перелік функцій першого та друго6
го порядку, які система забезпечення бюджетної безпеки держави виконує у складі загальної системи забезпечення
національної безпеки держави. Враховуючи той факт, що виконання вказаних функції системою забезпечення бюд6
жетної безпеки держави забезпечується сукупністю принципів її функціонування, встановлено перелік основних
принципів досліджуваної системи.

The article substantiates that the purposeful state administration in the field of ensuring budgetary security of the
state forms a system of state security of budget security. It was established that the entities of the said system are a set of
public authorities and public organizations. It is concluded that state security of budget security "is an integral part of
the broader concept of" ensuring budget security of the state ". It was established that the latter is achieved not only by
the activity of state authorities and public organizations, but also by the system of appropriate stabilizers of the budget
system and process. The list of functions of the first and second order is systematized, which the system of ensuring
budget security of the state performs as part of the general system of ensuring the national security of the state. Taking
into account the fact that the fulfillment of these functions by the state budget security system is ensured by a combination
of principles of its functioning, a list of basic principles of the investigated system is established.

Ключові слова: бюджетна безпека, система забезпечення бюджетної безпеки, функція, прин2
цип, стійкість, бюджетна система, бюджетний процес.
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Теоретико�практична цінність наукового
дослідження проблем забезпечення бюджетної
безпеки визначається пошуком можливостей
підвищення рівня бюджетної безпеки держави
та ефективності заходів, методів і механізмів
її регулювання та захисту бюджетних інтересів
всіх груп носіїв на основі вбудовування в сис�
тему забезпечення національної безпеки додат�
кового рівня цілеспрямованого моніторингу та
забезпечення бюджетної безпеки держави.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Фундаментальні основи теорії забезпечен�
ня бюджетної безпеки країн були закладені
такими провідними закордонними вченими, як
Ж. Абен, Ш. Бланкарт, Дж. Б'юкенен, Ж. Гол�
ден, К. Ерроу, Дж. Лучіані, В. Кейбл, Л. Кодог�
но, Л. Олвей, С. Роніс, Дж. Стігліц, С. Фішер та
ін. На актуальність проблем забезпечення бю�
джетної безпеки країни вказують також чис�
ленні наукові дослідження українських та ро�
сійських учених, таких, як В. Базилевич, О. Ба�
рановський, З. Варналій, О. Власюк, В. Гейєць,
Г. Дарнопих, М. Єрмошенко, В. Мунтіян, Ц. Огонь,
І. Чугунов, В. Шлемко, С. Юрій та ін.

Віддаючи належне суттєвому науковому
доробку вчених слід зазначити, що на сьо�
годнішній день ще не повністю вирішеними є
проблеми у сфері теорії та практиці забезпе�
чення бюджетної безпеки країн. Зокрема, по�
глибленого дослідження вимагають особли�
вості функціонування системи забезпечення
бюджетної безпеки.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування сутності си�

стеми забезпечення бюджетної безпеки краї�
ни, систематизування основних видів функцій,
які покладені на неї, та принципів її функціо�
нування.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

На практиці забезпечити бюджетну безпе�
ку країни означає створити таку систему її са�
мозбереження, яка автоматично приводила б у
рух її захисні механізми по захисту від тієї або
іншої загрози [1, с. 122]. Таким чином, можна
стверджувати, що свідоме, цільове державне
управління у сфері забезпечення бюджетної
безпеки держави формує систему державного
забезпечення бюджетної безпеки як сукупність
органів державної влади і громадських органі�
зацій, які мають визначені законодавчо�норма�
тивними актами України повноваження управ�
ління (регулювання) соціально�економічними
процесами в державі, що прямо чи опосеред�
ковано впливають на рівень бюджетної безпе�
ки держави, шляхом систематичної розробки
та реалізації цілеспрямованих заходів протидії
та попередження виникнення загроз бюд�
жетній безпеці та формування факторів спри�
яння її зростанню.

При цьому слід зазначити, що поняття "дер�
жавне забезпечення бюджетної безпеки" є
лише складовою частиною більш ширшого по�

няття "забезпечення бюджетної безпеки дер�
жави", адже останнє досягається не лише діяль�
ністю органів державної влади і громадських
організацій, а й системою внутрішніх та зов�
нішніх стабілізаторів бюджетної системи та
бюджетного процесу (зокрема, вбудованих),
під якими розуміємо будь�які сприятливі фак�
тори посилення рівня бюджетної безпеки дер�
жави.

Відзначимо, що предметною сферою уп�
равлінського (регулятивного) впливу суб'єктів
системи забезпечення бюджетної безпеки
держави виступає досягнення та підтримання
необхідного і достатнього рівню бюджетної
безпеки держави, що забезпечується досяг�
ненням збалансованості, безконфліктності та
ефективності зв'язків та взаємовідносин у
бюджетній сфері, які виникають у процесі
взаємодії суб'єктів з приводу реалізації влас�
них бюджетних інтересів та опосередковують�
ся здійсненням відповідної державної бюд�
жетної політики, яка визначає умови функці�
онування бюджетної системи та організації
бюджетного процесу на різних його етапах, а
також факторами зовнішнього середовища.
Підтвердженням зробленого висновку висту�
пає той факт, що на рівень економічної безпе�
ки (частиною якої виступає бюджетна безпе�
ка), визначальний вплив здійснює стан систе�
ми економічних (бюджетних) відносин між
суб'єктами господарювання, індивідами, дер�
жавними інститутами в рамках національної
економіки, що забезпечує можливість повної
реалізації та захищеність життєво важливих
економічних (бюджетних) інтересів від
зовнішніх і внутрішніх загроз через усунення
передумов і подолання існуючих протиріч,
досягнення збалансованості інтересів кожно�
го з учасників економічних (бюджетних)
відносин [2, с. 54].

Важливою умовою обгрунтованого та
ефективного функціонування будь�якої сис�
теми є систематизація основних видів
функцій, покладених на неї, що зумовлює
доцільність систематизації основних функцій
системи забезпечення бюджетної безпеки.
Перш за все слід зазначити, що в науковій
літературі майже відсутня систематизація
функцій системи забезпечення бюджетної
безпеки. Найбільш поширеним є намагання
визначити функції самої бюджетної (еконо�
мічної, соціально�економічної тощо) безпе�
ки у складі захисної, регуляторної, превен�
тивної, інформаційної, інноваційної, соціаль�
ної та ін. функцій [3—5]. Однак, враховуючи
той факт, що сам по собі стан системи є по�
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хідним від попередньо реалізованих функцій
суб'єктів, що його забезпечували, вважаємо,
що мова має йти не про функції безпосеред�
ньо бюджетної чи будь�якої іншого виду без�
пеки, а про функції системи їх забезпечення.
В нашому дослідженні під функціями систе�
ми забезпечення бюджетної безпеки ми ро�
зуміємо роль, яку виконує зазначена систе�
ма щодо забезпечення необхідного і достат�
нього рівня бюджетної безпеки держави, що
реалізовується через сукупність дій прямого
та зворотного впливу об'єктів і суб'єктів си�
стеми.

Так, основоположною функцією (функцією
першого порядку) досліджуваної системи, тоб�
то функцією, яку вона виконує у складі загаль�
ної системи забезпечення національної безпе�
ки держави вважаємо функцію забезпечення
необхідного, з точки зору можливості виконан�
ня національної стратегії розвитку, рівня
стійкості бюджетної системи і бюджетного
процесу до зовнішніх і внутрішніх загроз та їх
ефективного функціонування.

Виконання основоположної функції забез�
печується функціями другого порядку, до скла�
ду яких нами віднесено такі:

1.  Функція сп остереження та  збору
інформації про фактори бюджетної безпе�
ки. В процесі реалізації зазначеної функції
відбувається системний збір та накопичен�
ня необхідної для оцінювання рівня бюджет�
ної безпеки інформації. Тобто має бути
сформована необхідна інформаційна база
подальшого оцінювання бюджетного потен�
ціалу держави, ефективності бюджетної си�
стеми та бюджетного процесу, наявності
внутрішніх дисфункцій та відповідності ви�
могам суспільства щодо задоволення сусп�
ільно корисних інтересів, запобігання та ви�
рішення конфліктів, а також зовнішнім умо�
вам функціонування.

2. Функція визначення закономірностей
розвитку бюджетної безпеки — досягається
шляхом здійснення аналізу причинно�наслід�
кових зв'язків та закономірностей протікан�
ня подій у внутрішньому та зовнішньому се�
редовищах функціонування бюджетної сис�
теми та перебігу бюджетного процесу держа�
ви.

3. Функція ідентифікації факторів впливу на
рівень бюджетної безпеки — спрямована на
чітке визначення наявних і перспективно мож�
ливих у межах аналізованого часового діапа�
зону зовнішніх й внутрішніх загроз, їх носіїв
та стабілізаторів бюджетної безпеки. Вона пе�
редбачає визначення причин виникнення і

вірогідність реалізації конкретних загроз, їх
носіїв та можливість впливу на них. Ще одним
суттєвим об'єктом дослідження є оцінювання
ефективності вбудованих в систему забезпе�
чення бюджетної безпеки стабілізаторів з точ�
ки зору визначення доцільності їх подальшого
функціонування, необхідності удосконалення
чи запровадження нових.

4. Функція оцінювання загроз бюджетній
безпеці держави. В процесі реалізації зазначе�
ної функції здійснюється оцінювання кількіс�
них та якісних характеристик загроз бюджет�
ній безпеці держави та їх ранжування відпові�
дно ознак суттєвості впливу в межах аналізо�
ваного часового діапазону.

5. Функція стратегічного та тактичного
планування. Передбачає розробку довгостро�
кової стратегії та програм коротко� та серед�
ньострокового управлінського впливу щодо
забезпечення необхідного рівня бюджетної
безпеки держави за найбільш ймовірних сце�
наріїв перебігу подій. Якість її здійснення виз�
начається якістю виконання попередньо заз�
начених функцій та напряму впливає на ефек�
тивність подальших управлінських дій в сере�
дині системи забезпечення бюджетної безпе�
ки держави.

6. Функція організації процесу забезпечен�
ня бюджетної безпеки держави — передбачає
розподіл завдань, повноважень та відповідаль�
ності між суб'єктами, задіяними у виконанні
стратегії та програм забезпечення бюджетної
безпеки держави, та здійснення цілеспрямова�
ного та своєчасного управлінського впливу на
об'єкти системи забезпечення бюджетної без�
пеки.

7. Функція ресурсного забезпечення діяль�
ності суб'єктів управлінського впливу є логіч�
ним продовженням попередньої функції і спря�
мована на своєчасне та повноцінне забезпечен�
ня необхідними фінансовими, трудовими,
інформаційними та іншими ресурсами вико�
навців стратегії та програм забезпечення бюд�
жетної безпеки держави.

8. Функція нагляду та контролю процесу
забезпечення бюджетної безпеки держави пе�
редбачає здійснення комплексного, безперер�
вного, об'єктивного нагляду та контролю своє�
часності та ефективності виконання стратегії
та програм забезпечення бюджетної безпеки
держави та спостереження за зміною індика�
торів її стану в динаміці. Кінцевим результатом
реалізації зазначеної функції є своєчасне та
обгрунтоване коригування змісту стратегії та
програм забезпечення бюджетної безпеки дер�
жави та організації процесу їх виконання.
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9. Функція інформування суспільства поля�
гає у реалізації принципу гласності діяльності
органів влади та забезпеченні суспільства
інформацією про рівень бюджетної безпеки
держави, визначені загрози, заходи органів
влади у забезпечення необхідного її рівня та їх
результати. Крім забезпечення інформацією
системи громадського контролю діяльності
органів влади, ця функція забезпечує знижен�
ня рівня невизначеності життєдіяльності суспіль�
ства та соціальної напруги.

Вважаємо, що визначені нами функції сис�
теми забезпечення бюджетної безпеки відпо�
відають положенням стратегічного менедж�
менту та найбільш повно розкривають зміст
внутрішніх і зовнішніх її зв'язків, мету та зав�
дання її функціонування.

Виконання зазначених функції системою
забезпечення бюджетної безпеки держави за�
безпечується сукупністю принципів її функ�
ціонування, без дотримання яких зазначена си�
стема не може бути ефективною. З урахуван�
ням положень наукової праці [6] вважаємо, що
до основних принципів функціонування систе�
ми забезпечення бюджетної безпеки держави
вважаємо необхідним віднести такі:

1. Принцип адекватності об'єкту регулюван�
ня, який визначає відповідність інституційно�
організаційних можливостей системи забезпе�
чення бюджетної безпеки держави структурі та
функціональним особливостям бюджетної си�
стеми та бюджетного процесу, наявному бю�
джетному потенціалу. Так, за умов дисонансу
між визначеними параметрами зазначена сис�
тема не здатна об'єктивно оцінити рівень відпо�
відних загроз та ефективно впливати на при�
чини та носіїв їх виникнення, не можуть бути
адекватно використанні наявні внутрішні ста�
білізатори бюджетної системи держави. Крім
іншого, зазначена невідповідність щодо наяв�
ного в державі бюджетного потенціалу призво�
дить до неефективного його використання, що
генерує загрози порушення балансу бюджет�
них інтересів, виникнення та загострення со�
ціальних конфліктів.

Відзначимо також, що у процесі досягнен�
ня відповідності інституційно�організаційних
можливостей системи забезпечення бюджет�
ної безпеки держави структурі та особливос�
тям бюджетної системи та бюджетного про�
цесу, наявному бюджетному потенціалу, доц�
ільно звернути увагу та зменшення та ліквіда�
цію інституційних розривів, які притаманні
складним системам, зокрема, системі забезпе�
чення бюджетної безпеки. Так, інституційні
розриви можуть виникати між суміжними

інститутами, правилами гри і правилами кон�
тролю, інституційними рівнями. Зазначене є
негативним явищем, адже інституційний роз�
рив, наприклад, між формальними правилами
і неформальними практиками дозволяє під�
тримувати сформовану структуру влади і рі�
вень корупції. При цьому, якщо інституційні
розриви занадто великі або зберігаються три�
валий час, то замість засвоєння і вкорінення
нових ефективних інститутів та інституцій
можуть виникати різного роду незвершені та
проміжні стани з відверто негативними на�
слідками [7, с. 78].

2. Принцип стратегічної спрямованості си�
стеми забезпечення бюджетної безпеки держа�
ви. Досвід економічно розвинутих країн свід�
чить, що забезпечення бюджетної безпеки дер�
жави має здійснюватися на підходах стратегі�
чного менеджменту. Відповідно, цінність має не
сама протидія усім наявним загрозам взагалі, а
цілеспрямована своєчасна концентрація зусиль
на недопущенні реалізації найбільш суттєвих з
них.

3. Принцип адаптивності, що визначає не�
обхідність гнучкої реакції та пристосування
системи забезпечення бюджетної безпеки дер�
жави до змін зовнішнього та внутрішнього се�
редовища функціонування бюджетної системи
та перебігу бюджетного процесу на основі за�
стосування передових методів та інструментів
виявлення та протидії загрозам її бюджетній
безпеці, впливу на носіїв загроз та максималь�
но ефективного задоволення суспільно корис�
них бюджетних інтересів.

4. Принцип функціональності, що визначає
необхідність чіткого розподілу функцій, повно�
важень та відповідальності суб'єктів системи
забезпечення бюджетної безпеки держави з
метою недопущення їх дублювання та розпо�
рошування між різними організаціями, що при�
зводить до викривлення функціонально�логіч�
них взаємозв'язків у середині системи та втра�
ти ефективності її функціонування.

Крім того, обов'язковим елементом систе�
ми державного регулювання в сфері забезпе�
чення бюджетної безпеки виступає наявність
комплексу інституційних обмежень (повнова�
жень органів державної влади та відпові�
дальність за їх перевищення, невиконання, або
неналежне виконання покладених на них функ�
цій тощо).

5. Принцип ефективності як раціональне
співвідношення регулюючого впливу суб'єктів
на об'єкти системи забезпечення бюджетної
безпеки та отримання позитивного результату
такого впливу. Зазначене зумовлює необхід�
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ність здійснення комплексу управлінського
впливу суб'єктів системи забезпечення бюд�
жетної безпеки держави на процеси її соціаль�
но�економічної та інституційно�організаційної
трансформацій, які б максимально сприяли
зниженню рівня загроз як бюджетної, так і на�
ціональної безпеки країни.

ВИСНОВКИ
За результатами дослідження встановлено,

що свідоме, цільове державне управління у
сфері забезпечення бюджетної безпеки держа�
ви формує систему державного забезпечення
бюджетної безпеки. Враховуючи той факт, що
поняття "державне забезпечення бюджетної
безпеки" є елементом більш ширшого поняття
"забезпечення бюджетної безпеки держави",
встановлено, що останнє досягається не лише
діяльністю органів державної влади і громадсь�
ких організацій, а й системою внутрішніх та
зовнішніх стабілізаторів бюджетної системи та
бюджетного процесу.

Систематизовано перелік функцій першого
і другого порядку системи забезпечення бюд�
жетної безпеки, які відповідають положенням
стратегічного менеджменту. Встановлено пе�
релік принципів функціонування системи за�
безпечення бюджетної безпеки, без дотриман�
ня яких зазначена система не може бути ефек�
тивною.

Перспективою подальших досліджень вис�
тупає вивчення сутності та особливостей меха�
нізму забезпечення бюджетної безпеки країни.
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