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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день забезпечення бюджет�

ної безпеки виступає одним з базових пріоритетів
для будь�якої країни, адже достатній рівень бюд�
жетної безпеки забезпечує реалізацію національ�
них інтересів у бюджетній сфері зокрема та
фінансовій сфері в цілому, можливості найповн�
ішого виконання державою її функцій за раху�
нок коштів бюджету та розв'язання важливих
соціально�економічних, політичних, екологічних
та ін. суспільних проблем, підвищує ефективність
перерозподілу національного доходу та резуль�
тативність впливу державних інститутів на про�
цеси розширеного відтворення. Таким чином,
бюджетна безпека, яка забезпечується відповід�
ним станом бюджетної системи та процесу, вис�
тупає запорукою макроекономічної стабільності
країни та досягнення нею стійких темпів еконо�
мічного зростання.

Проблематика забезпечення бюджетної
безпеки країни не втрачає своєї актуальності
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FEATURES OF STATIC AND DYNAMIC CHARACTER OF CATEGORY ARE "BUDGETARY SAFETY"

На основі аналізу існуючих визначень категорій "бюджетна безпека", "фінансова безпека" та "економічна безпе&
ка" у статті обгрунтовано динамізм, притаманний бюджетній безпеці країни. Запропоновано розрізняти статичний
та динамічний стани бюджетної безпеки. Встановлено, що статичному стану бюджетної безпеки притаманне підтри&
мання нерухомості, незмінність внутрішньої будови, що властиво для закритих систем. Відповідно, можливості бюд&
жетної системи зі статичним рівнем бюджетної безпеки зберігати своє існування є жорстко обмеженими. У свою
чергу, динамічна бюджетна безпека притаманна відкритим системам, які розглядають здатність до оновлення в якості
стабілізуючого механізму. Саме динамічні системи досягають необхідного і достатнього рівню безпеки. При цьому
обов'язковою умовою досягнення динамічної бюджетної безпеки є побудова демократичного суспільства.

On the basis of analysis of existent determinations of categories "budgetary safety", "financial safety" and "economic
security", is dynamism inherent to budgetary safety of country is reasonable in the article. It is suggested to distinguish
the static and dynamic states of budgetary safety. It is set that to the static state of budgetary safety inherent maintenance
of the real estate, invariability of internal structure, that peculiar for the closed systems. Accordingly, budgetary system
with static budgetary strength security to keep possibility the existence hardly limits. Dynamic budgetary safety is inherent
to open system, that examine a capacity for updating as an stabilizing mechanism, in turn. Exactly the dynamic systems
arrive at necessary and sufficient to strength security. Thus the obligatory condition of achievement of dynamic budgetary
safety is a construction of democratic society.
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на протязі багатьох років, особливо врахову�
ючи той факт, що стан досліджуваної категорії
здійснює визначальний вплив на параметри
соціально�економічного розвитку країни, а
досягнення її необхідного і достатнього рівня
виступає запорукою забезпечення не лише
фінансової безпеки, але й економічної та на�
ціональної безпеки країни в цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Загальнотеоретичним питанням вивчення
бюджетної безпеки присвячені роботи закордон�
них учених�економістів Е. Аткінсона, Ш. Блан�
карта, Дж. Бренана, Дж. Б'юкенена, Ж. Голдена,
К. Ерроу, Р. Келлі, Л. Коженьовскі, Л. Олвея,
А. Ротфельда, А. Пігу, Р. Дорнбуша, Дж. Стігліца,
А. Хансена та ін.

На актуальність проблем забезпечення та
підтримання бюджетної безпеки країни вказу�
ють також численні наукові дослідження украї�



28
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 5, 2017
нських та російських учених таких, як В. Анд�
рущенко, О. Барановський, О. Білоус, В. Геєць,
В. Горбулін, Г. Дарнопих, І. Бінько, М. Єрмо�
шенко, Я. Жаліло, О. Кириленко, В. Мартинюк,
В. Мунтіян, В. Опарін, В. Предборський, А. Су�
хоруков, В. Шлемко та ін.

Таким чином, на сьогодні сформовано значну
теоретичну базу в галузі визначення сутності,
складу загроз, особливостей і напрямів забезпе�
чення бюджетної безпеки на макрорівні. Однак,
незважаючи на значну кількість публікацій, вод�
ночас, залишається багато відкритих і дискусій�
них питань в теорії та практиці забезпечення бюд�
жетної безпеки країн. Зокрема ситуацію усклад�
нює відсутність єдності в питаннях сутнісного ро�
зуміння характеру та особливостей досліджува�
ної категорії.

МЕТА СТАТТІ
На основі дослідження існуючих підходів

щодо трактування сутності поняття "бюджетна
безпека" обгрунтувати притаманність до�
сліджуваній категорії як статичного, так і динамі�
чного характеру. Надати характеристику статич�
ному і динамічному станам бюджетної безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогоднішній день особливої актуальності

набуває проблема забезпечення стійкості та без�
пеки бюджетної сфери країни. Відповідно, важ�
ливим виступає дослідження якісного стану бюд�
жетної безпеки країни, який не лише безпосеред�
ньо впливає на можливості підтримання існуван�
ня бюджетної зокрема та фінансової й економіч�
ної систем в цілому, але й виступає основою для
їх якісних змін та самовдосконалення. Для вирі�
шення вказаного питання звернемося до тракту�
вань категорії "бюджетна безпека" у наукових
працях різноманітних авторів.

Досліджуючи бюджетну безпеку як одну зі
складових фінансової безпеки держави О.В. Де�
менок розглядає її як спроможність бюджетної
системи забезпечити фінансову самостійність дер�
жави та ефективне використання нею бюджетних
коштів у процесі виконання функцій соціального
захисту; державного управління і міжнародної
діяльності; фінансування науки, освіти, культури
і охорони здоров'я; забезпечення національної
безпеки і оборони, реалізації інвестиційної та еко�
логічної політики [1].

Гурьянова Л. та Непомнящий В. вважають,
що бюджетна безпека представляє собою
рівень бюджетного потенціалу держави віднос�
но виконання ним своїх функцій з урахуванням
балансу доходів і видатків державного та місце�
вого бюджетів і доцільності, законності і ефек�

тивності використання бюджетних засобів на
всіх рівнях [2, с. 234].

В.М. Вареник відзначає, що з економічної точ�
ки зору бюджетна безпека виражає здатність дер�
жави за допомогою бюджету виконувати властиві
їй функції та завдання, а також задовольняти по�
треби платників податків та одержувачів бюджет�
них коштів з урахуванням індивідуальних, корпо�
ративних та суспільних інтересів [3, с. 34].

У свою чергу, М. Петричко вважає, що бю�
джетна безпека України — це здатність держави
ефективно виконувати покладені на неї функції та
забезпечувати фінансову стійкість державних
фінансів за рахунок збалансування доходів та ви�
датків зведеного бюджету з урахуванням соціаль�
но�економічного розвитку економіки [4, с. 142].

За дослідженнями О.Я. Колісника [5, с. 1], бю�
джетна безпека як важливий фактор соціально�
економічного розвитку держави виступає своєрі�
дним індикатором і критерієм ефективності її бю�
джетної політики та організації бюджетного про�
цесу.

На основі дослідження різноманітних підходів
до трактування сутності поняття "бюджетна без�
пека" можна зробити висновок, що об'єктом без�
пеки виступають: бюджетна система, бюджетний
потенціал, бюджет, державні фінанси, бюджетна
політика, бюджетний процес. На наш погляд, це
звужує підходи до дослідження проблеми лише
станом статики та не враховує динамічний харак�
тер бюджетної безпеки. Так, ми погоджуємося з
О.Г. Данильяном, О.П. Дзьобаньом та М.І. Пано�
вим, які наголошують, що поняття "бюджетної
безпеки держави" можна розглядати статично та
динамічно [6].

Враховуючи той факт, що бюджетна безпека
держави виступає однією з найважливіших скла�
дових фінансової безпеки, вважаємо за доцільне
відзначити, що існують визначення останньої як
динамічного стану фінансових відносин [7, с. 241]
або як характеристики динамічного розвитку
фінансової системи [8, с. 78]. Відповідно, цілком
можливим буде припустити, що динамізм бюджет�
них відносин або розвитку бюджетної системи
виступатиме неодмінною характеристикою до�
сліджуваної категорії.

Відзначимо також, що в науковій літературі
досить широко підкреслюється динамічний харак�
тер економічної безпеки, що також можна розг�
лядати, як підтвердження висновку щодо динамі�
чності бюджетної безпеки, адже бюджетна без�
пека виступає складовою третього порядку еко�
номічної безпеки держави. Так, О. Терехов [9]
відзначає, що однією з характеристик економіч�
ної безпеки виступає здатність до саморозвитку і
прогресу, що не можливо в умовах статичного ста�
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ну економічної безпеки. Л. Абалкін вказує на те,
що економічна безпека — це стан економічної си�
стеми, що дозволяє їй розвиватися динамічно [10,
с. 3]. Ромащенко Т.Д. розкриває суть економічної
безпеки як стану національної економіки, що ха�
рактеризується оптимальним співвідношенням
продуктивності, ефективності, гнучкості та адап�
таційності, що дозволяє їй бути самодостатньою,
динамічно стійкою [11]. Таким чином, динамізм
виступає необхідною та обов'язковою умовою
стійкості та самозбереження економічної систе�
ми в цілому та бюджетної системи зокрема.

Відповідно, з урахуванням динамізму, прита�
манному досліджуваній категорії, вважаємо за
доцільне розрізняти статичний та динамічний ста�
ни бюджетної безпеки.

Так, статичній бюджетній безпеці притаманне
підтримання нерухомості, незмінність внутріш�
ньої будови, сталість внутрішньосистемних взає�
мовідносин та взаємозв'язків. Вона грунтується на
непохитності основ існування, повільному темпі
еволюціонування та здатності зберігати як свою
структуру, так і особливості функціонування про�
тягом тривалого періоду часу. Відповідно, мож�
ливості бюджетної системи зі статичним рівнем
бюджетної безпеки зберігати своє існування є
жорстко обмеженими, адже чим більша ста�
тичність притаманна системі, тим менший період
часу необхідний для її руйнування. Відзначимо, що
такий вид безпеки може утворюватися внаслідок
жорсткого опору системи будь�яким змінам зов�
нішнього та внутрішнього походження, що при�
таманно закритим системам. Відповідно, можна
зробити висновок, що статичний характер бюд�
жетної безпеки є властивим для адміністративно�
командної економіки.

Відзначимо, що з часом системи зі статичною
бюджетною безпекою підлягають реформуванню
на основі здійснення активної зовнішньої і внутр�
ішньої політики, проте, якщо такі спроби є не вчас�
ними, не враховують об'єктивні особливості відпо�
відного етапу історичного розвитку, не охоплю�
ють всієї сукупності соціальних інтересів, це при�
зводить до колапсу та розпаду бюджетної систе�
ми. У свою чергу це призводить до перетворення
закритої системи на більш динамічне суспільство,
що має здатність до адаптації до зовнішнього се�
редовища, умови якого постійно змінюються.

Динамічна бюджетна безпека притаманна
"відкритим системам", які розглядають здатність
до оновлення в якості стабілізуючого механізму,
є імовірнісними та піддаються зовнішнім і
внутрішнім коливанням. Відповідно, відкриті сис�
теми мають здатність до розуміння й асиміляції
сигналів зовнішнього та внутрішнього походжен�
ня, що призводять до їх трансформації, спроможні

не лише запобігати конфліктам, але й використо�
вувати їх як інструменти досягнення й підтриман�
ня внутрішньої стійкості економічної, фінансової
та, зокрема, бюджетної систем. Відповідно,
відкритим системам з динамічним типом безпеки
притаманний необхідний і достатній рівень
стійкості, яка є основою для підтримання існуван�
ня системи проте не виступає перешкодою для
трансформацій та самовдосконалення. Отже, саме
динамічні системи досягають необхідного і достат�
нього рівню безпеки. При цьому обов'язковою
умовою досягнення динамічної бюджетної безпе�
ки є побудова демократичного суспільства, адже
саме демократія забезпечує умови для автоматич�
ного корегування обраного курсу розвитку у
відповідності зі змінами в економічній системі.

Розгляд видів безпеки з урахуванням факто�
ру динамізму дозволяє зробити висновок, що ад�
міністративно�командна економіка за рахунок
своєї спрямованості на абсолютний захист від
будь�яких загроз та небезпек, включаючи й сиг�
нали до оновлення та вдосконалення, приречена
на руйнування з подальшою трансформацією в
більш гнучке суспільство. При цьому демократичні
суспільства, для яких характерний ринковий тип
економіки та значний рівень відкритості, мають
здатність до сприйняття та засвоєння сукупності
впливів внутрішнього та зовнішнього походжен�
ня, що є неминучими. При цьому їм притаманний
такий рівень стійкості та адаптації, які базуються
на попередженні та розв'язку конфлікту проти�
лежних бюджетних інтересів різних соціальних
груп, який не просто не виключає, але прагне до
трансформування в бік вдосконалення соціально�
економічної, зокрема бюджетної, та політичної
систем такого суспільства.

ВИСНОВКИ
За результатами дослідження встановлено, що

динамізм виступає необхідною та обов'язковою
умовою стійкості та самозбереження економічної
системи в цілому та бюджетної системи зокрема.
Відтак, з урахуванням властивості динамізму зап�
ропоновано розрізняти статичний та динамічний
стани бюджетної безпеки. Зроблено висновок, що
статичній бюджетній безпеці властиве підтриман�
ня нерухомості, незмінність внутрішньої будови,
сталість внутрішньосистемних взаємовідносин та
взаємозв'язків, що притаманно закритим систе�
мам. Натомість відкриті системи мають здатність
до розуміння й асиміляції сигналів зовнішнього та
внутрішнього походження, відповідно, саме ди�
намічні системи досягають необхідного і достат�
нього рівню безпеки.

Перспективою подальших досліджень ви�
ступає розробка системи критеріїв та індикаторів
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оцінювання рівня динамізму бюджетної безпеки
України.
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