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THE ROLE OF BUDGET SECURITY  
BY SECURING FINANCIAL STABILITY OF THE STATE 

У статті розглянуто роль системи бюджетної безпеки в забезпеченні фінансової стабільності держави. При 

цьому було проведено аналіз сутності дефініції «фінансова стабільність», що дозволило, оперуючи отриманими 

результатами, обґрунтувати онтологічний взаємозв’язок між цією категорією та системою бюджетної безпеки. 

Відповідно, конкретизовано наявність взаємної детермінації між окресленими об’єктами, виділено два види зв’язку 

між ними, а саме: ендогенна детермінація та екзогенна детермінації. Також було уточнено зміст окреслених типів 

взаємозв’язку, визначено їх природу та з’ясовані особливості прояву кожного з них.  

Ключові слова: бюджет; бюджетна безпека; безпека; фінансова стабільність; фінансова безпека.  

В статье рассмотрена роль системы бюджетной безопасности в обеспечении финансовой стабильности 

государства. При этом был проведен анализ сущности дефиниции «финансовая стабильность», что позволило, 

оперируя полученными результатами, обосновать онтологический взаимосвязь между этой категорией и системой 

бюджетной безопасности. Соответственно, конкретизированы наличие взаимной детерминации между 

очерченными объектами, выделено два вида связи между ними, а именно: эндогенная детерминация и экзогенная 

детерминации. Также было уточнено содержание определенных типов взаимосвязи, определены их природу и 

выяснены особенности проявления каждого из них. 

Ключевые слова: бюджет; бюджетная безопасность; безопасность; финансовая стабильность; финансовая 

безопасность. 

Within the article, the role of the budget security system by ensuring  financial stability of the state is considered. The 

analysis of the essence of the definition of "financial stability" is carried out, which allowed, based on the obtained results, to 

substantiate the ontological relationship between this category and the budget security system. Accordingly, the existence of 

mutual determination between the outlined objects is specified, two types of connection between them are distinguished, 

namely: endogenous determination and exogenous determination. In addition, the content of the outlined types of interrelation 

is clarified, their nature is determined and peculiarities of the manifestation of each of them are clarified. 
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Постановка проблеми. Забезпечення стабільного розвитку економіки країни є однієї 

з умов її подальшого функціонування. Процеси стохастичності, дисипативності, 

турбулентності, які періодично виникають у межах господарських систем, дуже 

негативно впливають на розбудову національного господарства країни, окремих його 

сфер та галузей. Особливо гостро деструктивні чинники від таких процесів відчуває 

фінансова система країни, яка за несприятливих умов функціонування має потенціал до 

продукування власних деструктивних чинників та детермінант, які лише поглиблюють 

кризові ситуації в країні. 

Відповідно уникнення окреслених ситуацій є одним із найважливіших завдань 

органів державної влади. Формування сприятливого економічного середовища для 

стійкого розвитку суб’єктів господарювання є беззаперечною умовою забезпечення 

фінансової стабільності в країні. Окреслені процеси можна реалізувати виключно через 

підтримку рівня економічної безпеки на належному рівні, зокрема постійно здійснювати 

моніторинг параметрів безпеки в економічній сфері, включаючи фінансову та, зокрема, 

бюджетну безпеку.  
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Забезпечення ефективних умов для роботи бюджетної системи також є важливою та 
невід’ємною компонентою формування економічної безпеки в країні. Акумуляція, рух 
та використання бюджетних коштів є однією з найбільш важливих складових процесів 
перерозподілу ВВП, від таких ресурсів залежить функціонування системи державного 
регулювання економіки в усіх сферах національного господарства. Таким чином, 
бюджетна безпека відіграє ключову роль у реалізації процесів зміцнення економіки 
країни, формування її належного рівня та створення умов для його підтримки в 
довгостроковій перспективі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості забезпечення фінансової 
стабільності в країні, формування умов для підвищення рівня економічної та фінансової 
безпеки розглядалися в наукових роботах таких учених: О. Самко, Я. Белінська, Б. Пшик, 
Т. Андрейків, Т. Унковська, В. Шевчук, Я. Коріньок, В. Саврадим, В. Козюк, Г. Бєленька, 
Я. Проценко, Н. Плєшакова, Л. Петриченко та ін.  

Питанням сутності бюджетної безпеки, її ролі в забезпеченні фінансової безпеки 
держави, формування умов для стабільного розвитку національної економіки присвячені 
праці таких науковців: О. Богма, О. Бондарук, Т. Бондарук, О. Бородій, З. Варналій, 
Г. Ізотова, К. Захожай, Л. Зверук, Л. Коваль, О. Колісник, Н. Корень, А. Кулінська, 
І. Макарчук, С. Онищенко, Ю. Постоленко, О. Проказюк, О. Рожко, Л. Сергієнко, 
Н. Ситник, О. Тарасова, С. Фролов 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проте, незважаючи на 
значну кількість наукових робіт у сфері пізнання сутності бюджетної безпеки, 
дослідження її впливу на стабільний розвиток окремих компонентів фінансової системи, 
досить малодослідженими залишаються питання пізнання особливостей впливу системи 
бюджетної безпеки на фінансову стабільність країни. 

Мета статті. Метою статті є дослідження ролі бюджетної безпеки в забезпечення 
фінансової стабільності країни. 

Виклад основного матеріалу. Розпочнемо дослідження з пізнання сутності категорії 
«фінансова стабільність» та визначення базових її ознак. Такий підхід дозволить 
конкретизувати роль бюджетної системи у формування стійкого розвитку економіки 
країни, обґрунтувати важливість забезпечення безпеки функціонування такої системи. 
Зауважимо, що «фінансова стабільність – стан, до якого прагне будь-яка фінансова 
система. Хоча це поняття інтуїтивно зрозуміле, чітко дати йому визначення – непросте 
завдання» [4]. Взагалі «стабільність це стан сталого функціонування всіх складових 
економіко-правових та політичних відносин на засадах збалансованості інтересів 
основних суспільних груп, у якості критерію стану функціонування суспільства» [2, 
с. 156]. Стабільність – це здатність системи перебувати в рівновазі, функціонувати, не 
змінюючи свою структуру [12]. У таблиці представлені наукові підходи до розгляду 
сутності категорії «фінансова стабільність».  

Таблиця 
Наукові концепції розгляду сутності категорії «фінансова стабільність»  

Визначення Джерела 
1 2 

Фінансова стабільність – динамічна характеристика здатності 
фінансово-кредитної системи до поглинання впливу негативних 
загроз зовнішнього та внутрішнього середовища з метою 
ефективної трансформації фінансових ресурсів у розвиток 
реального сектору економіки країни [11, с. 118] 

Самко Н. Г. Фінансова стабільність як 
чинник розвитку національної 
економіки. Науковий вісник Черніве-
цького університету. Економіка. 2014. 
Вип. 710-711. С. 113–117. 

Фінансова стабільність – спроможність фінансової системи 
ефективно виконувати свої функції, передусім забезпечувати 
ефективний розподіл ресурсів та нормальний перебіг 
економічних і фінансових процесів, здатність фінансової системи 
виконувати свої функції навіть під впливом негативних шоків та 
в стані відхилення від рівноваги характеризує її стійкість [5, с. 3] 

Забезпечення фінансової стабільності 
в Україні в умовах посткризової 
економіки / Я. В. Белінська [та ін.]. 
Київ : НІСД, 2011. 88 с. 
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Закінчення табл. 
1 2 

Фінансова стабільність – це стійкий стан фінансової системи 

країни, що дає змогу забезпечити безперебійне здійснення 

розрахунків в економіці, високий рівень довіри до фінансово-

кредитних установ, відсутність надмірної волатильності 

фінансових ринків, ефективний розподіл фінансових ресурсів та 

можливість управління фінансовими ризиками, а також запас 

міцності у фінансовій системі, що дає змогу протистояти 

негативним економічним шокам у майбутньому та запобігати їх 

негативному впливу на економіку [9, с. 96] 

Пшик Б. І. Фінансова стабільність: 

сутність та особливості прояву. Вісник 

СевНТУ. Сер.: Економіка і фінанси. 

2013. Вип. 138. С. 91–96.  

Фінансова стабільність – це здатність фінансової системи 

протистояти негативним тенденціям та явищам у фінансовому 

секторі, які здатні вплинути на процес економічного зростання 

[2, с. 158] 

Андрейків Т. Я., Канцір І. А., 

Сенищ П. М. Концепція фінансової 

стабільності: теоретико-методичний 

підхід. Вісник Львівського торговельно-

економічного університету. Економічні 

науки. 2016. Вип. 51. С. 155-158. 

Фінансова стабільність економічної системи – такий режим її 

функціонування, коли а) вона перебуває в динамічному стані 

фінансової рівноваги або б) в разі екзогенних або ендогенних шоків 

її відхилення від рівноваги лежить у заданих межах і вона здатна 

повернутися в режим фінансової рівноваги [13, с. 23] 

Унковська Т. Є. Системне розуміння 

фінансової стабільності: розв'язання 

парадоксів. Економічна теорія. 2009. 

№ 1. С. 14–33. 

Фінансова стабільність – це спроможність підприємства досягати 

стану фінансової рівноваги при збереженні достатнього ступеня 

фінансової стійкості та зберігати цей стан у довгостроковій 

перспективі при ефективному управлінні фінансами [14, с. 183] 

Шевчук В. В. Фінансова стабільність 

держави та її ознаки. Фінанси, облік і 

аудит. 2013. Вип. 1 (21). С. 181–188. 

Фінансова стабільність – це динамічний якісний стан фінансової 

системи, за якого вона здатна ефективно та безперебійно 

виконувати свої основні функції, навіть під впливом ендогенних 

та екзогенних шоків [7, с. 129] 

Коріньок Я. О. Сутність фінансової 

стабільності та особливості її прояву. 

Науковий вісник Херсонського дер-

жавного університету. 2015. Вип. 11. 

Ч. 2. С. 126–130.  

Фінансова стабільність – це стан динамічного розвитку 

фінансової системи, за якого протягом тривалого періоду 

зберігається її міцність і проявляється здатність еволюціонувати 

без збоїв за допомогою абсорбції різних шоків [10, с. 37] 

Саврадим В. М. Фінансова 

стабільність: теоретичні обґрунту-

вання й практичні підходи. Наукові 

праці НДФІ. 2013. № 4 (65). С. 30–37. 

Глобальна фінансова стабільність – такий розвиток фінансового 

сектору, який би сприяв довгостроковому зростанню глобальної 

економіки в цілому, забезпечив безперешкодне фінансування 

дефіцитів платіжних балансів із приватних джерел, створив 

рамкові угоди для запобігання кризовим ситуаціям у фінансово-

банківській та валютно-курсовій сферах окремих країн і їх 

поширенню на інші країни [6, с. 35] 

Козюк В. В. Монетарні аспекти 

розвитку поглядів на проблему 

забезпечення глобальної фінансової 

стабільності. Вісник НБУ. 2007. № 4 

(134). С. 34–39. 

Джерело: систематизовано та узагальнено автором. 

Отже, врахування наукових концепцій розгляду сутності категорії «фінансова 

стабільність» дозволяє конкретизувати такі її особливості: 

– невід’ємна частина забезпечення надійного функціонування фінансової системи 

країни; 

– синергетичний результат взаємодії фінансових установ, фінансових ринків та 

інфраструктури, а також фінансових відносин, які виникають у сфері реальної економіки [9];  

– стан рівноваги, стійкості та спроможності фінансової системи країни залишатися в 

такому становищі в довгостроковій перспективі; 

– здатність протидіяти зовнішнім та внутрішнім деструктивним впливам; 

– одна з базових умов забезпечення економічного розвитку в країні; 

– об’єктивна залежність від рівня стабільного функціонування інших систем, 

включаючи політичну стабільність, соціальну стабільність, економічну стабільність; 
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– формування відбувається під впливом великої кількості факторів, а саме: 

політичних, макроекономічних, соціальних, інформаційних, демографічних, 

інституційних та організаційних; 

– частково визначається ефективною взаємодією між окремими економічними 

агентами, які беруть участь як у розбудові фінансової системи держави, так і в реалізації 

функцій регулювання і контролю; 

– можливість кількісної та якісної детермінації рівня фінансової стабільності у 

визначений період.  

Якщо фінансова система країни є стабільною, то можна констатувати такі 

особливості її функціонування: 

1) відбувається ефективний процес перетворення тимчасово вільних коштів фізичних 

та юридичних осіб у інвестиції та позикові кошти; 

2) існує певний запас фінансової міцності в банківської системи та сформований 

достатній обсяг золотовалютного запасу в країні; 

3) існує достатній рівень довіри між власниками фінансових ресурсів та фінансовими 

установами, які бажають їх залучити для власної діяльності;  

4) сформований ефективний процес повернення зовнішніх та внутрішніх позик і 

рівень державного боргу знаходиться у допустимих з позиції економічного розвитку 

межах; 

5) формування доходів та видатків бюджетів усіх рівнів є збалансованим, а показник 

бюджетного дефіциту лише сприяє економічного розвитку країни, а не є наслідком 

незбалансованого функціонування всієї фінансової системи; 

6) існує здатність ефективно здійснювати регулювання системно важливих 

фінансових установ в країні, вчасно виявляти ризики їх неплатоспроможності та 

проводити відповідні санаційні заходи без негативного впливу на загальний розвиток 

фінансової системи держави; 

7) на грошовому ринку існує достатня пропозиція фінансових ресурсів, а їх 

доступність не стримує розвитку економіки країни; 

8) сформовані та запроваджені механізми гарантування повернення коштів 

економічним суб’єктам у разі настання несприятливих подій у функціонуванні 

фінансової системи країни і т. ін.  

Отже, фінансова стабільність держави залежить від значної кількості різних за своєю 

природою процесів, які пов’язані з обігом фінансових ресурсів у межах системи 

національної економіки. Відповідно фінансова стабільність залежить і від ефективного 

функціонування бюджетної системи країни, її здатності протидіяти впливу ендогенних 

та екзогенних чинників, рівня її безпеки.  

Бюджетна безпека та фінансова стабільність як два взаємообумовлені поняття мають 

досить тісний онтологічний зв’язок та здатність визначати стабільність і достатній рівень 

один одного. На рис. 1 графічно проілюстрований такий зв’язок.  
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК

 спроможність фінансової системи ефективно виконувати власні функції, стабільно 

розвиватися, протистояти екзогенним та ендогенними чинникам та перебувати в стані 

рівноваги в довгостроковому періоді

сукупність фінансових відносин, які пов’язані з рухом фінансових ресурсів, обов’язковим 

суб’єктом яких виступають бюджетні установи,  і наслідком яких є забезпечення ефективної 

реалізації бюджетного процесу в країні на принципах верховенства закону, прозорості, 

регламентованості, стабільності, захищеності, співпраці та відповідальності

Ендогенна 

детермінація 
Екзогенна 

детермінація І ІІ

 
Рис. 1. Графічна модель онтологічного зв’язку між бюджетною безпекою  

та фінансовою стабільністю в країні 
Джерело: складено автором на основі [1; 3; 8]. 

Розглянемо представлену на рис. 1 інформацію більш детально. Отже, між 
фінансовою стабільністю та бюджетною безпекою зв’язок можна описати за допомогою 
обґрунтування двох їх видів. 

І. Ендогенна детермінація – сутність зв’язку полягає в розгляді впливу бюджетної 
безпеки на формування належного рівня фінансової стабільності в країні. Цілком 
логічно, враховуючи окреслені підходи до розуміння сутності такої стабільності, що 
ефективне функціонування бюджетної системи є певним компонентом, який відіграє 
ключову роль у її забезпеченні.  

Безпосередньо наявність належного рівня бюджетної безпеки в країні є позитивним 
для формування умов фінансової стабільності. Проте цього недостатньо. Для її 
забезпечення в країні також ефективно повинен функціонувати фінансовий ринок, 
стабільність повинна бути притаманною і для всієї банківської системи. Відповідно, 
враховуючи це, конкретизуємо базові положення ролі бюджетної безпеки в забезпеченні 
фінансової стабільності. До їх варто віднести такі: 

1) формування належних обсягів бюджетних ресурсів для розвитку економіки країни, 
діяльності бюджетних установ; 

2) ефективне управління дефіцитом державного бюджету; 
3) вчасне використання бюджетних коштів на підтримку окремих галузей та сфер 

національного господарства, що опинилися у кризових ситуаціях; 
4) вчасне здійснення соціальних виплат, постійне забезпечення соціально-

економічного забезпечення громадян; 
5) забезпечення дієвої системи управління державним боргом, що позитивно впливає 

на розвиток фінансового ринку в країні, дозволяє залучати інвестиції для активного 
функціонування національного господарства; 

6) вчасність прийняття збалансованих державного бюджету та місцевих бюджетів 
сприяє підвищенню впевненості економічних суб’єктів у власному розвитку. 
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ІІ. Екзогенна детермінація – сутність цього зв’язку полягає в здатності 
макрофінансових процесів, що відбуваються в державі впливати саме на бюджетну 
безпеку, стабільне функціонування бюджетної системи та загалом системи державних 
фінансів. У цьому випадку такий вплив можна розглядати як сукупність зовнішніх 
чинників, які детермінують процеси забезпечення належного рівня бюджетної безпеки. 
До їх числа належать: 

1) економічний розвиток країни, що впливає на рівень надходжень до бюджетів усіх 
рівнів; 

2) розвиток фінансового ринку, що дозволяє державі акумулювати внутрішні ресурси 
для забезпечення розбудови національної економіки; 

3) стабільність національної валюти у довгостроковій перспективі, що сприяє 
реальному підвищенню соціальних стандартів; 

4) ефективне управління інфляційними процесами, що дозволяє мінімізувати 
знецінення доходів працівників бюджетної сфери. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, у статті розглянуто питання дослідження ролі 
бюджетної безпеки в забезпеченні фінансової стабільності держави. Проведено детальний 
розгляд сутності такої стабільності, конкретизовано її базові ознаки. Результати, що 
отримані у процесі реалізації наукового дослідження, дають підстави стверджувати про 
наявність взаємообумовленого впливу між системою бюджетної безпеки та рівнем 
фінансової стабільності в країні. Відповідно такий взаємозв’язок у статті було розкрито 
через ідентифікацію та поступовий опис його двох видів: ендогенна детермінація та 
екзогенна детермінація. Подальші дослідження в цій сфері можуть полягати в конкретизації 
чинників, що визначають силу впливу кожного з окреслених типів взаємозв’язку між 
системою бюджетної безпеки та фінансовою стабільністю.  
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