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У статті розглянуті концептуальні положення щодо дослідження сутності категорії «бюджетна безпека». Зокре-

ма, було проведено аналіз природи таких дефініцій, як «безпека» та «бюджет», що дозволило з’ясувати основні наукові 

концепції щодо розгляду їхнього змісту. Вивчення окремих положень дослідження безпеки як універсальної наукової кате-

горії дозволило конкретизувати її основні характерні риси, а пізнання сутності дефініції «бюджет» як невід’ємної скла-

дової понятійно-категоріального апарату фінансової науки дало змогу встановити наявність поліваріантності підходів 

щодо розуміння її природи. Окреслене сприяло опису та виокремленню специфічних положень, врахування яких дозволить 

обґрунтувати сутність категорії «бюджетна безпека», враховуючи її складну структуру.  

Ключові слова: бюджет; бюджетна безпека; безпека; категорія; національна безпека. 

Табл.: 1. Бібл.: 29. 

В статье рассмотрены концептуальные положения по исследованию сущности категории «бюджетная безо-

пасность». В частности, был проведен анализ природы таких дефиниций, как «безопасность» и «бюджет», что 

позволило выяснить основные научные концепции о рассмотрении их содержания. Изучение отдельных положений 

исследования безопасности как универсальной научной категории позволило конкретизировать ее основные харак-

терные черты, а познание сущности дефиниции «бюджет» как неотъемлемой составляющей понятийно-

категориального аппарата финансовой науки позволило установить наличие поливариантности подходов к пони-

манию ее природы. Это способствовало описанию и выделению конкретных, специфических положений, учет ко-

торых позволит обосновать сущность категории «бюджетная безопасность», учитывая ее сложную структуру. 

Ключевые слова: бюджет; бюджетная безопасность; безопасность; категория; национальная безопасность. 

Табл.: 1. Библ.: 29. 

Within the article, conceptual provisions of the essence research of the category "budget security" are considered. In 

particular, the nature of such definitions as "security" and "budget" is analyzed, which allowed us to clarify basic scientific 

concepts for considering their content. The study of certain provisions of security research as a universal scientific category 

allowed specifying its main characteristics, and the knowledge of the essence of the definition of "budget" as an integral part 

of the conceptual and categorical apparatus of financial science made it possible to establish the existence of a multivariate 

approach to understanding its nature. This contributed to the description and identification of specific provisions, and their 

consideration will justify the essence of the category of "budget security", given its complex structure. 

Key words: budget; budget security; security; category; national security. 

Table: 1. References: 29. 

JEL Classіfіcatіon: Н62; Н68 
Постановка проблеми. Розвиток національної економіки перебуває в залежності 

від внутрішніх та зовнішніх чинників, які постійно здійснюють вплив на її функціону-
вання та визначають тенденції подальшої розбудови господарства країни. Насамперед, 
такі фактори детермінують рівень стійкості економічних систем, зумовлюють необхід-
ність постійного пошуку механізмів забезпечення їх безпеки на всіх рівнях функціону-
вання таких систем.  

Безпосередньо важливу роль у розвитку економіки будь-якої країни відіграє ефектив-
но функціонуюча бюджетна система. Саме через таку систему відбувається акумуляції 
фінансових ресурсів у централізовані державні фонди з подальшим витрачанням їх на 
підтримку окремих галузей та сфер національного господарства, забезпечення належного 
рівня економічного та соціального забезпечення населення. Відповідно, розвиток цієї си-
стеми також можливий лише через наявність належного рівня її безпеки, стійкості до де-
структивних чинників, які мають змогу негативно впливати на її гармонійний розвиток, 
призводити до розбалансування такої системи. Погоджуємося з позицією О. Богми, яка 
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констатує, що забезпечення бюджетної безпеки є одним із головних завдань, що стоять 
перед будь-якою державою, оскільки необхідний і достатній її рівень забезпечує повно-
цінну реалізацію національних інтересів у бюджетній сфері та виступає базисом для реа-
лізації національних економічних інтересів загалом, забезпечує можливості повноцінно-
го виконання державою її функцій за кошти бюджету, через фінансування структурної 
реструктуризації національної економіки, розвиток пріоритетних галузей, підвищення 
рівня та якості життя населення, підтримання макроекономічної стабільності в країні 
[2, с. 66]. Таким чином, окреслене актуалізує питання необхідності проведення нових до-
сліджень з метою пошуку та поглиблення теоретичних, методичних та методологічних 
аспектів забезпечення належного рівня бюджетної безпеки країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання дослідження природи бюджет-
ної безпеки та її ролі в забезпеченні національної безпеки країн на сьогодні активно до-
сліджуються багатьма вченими. До них варто віднести таких: О. Барановський, 
О. Богма, О. Бондарук, Т. Бондарук, О. Бородій, З. Варналій, Т. Васильєва, О. Деменюк, 
Г. Ізотова, К. Захожай, Л. Зверук, Л. Коваль, О. Ковпак, О. Колісник, Н. Корень, 
А. Кулінська, І. Макарчук, С. Онищенко, М. Петричко, Н. Плєшакова, Ю. Постоленко, 
О. Проказюк, О. Рожко, Л. Сергієнко, Н. Ситник, О. Тарасова, С. Фролов та ін.  

Зокрема, О. Бондарук у своїх роботах розглядає особливості організаційно-
економічного механізму забезпечення бюджетної безпеки, О. Бородій досліджував осо-
бливості управління бюджетною безпекою України. Зокрема, автор у своїх працях ана-
лізує особливості забезпечення в країні належного рівня цього виду безпеки, її важли-
вість для формування передумов для підвищення стійкості національних економік. 
О. Ковпак вагому увагу приділила саме інституціональним інструментам зміцнення 
бюджетної безпеки України. Автор досить детально розглядає питання щодо удоскона-
лення державної фінансової політики в Україні, її ролі в забезпеченні бюджетної безпе-
ки країни. О. Колісник досліджує питання визначення економічної природи бюджетної 
безпеки, визначення її ролі в забезпеченні соціально-економічного розвитку держави, 
вивчення асиметрії територіального розвитку й міжбюджетних відносин та їх вплив на 
стан бюджетної безпеки України. 

Г. Ізотова розглядає питання забезпечення безпеки бюджетної системи в регіонах, роз-
глядає сутність такого виду безпеки, її роль у формування належного рівня фінансового 
забезпечення для розвитку регіонів країни, аналізує базові методи досягнення прийнятного 
рівня окресленого виду безпеки, важливість цього для забезпечення соціально-
економічного розвитку окремих територій країни. Окремі питання щодо формування бю-
джетної безпеки в регіонах розглядаються також в наукових працях О. Гладкової, 
І. Грудинової, Л. Коваль, Н. Перко, Т. Свинаренко, О. Снісаренка, М. Ставничої та ін. 

С. Онищенко акцентує увагу на конкретизації та особливостях впливу різних за-
гроз на забезпечення належного рівня бюджетної безпеки держави, детально дослі-
джує питання впливу фінансової глобалізації на стійкість національних економік та, 
зокрема, роль зовнішнього середовища у формування належного рівня стабільного 
функціонування бюджетної системи окремих країн. М. Петричко в наукових працях 
приділяє увагу конкретизації сутності бюджетної безпеки, аналізу метод оцінки її рів-
ня, виокремленню та опису базових перешкод, які стримують процес підвищення рів-
ня бюджетної безпеки в Україні.  

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проте, попри численні на-
укові дослідження у сфері визначення природи бюджетної безпеки, оцінки її рівня та 
ролі в забезпеченні національної економічної безпеки, значна кількість теоретичних та 
методологічних питань вивчення природи бюджетної безпеки залишаються малодослі-
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дженими. Зокрема, уточнення, незважаючи на значну кількість концепцій, потребує 
сутність категорії «бюджетна безпека», визначення особливостей цього явища та його 
окремої ролі в забезпеченні фінансової безпеки країни. 

Мета статті. Основною метою статті є дослідження наукових концепцій щодо розг-
ляду сутності категорії «бюджетна безпека» та конкретизації її змісту.  

Виклад основного матеріалу. Варто зазначити, що в науковій літературі на сього-
дні вже сформувалася значна кількість наукових робіт у сфері пізнання сутності бю-
джетної безпеки, особливостей цього явища, дослідження онтологічної його природи. 
Дослідження цієї дефініції тісно пов’язано з розумінням базових категорій як теорії 
безпекознавства, національної безпеки, так і питань функціонування бюджетної систе-
ми, особливостей реалізації бюджетного менеджменту в країні тощо. Погоджуємося з 
позицією Н. Кравчук, О. Колісник та О. Мелих, які зауважують, що «поняття «бюджет-
на безпека держави» є синтезованим, що поєднує сутнісні характеристики таких кате-
горій, як «фінансова безпека держави» та «державний бюджет», «бюджетна система 
держави», «бюджетна політика держави», зміст яких досить широко висвітлюється в 
сучасній науковій літературі, що дозволяє використовувати їхні теоретичні основи і ме-
тодологічний апарат для розкриття важливих концептуальних основ поняття «бюджет-
на безпека держави» як самостійного об’єкта дослідження [18, с. 98–99]. 

Отже, для обґрунтування сутності категорії «бюджетна безпека» необхідно, на наше 
переконання, проаналізувати природу таких дефініцій, як «безпека» та «бюджет», 
з’ясувати їхні базові ознаки.  

Категорія «безпека» є універсальним поняттям, яке дозволяє забезпечити можли-
вість розуміння певного стану, функціонуванню та розвитку якого не загрожують різні 
деструктивні чинники та фактори. Термін «безпека» походить від латинського слова 
securitas, що перекладається як «без турботи, страху» [12, с. 240]. Цей термін почали 
вживати ще в ХII столітті. Він означав спокійний стан духу людини, яка вважала себе 
захищеною від будь-якої небезпеки [24, с. 21]. Розуміння сутності безпеки також зав-
жди пов’язано з усвідомленням змісту понять «небезпека», «загроза», «страх» і т. ін.  

Безпосередньо складність розуміння природи безпеки полягає в багатоаспектності 
цього поняття, його використанні в багатьох науках, багатозначності сутності цієї де-
фініції. Доцільно в цьому випадку зауважує О. Полтораков, що «безпека є міждисцип-
лінарною категорією, синтетичним суспільствознавчим поняттям, що змушує дуже ши-
роко тлумачити цю категорію, а хоча б достатньо усталеного її визначення й досі не 
існує» [24, с. 19]. Безпека фактично пов’язана з усіма аспектами людської життєдіяль-
ності, функціонуванням окремих соціальних систем, макросистем різної природи. На-
приклад, у Законі України «Про національну безпеку України» надається визначення 
національної безпеки України і ця категорія розглядається як «захищеність державного 
суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та ін-
ших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз» [25]. 

Слушно зазначає В. Пасічник, що «в теорії національної безпеки широко викорис-
товуються такі поняття: “національна безпека”, “безпека особи”, “суспільна безпека”, 
“державна безпека”, “регіональна безпека”, “міжнародна безпека”, “інформаційна без-
пека”, “політична безпека”, “соціальна безпека”, “економічна безпека”, “енергетична 
безпека”, “інформаційна безпека”, “військова безпека”, “технологічна безпека”, “еколо-
гічна безпека” тощо» [22]. Відповідно в межах економічної науки зміст категорії «без-
пека» набуває власного значення та розуміння. Це, насамперед, пов’язано з наявністю 
властивостей, які притаманні таким системам, принципів їх зародження, функціону-
вання та розвитку. Розглянемо окремі наукові підходи до розгляду сутності категорії 
«безпека», а саме: 
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1) безпека – ступінь (рівень) захищеності від негативного впливу внутрішніх та 
(або) зовнішніх чинників [13, с. 21];  

2) безпека – стан відсутності будь-якої загрози [14, с. 59]. 
3) безпека – означає свободу від страху і свободу від стороннього ворожого впливу. 

Безпека є базовою потребою людини та суспільства загалом [21, с. 7-8]; 
4) безпека – створювані системою умови, що гарантують запобігання витіканню 

конфіденційної інформації, порушенню таємниці, здійсненню диверсій, сприяють збе-
реженню екосистеми та здоров’я людини [15, с. 22]; 

5) безпека – це такий стан захищеності буття, цінностей та інтересів суб’єкта 
(об’єкта) безпеки від загроз та небезпек, за якого забезпечуються оптимальні умови йо-
го життєдіяльності, розвитку та самореалізації [22]; 

6) безпека – це такі умови, в яких перебуває складна система, коли дія зовнішніх і вну-
трішніх чинників не призводить до процесів, що вважаються негативними щодо цієї скла-
дної системи відповідно до наявних на цьому етапі потреб, знань та уявлень [16, с. 96]; 

7) безпека національна – поняття політології та соціальної філософії, яке визначає 
певний ступінь захищеності особистості, суспільства та держави від зовнішніх та внут-
рішніх загроз, що дозволяє їм нормально існувати та розвиватися [27, с. 49]. 

Таким чином, аналіз наведених вище підходів до розуміння змісту категорії «безпе-
ка» дає можливість визначити базові ознаки цього явища, а саме: 

– стабільне функціонування об’єкта в певному середовищі, яким можуть виступати 
соціальні, економічні, природі та інші види систем; 

– базова умова для подальшого розвитку, висхідного вектора функціонування, умо-
ва переходу з одного стану до більш прогресивного; 

– багатогранність, поліваріативність розуміння природи; 
– суб’єктна обумовленість специфічних рис забезпечення; 
– об’єктивність протидії для формування;  
– одномоментний багатоаспектний вимір.  
Враховуючи окреслене, для конкретизації сутності дефініції «бюджетна безпека» 

акцентуємо увагу на розгляді змісту категорії «бюджет». Одразу зауважимо, що ця де-
фініція також має багато різних трактувань, наукових концепцій розгляду її природи. 
Це поняття досить часто використовуються в різних аспектах як у повсякденному жит-
ті, так і в економічній науці. Безпосередньо ця категорія пов’язана з фінансовими ресу-
рсами, фінансовими відносинами, які виникають у процесі розподілу та перерозподілу 
коштів. Також варто зауважити, що в межах фінансової науки бюджет розглядається на 
різних рівнях функціонування економічних суб’єктів. У Бюджетному кодексі України 
бюджет розглядається як «план формування та використання фінансових ресурсів для 
забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної вла-
ди, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування 
протягом бюджетного періоду» [5].  

У науковій літературі є різні підходи до розгляду сутності бюджету. Одні науковці 
розглядають цю дефініцію в статичному виразі як певний баланс грошових надходжень 
та їх витрат. Зокрема, М. Гацалов зазначає, що «бюджет – баланс грошових доходів 
(надходжень) і витрат (використання), що складається для держави, місцевих органів 
управління, підприємств, установ, сімей або окремих осіб на певний термін» [7, с. 43]. 
Подібну концепцію розгляду природи бюджету також використовують Й. Завадський, 
Т. Осовська, О. Юшкевич, які стверджують, що бюджет (англ. budget) – грошове вира-
ження збалансованого кошторису доходів і видатків на певний період [15, с. 30]. Такого 
підходу дотримується у своїх роботах О. Полторакова, яка зауважує: «бюджет (від ста-
ронормандського bougette – кошіль, сумка, шкіряний мішок) – схема доходів і витрат 
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певної особи (сім’ї, бізнесу, організації, держави і т. д.), встановлювана на певний пері-
од» [24, с. 47]. В Енциклопедичному словнику з державного управління також зазначе-
но в контексті розгляду природи саме державного бюджету, що такий «вид бюджету – 
кошторис щорічних доходів та видатків держави, розроблений в установленому поряд-
ку урядом країни та затверджений відповідним законом. Його сутність визначається 
державним устроєм та функціями, що виконує держава, а також рівнем розвитку про-
дуктивних сил, природою форм власності, іншими факторами» [14, с. 70]. 

З іншого боку, значна кількість науковців зазначають, що бюджет – це не лише ко-
шторис доходів та видатків, які ми можемо зафіксувати на певний момент час і розгля-
дати їх зміст, структуру і проводити відповідний аналіз. Учені акцентують увагу на то-
му, що бюджет являє собою фінансові відносини, що виникають між окремими 
економічними суб’єктами в процесі вже формування конкретного виду кошторису, 
тобто при цьому застосовується більш динамічний, процесний підхід до конкретизації 
змісту категорії «бюджет». Наприклад, В. Федосов, С. Юрій зазначають, що «бюджет у 
сучасному його розумінні є системою економічних (грошових) відносин, виникнення та 
реалізація яких пов’язані з формуванням, розподілом і використанням централізованих 
фондів державних фінансових ресурсів. Зародження та функціонування бюджетних ві-
дносин нероздільно пов’язані з процесами становлення та розвитку держави й товарно-
грошового господарства» [4, с. 21]. В. Опарін, Л. Сафонова, досліджуючи теоретичні, 
методологічні та прикладні аспекти розвитку бюджетного менеджменту в Україні, роз-
глядають особливості формування саме бюджету держави й зазначають також, що 
«бюджет держави являє собою сукупність законодавчо регламентованих відносин між 
державою і юридичними та фізичними особами з приводу розподілу й перерозподілу 
ВВП, а за певних умов – і національного багатства з метою формування і використання 
централізованого фонду грошових коштів, призначеного для забезпечення виконання 
державою її функцій» [6, с. 34]. 

Також деякі науковці розглядають сутність «бюджету» як економічної категорії. 
Наприклад, Л. Клець стверджує, що «бюджет, як провідна ланка фінансової системи, – 
найважливіша економічна категорія, що відображає грошові відносини між державою 
та учасниками суспільного виробництва в процесі розподілу та перерозподілу новост-
вореної вартості в суспільстві. Бюджет – це невід’ємний атрибут кожної країни та важ-
ливий інструмент реалізації економічної та соціальної політики» [17, с. 12]. Подібний 
підхід також підтримують і С. Юрій та В. Дем’янишин, які зауважують, що «бюджет – 
це, насамперед, економічна категорія, за допомогою якої держава здійснює розподільчі 
процеси, лише завдяки гармонійно організованому розподілу і перерозподілу ВВП мо-
жна активно і дієво впливати на усі стадії суспільного відтворення та темпи соціально-
економічного розвитку країни» [29, с. 7]. 

Таким чином, у науковій літературі, враховуючи універсальність бюджету як еко-
номічної категорії, значну популярність оперування цією дефініцією серед науковців, 
які досліджують питання функціонування бюджетної системи, формування дієвої сис-
теми бюджетного менеджменту, розподілу державних видатків, на сьогодні зафіксовані 
відмінні підходи до її трактування. На наш погляд, загалом всі окреслені вище концеп-
ції є правильними і розкривають окремі специфічні риси бюджету як невід’ємної скла-
дової нашого економічного життя. Враховуючи вищенаведене, деякі науковці розгля-
дають сутність бюджету в декількох вимірах, намагаючись врахувати всі його 
онтологічні особливості. Наприклад, В. Шалімов, М. Яворська констатують, що «бю-
джет за своїм змістом є складною категорією і в теорії державних фінансів розглядаєть-
ся в трьох аспектах:  

- по-перше, як правовий акт, згідно з яким виконавчі органи влади розпоряджаються 
фондами грошових ресурсів;  

- по-друге, як план видатків і доходів відповідного органу влади;  
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- по-третє, як економічна категорія, оскільки державний бюджет відображає грошо-
ві відносини щодо утворення, розподілу і використання централізованих і децентралі-
зованих фондів грошових коштів» [28, с. 225].  

Взагалі такий підхід також є правильним і заслуговує на увагу. Проте, на наш пог-
ляд, найбільш доцільним способом для ідентифікації змісту категорії «бюджет» є, пе-
редусім, врахування специфіки наукового дослідження, у межах якого відбувається її 
використання. Цілком зрозуміло, що в межах окремих досліджень бюджет розглядаєть-
ся у певному ракурсі, який обумовлюється об’єктом дослідження. При розгляді струк-
тури бюджетів різних рівнів акцент робиться на статичному підході до його розгляду, 
аналізується структура видатків, доходів, діагностику яких можна реалізувати лише 
при фіксованих значеннях показників бюджетів у конкретні періоди.  

Звертаючи увагу на питання побудови бюджетної системи, особливості взає-
мозв’язку між окремими органами влади, бюджетними установами, досліджуючи про-
цес створення та затвердження бюджету, дослідник акцентує увагу на дослідженні бю-
джету як сукупності відносин, що виникають між економічними суб’єктами в процесі 
їх взаємодії. У такому випадку бюджет розглядається в динамічному вимірі як простір 
узгодження інтересів між окремими суб’єктами.  

Розгляд бюджету як економічної категорії полягає насамперед у проведенні дослі-
джень онтологічного розуміння бюджету, використання цього підходу для узагальненого 
пояснення природи цієї дефініції. Категорія як наукове поняття означає передусім «скла-
дне універсальне явище, яке за своєю природою є формою мислення, оскільки дозволяє 
ідентифікувати та описати найбільш суттєві риси, ознаки, властивості та зв’язки 
об’єктивних процесів, явищ та предметів» [11, с. 198]. Отже, розгляд бюджету як еконо-
мічної категорії безпосередньо пов’язаний з внутрішнім розуміння людини тих процесів, 
явищ та структур, які в сукупності формують наше уявлення про бюджет як об’єкт існу-
вання в межах нашої реальності. Використовуючи категорію «бюджет», ми маємо мож-
ливість конкретизувати загальні, найбільш прийнятні її властивості, ознаки, принципи.  

У контексті дослідження сутності дефініції «бюджетна безпека», на наш погляд, до-
цільно бюджет розглядати як економічну категорію, а бюджетну безпеку – як похідну 
субкатегорію, яка конкретизує, узагальнює, поєднує та синтезує в собі окремі риси, 
ознаки, властивості та зв’язки бюджету через призму теорії безпекознавства. Розгляне-
мо природу бюджетної безпеки більш детально, оперуючи тими теоретичними поло-
женнями, що були узагальнені вище.  

Зауважимо, що дефініція «бюджетна безпека» поєднує в собі фінансові відносини, що 
виникають між окремими економічними суб’єктами, з одного боку, та процеси стійкості, 
стабільності, забезпечення розвитку таких відносин – з іншого. На сьогодні в науковому 
просторі вже розроблено та сформульовано значну кількість наукових концепцій щодо 
розгляду сутності бюджетної безпеки. Окремі з них представлені у таблиці.  

Таким чином, враховуючи сутність представлених у таблиці наукових концепцій до 
розгляду змісту категорії «бюджетна безпека», зазначимо, що в науковому просторі іс-
нує досить значна поліваріантність щодо конкретизації природи цього поняття. Це від-
повідно, на наш погляд, обумовлюється, з одного боку, складністю розуміння безпеки 
як наукової категорії, а з іншого – різнобічністю підходів до трактування сутності бю-
джету. Представлені наукові концепції також дозволяють констатувати розгляд бюдже-
тної безпеки вченими через використання різних субкатегорій бюджету, до яких варто 
віднести такі: «бюджетна система», «бюджетні відносини», «бюджетний потенціал», 
«бюджетні інтереси» та ін. Зауважимо, що аналіз окреслених підходів вимагає поглиб-
леного дослідження, оскільки категорія «бюджетна безпека» уособлює в собі досить 
значний пласт складних економічних відносин, які формуються та розвиваються в про-
сторі взаємообумовленого поєднання категоріальної структури  «бюджет – безпека». 
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Таблиця 
Наукові концепції розгляду сутності категорії «державне регулювання» 

Визначення Джерела 
Бюджетна безпека України – це здатність держави ефективно ви-
конувати покладені на неї функцій та забезпечувати фінансову 
стійкість державних фінансів за рахунок збалансування доходів та 
видатків зведеного бюджету з врахуванням соціально-
економічного розвитку економіки [23, c. 142-143]. 

Петричко М. М. Оцінка рівня бю-
джетної безпеки України: проблеми 
та шляхи вирішення. Економічний 

простір. 2015. № 97. С. 140–148.  

Бюджетна безпека – це спроможність бюджетної системи забез-
печити фінансову самостійність держави та ефективне викорис-
тання нею бюджетних коштів у процесі виконання функ-
цій соціального захисту; державного управління і міжнародної 
діяльності; фінансування науки, освіти, культури й охорони здо-
ров’я; забезпечення національної безпеки і оборони, реалізації 
інвестиційної та екологічної політики [10]. 

Деменок О. В. Бюджетна безпека 
України як одна з складових фінан-
сової безпеки держави. URL: 
http://www.rusnauka.com/7_NND_20
09/Economics/43052.doc.htm 

Бюджетна безпека – це стан забезпечення платоспроможності 
держави з урахуванням балансу доходів і видатків державного й 
місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних 
коштів [8, с. 232]. 

Горалько О. В. Бюджетна складова 
системи забезпечення фінансової 
безпеки. Науковий вісник НЛТУ Ук-

раїни. 2013. Вип. 23.1. С. 230–237. 
Бюджетна безпека – здатність бюджетної системи країни щодо 
забезпечення фінансової самостійності за рахунок раціонального 
використання бюджетних коштів, критеріями її ефективності є 
показники цілісності та збалансованості бюджетів, стабільності та 
забезпеченості їх доходних джерел, а також гармонізація бюдже-
тної підтримки стратегічних і поточних завдань розвитку [3]. 

Богомолова Н. І. Ефективність бю-
джетної політики в системі фінан-
сової безпеки держави. Ефективна 

економіка. 2011. № 11. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?o
p=1&z=759 

Бюджетна безпека – здатність держави за допомогою бюджету 
виконувати властиві їй функції та завдання, а також задовольняти 
потреби платників податків і одержувачів бюджетних коштів з 
урахуванням суспільних інтересів [19, с. 560-561]. 

Макарчук І. М., Виноградня В. М., 
Малишко В. В. Оцінка та шляхи 
забезпечення бюджетної безпеки 
України. Економіка і суспільство. 
2017. Вип. 12. С. 560–565. 

Бюджетна безпека держави – це захищеність бюджетних інтересів 
держави, тобто наявність такого стану бюджету, який дозволяє 
державі виконувати взяті на себе фінансові зобов’язання [20, с. 9]. 

Михайленко С. В., Козак Д. А. Оці-
нка індикаторів впливу на бюджет-
ну безпеку держави. Формування 

ринкових відносин в Україні. 2014. 
№ 7 (158). С. 8–12.  

Бюджетна безпека – це базова складова всієї системи безпеки 
держави, відмова в забезпеченні якої призведе до позбавлення 
коштів щодо організації та функціонування системи забезпечення 
безпеки держави в цілому [1, с. 283]. 

Богма О. С. Сутність бюджетної без-
пеки в системі забезпечення націона-
льних інтересів. Економіка і суспіль-

ство. 2016. Вип. 4. С. 282–285. 
Бюджетна безпека – рівень бюджетного потенціалу держави від-
носно виконання ним своїх функцій з урахуванням балансу дохо-
дів і видатків державного та місцевого бюджетів та доцільності, 
законності та ефективності використання бюджетних коштів на 
всіх рівнях [9]. 

Гурьянова Л. С., Непомнящий В. В. 
Концептуальные подходы у моде-
лированию финансовой безопаснос-
ти государства. Проблеми економі-

ки. 2012. № 4. С. 232–236. 
Бюджетна безпека регіону – здатність органів державної влади та 
місцевого самоврядування забезпечувати фінансування через бю-
джети всіх рівнів закріпленого за ними повного комплексу повно-
важень по виконанню гарантованих Конституцією держави прав 
громадян у довгостроковій перспективі в умовах дестабілізуючо-
го впливу різноманітних чинників (загроз) та підвищувати фінан-
совий потенціал та рівень розвитку регіону [26]. 

Снісаренко О. Б., Отцович А. О. 
Вплив бюджетної безпеки на соціа-
льно-економічний розвиток регіону. 
URL: 
https://economy.kname.edu.ua/images/
files/konferenc/may2013/56-59.pdf. 

Джерело: систематизовано автором.  

Врахування результатів проведеного аналізу щодо концепцій розгляду дефініцій 
«бюджет» та «безпека», наукових підходів до розуміння цих категорій, дозволяють 
сформулювати положення щодо дослідження сутності бюджетної безпеки, конкретиза-
ції її змісту: 
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– існує багатоваріантність правильних підходів до трактування сутності «бюджетної 
безпеки», що обумовлюються різними концепціями розгляду сутності дефініції «бю-
джет»; це вимагає уточнення авторського підходу до бюджетної безпеки залежно від 
ракурсу наукового дослідження, його об’єкта; 

– бюджетна безпека є економічною категорією, а її зміст у цьому аспекті потребує 
конкретизації, також необхідно визначити місце цієї дефініції в загальній системі поня-
тійно-категоріального апарату фінансової науки;  

– сутність бюджетної безпеки доцільно обґрунтовувати з урахуванням аналізу кате-
горіального апарату фінансової науки, зокрема сфери бюджетних відносин, та теорії 
безпекознавства; 

– необхідно враховувати принципові положення вже сформованих у наукових ро-
ботах підходів до розгляду бюджетної безпеки, виокремлення окремих концепцій 
її трактування; 

– бюджетна безпека є частиною системи економічної безпеки, що обумовлюється їх 
онтологічним поєднанням та об’єктивною взаємозалежністю; 

– бюджетна безпека є багатоструктурною категорією, у межах якої сформований 
простір різних, типових уявлень про сутність окремих видів такого виду безпеки; 

– категорія «бюджетна безпека» є вихідною для формування системи фінансових 
категорій, використання яких дозволяє найкращим чином розкрити природу такої без-
пеки та ін.  

Висновки і пропозиції. У межах статті проведений аналіз основних концептуаль-
них положень щодо обґрунтування сутності категорії «бюджетна безпека». Результати 
такого аналізу дозволяють зробити такі висновки. Дефініція «бюджетна безпека» є 
складноструктурованою категорією, яка онтологічно поєднує у собі категоріальний 
апарат фінансової науки та теорії безпекознавства. Складність конкретизації природи 
такого виду безпеки обґрунтовується наявністю різнорідних наукових концепцій розг-
ляду таких дефініцій як «бюджет» та «безпека». Це обумовлює можливість існування 
декількох правильних та взаємозалежних наукових підходів до розгляду бюджетної 
безпеки, які варто використовувати залежно від акцентів дослідження, що проводиться. 
Відповідно, актуальними на сьогодні залишаються питання конкретизації таких підхо-
дів, особливостей їх використання та формулювання авторських трактувань категорії 
«бюджетна безпека» на основі врахування виокремлених у статті концептуальних по-
ложень до обґрунтування її природи. 
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