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Постановка проблеми. Сучасний стан вітчиз-
няної бюджетної сфери характеризується високим 
рівнем нестабільності внаслідок наявності значної 
кількості  загроз  та  небезпек,  зокрема,  хронічної 
дефіцитності державного бюджету й обтяжливості 
державного боргу, низького рівню бюджетної дис-
ципліни,  тінізації  та  корумпованості  бюджетної 
сфери,  не  обґрунтованості  напрямів  бюджетних 
витрат,  відсутності  дієвих  механізмів  контролю, 
зокрема, громадського за формуванням та витра-
чанням  бюджетних  коштів,  що  зумовлює  їх  не 
цільове та не ефективне використання, недоско-
налої організації бюджетного процесу та ін. Такий 
стан  справ  здійснює  вкрай  негативний  вплив  на 
рівень  бюджетної  безпеки  України, що  зумовлює 
доцільність  пошуку  дієвих  механізмів  її  забезпе-
чення. Зокрема, актуальності набуває включення 
у  дослідження  шляхів  забезпечення  бюджетної 
безпеки  України  проблематики  державного  регу-
лювання, підвищення ефективності якого, на наш 
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Статтю присвячено дослідженню особли-
востей державного регулювання в забезпе-
ченні бюджетної безпеки. Надано характе-
ристику вихідним положенням, на яких має 
ґрунтуватися державне регулювання про-
цесу забезпечення бюджетної безпеки кра-
їни. Вказані положення включають адекват-
ність системи інститутів та інституцій 
забезпечення розвитку економічної системи 
країни її бюджетному потенціалу, визна-
чення в системі наявних та потенційних 
загроз та небезпек бюджетній безпеці кра-
їни об’єктів першочергового регулюючого 
впливу держави, використання інституцій-
них обмежень та врахування фаз та дина-
міки економічних циклів як умови максимізації 
ефективності функціонування бюджетної 
системи. Зроблено висновок, що комплексне 
дотримання наведених положень здатне 
збільшити загальну ефективність діяль-
ності органів державної влади та управління 
у процесі забезпечення бюджетної безпеки.
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тут, інституція, інституційні обмеження, 
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загроза.

Статья посвящена исследованию особен-
ностей государственного регулирования 
в обеспечении бюджетной безопасности. 
Предоставлена характеристика исходным 
положениям, на которых должно основы-
ваться государственное регулирование 
процесса обеспечения бюджетной безопас-
ности страны. Указанные положения вклю-
чают адекватность системы институтов 
и институций обеспечения развития эконо-
мической системы страны ее бюджетному 
потенциалу, определение в системе имею-
щихся и потенциальных угроз и опасностей 
бюджетной безопасности страны объек-

тов первоочередного регулирующего влия-
ния государства, использования институ-
ционных ограничений и учет фаз и динамики 
экономических циклов как условия максими-
зации эффективности функционирования 
бюджетной системы. Сделан вывод, что 
комплексное соблюдение приведенных поло-
жений способно увеличить общую эффек-
тивность деятельности органов государ-
ственной власти и управления в процессе 
обеспечения бюджетной безопасности. 
Ключевые слова: бюджетная без-
опасность, институт, институция, 
институциональные ограничения, эко-
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The article is sanctified to research of features 
of government control in providing of budgetary 
safety. Description is given to initial positions that 
there must be based on government control of 
process of providing of budgetary safety of coun-
try. The indicated positions include adequacy of 
the system of institutes and institutions of pro-
viding of development of the economic system 
of country of her to budgetary potential, deter-
mination in the system of present and potential 
threats and dangers to budgetary safety of coun-
try of objects of near-term regulative influence 
of the state, use of institutional constraints and 
taking into account of phases and dynamics of 
economic cycles as terms of maximization of 
efficiency of functioning of the budgetary system. 
Drawn conclusion, that a complex observance 
the brought positions over is able to increase 
general efficiency of activity of public and man-
agement authorities in the process of providing 
of budgetary safety.
Key words: budgetary safety, institute, institu-
tion, institutional constraints, economic cycle, 
government control, threat.

погляд, виступає обов’язковою передумовою зміц-
нення  бюджетної  безпеки  України  у  середньо-  і 
довгостроковій перспективі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Концептуальні  основи  забезпечення  бюджет-
ної  безпеки  країн  були  закладені  такими  провід-
ними  закордонними  вченими,  як  Ш.  Бланкарт, 
Дж.  Б’юкенен,  Дж.  Лучіані,  В.  Кейбл,  С.  Роніс, 
Дж. Стігліц, С. Фішер та  ін. Вивченню різноманіт-
них  аспектів  забезпечення  бюджетної  безпеки 
України присвячені  праці В. Андрущенко, Т. Вах-
ненко,  О.  Василика,  А.  Гальчинського,  В.  Геєця, 
В. Кудряшова, І. Луніної, В. Опаріна, Г. П’ятаченко, 
В. Суторміної, І. Чугунова та ін. 

Проблематиці  державного  регулювання  еко-
номічної  сфери  в  цілому  та  бюджетної  сфери 
зокрема  присвячено  наукові  праці  численних 
вітчизняних  вчених,  зокрема,  О.  Барановського, 
Д.  Буркальцевої,  О.  Василика  А.  Гальчинського, 
В. Геєця, Л. Дмитриченко, М. Долішнього І. Луніної, 
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С. Мочерного, Б. Панасюка, І. Чугунова, М. Чума-
ченка, А. Чухна, С. Юрія та ін. 

Проте,  незважаючи  на  значну  кількість  науко-
вих праць з досліджуваної проблематики, водно-
час, є низка проблем, які висвітлюються недостат-
ньо,  зокрема,  більшої  уваги  потребує  вивчення 
особливостей  державного  регулювання  процесу 
забезпечення бюджетної безпеки країни.

Постановка завдання. На основі викладеного 
вище можна сформулювати мету дослідження, яка 
полягає  у  встановленні  та  характеристиці  вихід-
них положень, на яких має ґрунтуватися державне 
регулювання  процесу  забезпечення  бюджетної 
безпеки країни. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Забезпечення національної економічної безпеки в 
цілому та бюджетної безпеки, зокрема, як переду-
мови максимально повної реалізації національних 
інтересів в економічній (бюджетній) сфері виступає 
одним з найважливіших завдань для будь-якої кра-
їни, не виключаючи нашої, що прагне забезпечити 
стійкий економічний розвиток, здатність ефективно 
протистояти  внутрішнім  і  зовнішнім  загрозам  та 
небезпекам функціонування  економічної  системи, 
економічну  незалежність.  Зазначене  зумовлює 
об’єктивну  необхідність  державного  регулювання 
процесу  забезпечення  економічної  безпеки  в 
цілому та бюджетної безпеки, як її складової.

Так,  як  відзначає  Н.С.  Ситнік,  найважливішою 
умовою реалізації національних економічних інтер-
есів виступає перехід економіки до моделі сталого 
розвитку  з  відповідним  рівнем  державного  регу-
лювання економічних процесів, що, на його думку, 
гарантує стабільне функціонування і розвиток бага-
тонаціональної економіки [1, с. 238]. У свою чергу 
І.В. Губенко наголошує на тому, що бюджетна без-
пека  представляє  собою  можливість  бюджетної 
системи забезпечити платоспроможність держави, 
дотримуючись  збалансованості  доходів  і  витрат, 
та  ефективне  використання  бюджетних  коштів  у 
процесі  виконання  функцій  державного  регулю-
вання економічного розвитку, реалізації соціальної 
політики,  а  також  утримання  органів  державного 
управління,  забезпечення  національної  безпеки 
[2]. Забезпечення бюджетної безпеки є винятковою 
прерогативою держави. Ніхто інший не в змозі вирі-
шити цю задачу [3, с. 312]. Таким чином, можна зро-
бити висновок, що державне регулювання виступає 
обов’язковим  елементом  процесу  забезпечення 
бюджетної безпеки країни.

Отже,  беручи  за  основу  висновки,  зроблені 
Д.  Буркальцевою  в  науковій  праці  [4],  розгля-
немо базові положення, на яких має ґрунтуватися 
забезпечення бюджетної безпеки України в аспекті 
державного регулювання. 

1. Враховуючи той факт, що «ефективність еко-
номіки і рівень соціального розвитку знаходяться в 
прямій залежності від зрілості інститутів» [5, с. 67] 

важливою  передумовою  виступає  адекватність 
наявної системи  інститутів та  інституцій забезпе-
чення  функціонування  та  розвитку  національної 
економічної системи країни бюджетному потенці-
алу країни.

Так, відзначимо, що бюджетний потенціал кра-
їни  та  ефективність  державного  регулювання  та 
управління  економічною  системою,  яка  суттєво 
залежить  від  рівню  розвитку  інститутів  та  інсти-
туцій,  не  є  рівними,  адже  країна може мати  сут-
тєвий  потенціал  бюджету,  не  маючи  при  цьому 
ефективної економіки. Як наслідок, сформований 
бюджетний  потенціал  використовується  неефек-
тивно, що генерує різноманітні загрози та призво-
дить  до  отримання  значних  збитків  економікою 
країни. Віддзеркаленням неефективного викорис-
тання  бюджетного  потенціалу  виступають  коруп-
ційні схеми розкрадання бюджетних коштів, що, у 
свою чергу, зумовлює їх нестачу на фінансування 
важливих програм, у тому числі тих, що забезпечу-
ють  зростання  економіки. Неефективне  викорис-
тання бюджетного потенціалу відбувається також 
внаслідок  уникнення  податків  та  ухилення  від  їх 
сплати й «тінізації» економіки. Одночасно із цими 
негативними явищами країна може мати суттєвий 
бюджетний потенціал у розрізі наповнення дохід-
ної  частини бюджету,  при цьому  за фактом буде 
наявний «штучно» утворений бюджетний дефіцит, 
наслідком  чого,  зокрема,  виступає  збільшення 
соціальної напруженості в суспільстві.

Відзначимо  також,  що  у  процесі  досягнення 
адекватності  наявної  системи  інститутів  та  інсти-
туцій  забезпечення  функціонування  та  розвитку 
національної економічної  системи  країни бюджет-
ному  потенціалу  країни  доцільно  звернути  увагу 
та  зменшення  та  ліквідацію  інституційних  розри-
вів, які притаманні складним системам. Так  інсти-
туційні  розриви  можуть  виникати  між  суміжними 
інститутами, правилами гри і правилами контролю, 
інституційними  рівнями.  Зазначене  є  негативним 
явищем,  адже  інституційний  розрив,  наприклад, 
між  формальними  правилами  і  неформальними 
практиками  дозволяє  підтримувати  сформовану 
структуру влади і рівень корупції. При цьому, якщо 
інституційні  розриви  занадто  великі  або  зберіга-
ються тривалий час,  то замість засвоєння  і  вкорі-
нення  нових  ефективних  інститутів  можуть  вини-
кати  різного  роду  незвершені  та  проміжні  стани  з 
відверто негативними наслідками: деформалізація 
нового  інституту,  часткове  введення  нового  інсти-
туту або відторгнення нового  інституту, що,  у під-
сумку,  призводить  до  наростання  інституційного 
конфлікту,  який  призводить  до  появи  неефектив-
тивних інститутів з точки зору суспільства [5, с. 78]. 
Таким чином, слід підкреслити той факт, що поява 
та  розгортання  інституційних  конфліктів  знижує 
інституційні можливості забезпечення необхідного і 
достатнього рівню бюджетної безпеки країни. 
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2.  В  умовах  прискореної  фінансової  глобалі-
зації  однією  з  важливих  проблем  для  економіки 
держави  виступає  зростання  загроз  економічній 
безпеці держави [6, с. 108]. Враховуючи той факт, 
що  бюджетна  безпека  виступає  складовою  тре-
тього порядку економічної безпеки, це твердження 
цілком  можливо  застосувати  і  для  характерис-
тики  ситуації  у  сфері  бюджетної  безпеки. Відтак, 
доцільним виступає визначення в системі наявних 
та потенційних загроз та небезпек бюджетній без-
пеці країни об’єктів першочергового регулюючого 
впливу  держави:  загрози  та  небезпеки  внутріш-
нього чи зовнішнього походження. 

Так  відзначимо,  що  основною  стратегічною 
метою влади або основним економічним законом 
централізовано  керованої  економіки  виступає 
максимальне  виробництво  засобів  внутрішнього 
і  зовнішнього  пригнічення.  Яскравим  прикладом 
виступає  радянська  економіка,  яка  пропонувала 
громадянам СРСР убоге житло, допотопні легкові 
автомобілі,  неїстівні  продукти,  але  при  цьому  в 
неймовірних  кількостях,  які  і  не  снилися  «потен-
ційним  супротивникам»,  випускала  найсучасніші 
танки, військові літаки, підводні човни, утримувала 
велетенську  армію  [7].  З  наведеного  прикладу 
можна зробити висновок, що країни з централізо-
вано керованою економікою в забезпеченні влас-
ної  безпеки,  зокрема,  бюджетної  мають  спрямо-
ваність  на  боротьбу  та  ліквідацію,  перш  за  все, 
зовнішніх супротивників, тобто зовнішніх загроз та 
небезпек. При цьому країни з ринковою економі-
кою поряд з приділенням уваги підтриманню обо-
роноздатності й безпеки власних кордонів, значну 
увагу звертають на підтримання стабільних темпів 
внутрішнього  розвитку  економіки,  тобто  велика 
увага  приділяється  регулюванню  внутрішніх 
загроз та небезпек, зокрема, у сфері забезпечення 
бюджетної безпеки країни. 

3.  Використання  інституційних  обмежень  як 
елементу  державного  регулювання  бюджетної 
безпеки. Саме наявність  інституційних обмежень 
стримує  командні  методи  управління,  обмежує 
прийняття довільних рішень всупереч об'єктивним 
обставинам, підвищує збільшує рівень відкритості 
та  прогнозованості  діяльності  органів  державної 
влади та управління. В аспекті зміцнення бюджет-
ної  безпеки  країни  це  знаходить  відображення  у 
вигляді децентралізації бюджетних повноважень; 
підвищення  регіональної  податкової  самостій-
ності;  збільшення  автономії  та  фінансової  само-
стійності місцевих бюджетів та підвищення їх ролі 
у  зведеному  бюджеті  країни;  чіткого  узгодження 
бюджетних  повноважень  державної  та  місцевої 
влади в чинному законодавстві; делегування цен-
тральною  владою  місцевим  органам  відповідних 
зобов’язань обов’язково за умови надання відпо-
відної фінансової підтримки; запровадження сис-
теми обґрунтованих бюджетних правил. 

4.  Наявність  різних  варіантів  поєднання  захо-
дів,  методів  та  інструментів  державного  регулю-
вання економічної системи в цілому та бюджетної, 
зокрема,  застосування  яких  ґрунтується  на  вра-
хуванні фаз та динаміки економічних циклів, що є 
умовою максимізації ефективності функціонування 
бюджетної  системи,  оптимізації  бюджетного  про-
цесу та зміцнення бюджетної безпеки країни. Від-
значимо,  що  розвиток  відкритих  систем  супрово-
джується чергуванням «спокійних»  (адаптаційних) 
та  «революційних»  (катастрофічних  чи  біфурка-
ційних) етапів. Так у період «спокійного» етапу при 
зміні зовнішніх умов адаптаційні механізми дозво-
ляють системі пристосуватися до нових обмежень, 
що  накладаються  середовищем.  У  свою  чергу 
катастрофічні  механізми  відповідають  граничним 
станам  системи,  перехід  через  які  призводить  до 
різкої  якісної  зміни процесів, що в ній протікають, 
до принципової зміни їх організації. Катастрофічний 
етап розвитку системи зумовлює зміну самої струк-
тури  вихідної  системи,  її  переродження,  виник-
нення нової якості [8]. При цьому, перехід системи 
до нової якості зумовлює виникнення різноманітних 
дисбалансів, загроз, небезпек, внутрішніх конфлік-
тів.  Відповідно,  подібним  циклічним  змінам  влас-
тиві  загальні  та  специфічні  чинники  забезпечення 
та  підтримання  безпеки.  Отже,  для  кожної  фази 
економічного  циклу  необхідно  встановити  відпо-
відні критерії забезпечення (підтримання) необхід-
ного і достатнього рівню бюджетної безпеки.

Висновки з проведеного дослідження. 
У  цілому  слід  відзначити,  що  рівень  захисту  та 
практичної реалізації загальнонаціональних інтер-
есів  країни є неможливим без забезпечення еко-
номічної безпеки в цілому та бюджетної безпеки, 
зокрема.  При  цьому  вважаємо,  що  комплексне 
дотримання наведених положень здатне забезпе-
чити  не  лише  підвищення  ефективності  процесу 
забезпечення  бюджетної  безпеки  країни,  але  й 
збільшити загальну ефективність діяльності орга-
нів державної влади та управління. 
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ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
BACKGROUND OF FORMING FOOD POLICY IN UKRAINE

УДК 338.22.01

Криницька О.О.
к.е.н., старший викладач кафедри 
економічної теорії та фінансово-
економічної безпеки
Одеська національна академії  
харчових технологій

У статті розглядаються тенденції фор-
мування продовольчої політики в Україні. 
Наведені існуючі проблеми її розвитку, 
що визначаються дієвим ринком спо-
живчих товарів. Вказано на необхідність 
посилення державного захисту прав 
споживачів. Передумовами активізації 
запровадження продовольчої політики 
вважається належне інституційне забез-
печення цього процесу з урахуванням 
європейського досвіду.
Ключові слова: продовольча політика, 
ринок споживчих товарів, продовольча без-
пека, національна економіка.

В статье рассматриваются тенденции 
формирования продовольственной поли-
тики в Украине. Приведены существующие 
проблемы ее развития,что определяются 
действенным рынком потребительских 
товаров.Указывается на небходимость 
усиления государственной защиты прав 

потребителей.Предпосылками активиза-
ции усовершенствования продовольствен-
ной политики считается надлежащее 
институциональное обеспечение этого 
процесса с учетом европейского опыта.
Ключевые слова: продовольственная поли-
тика, рынок потребительских товаров, 
продовольственная безопасность, нацио-
нальная экономика.

The article deals with trends in the development 
of food policy in Ukraine. Existing problems of 
development,defined by efficient market for 
consumer goods are submitted. The need to 
strengthen state consumer protection is indi-
cated. Prerequisites enhance implementation 
of food policy is considered an adequate institu-
tional support this process,with regard to Euro-
pean experience. 
Key words: food policy, market concumer 
goods, food security,national economy.

Постановка проблеми. В останні десятиліття 
у світі стали приділяти більш пильну увагу питан-
ням продовольчої політики та харчової безпеки як 
складовим національної економічної політики дер-
жави.  Україна  на  початку  ХХІ  сторіччя  втратила 
лідируючі позиції  не  тільки на фінансових, але й 
на багатьох агропродовольчих ринках і опинилася 
під загрозою продовольчої безпеки. Отже, наразі 
можна стверджувати, що стратегічною метою роз-
витку  продовольчої  політики,  яка  все  ще  пере-
буває  на  етапі  становлення,  є  покращення  рівня 
життя  населення,  піднесення  на  новий  якісний 
рівень  всього  комплексу  соціально-економічних 
чинників,  що  забезпечують  процес  життєдіяль-
ності  та  добробут  членів  суспільства.  З  огляду 
на  це  виникає  об’єктивна  необхідність  аналізу 
сучасних  тенденцій,  які  мають  місце  в  розвитку 
вітчизняного  продовольчого  ринку,  як  одного  із 
найвагоміших  сегментів  національної  економіки. 
На сьогодні саме він визначає відносини, що фор-
муються у процесі виробництва, обміну й спожи-
вання  товарів  та  послуг. Саме  тому ці  проблеми 

стають  усе  більш  актуальними  на  теренах  Укра-
їни, що обумовлено переходом країни на нові полі-
тичні й економічні відносини з країнами Європей-
ського Союзу.

Аналіз останніх досліджень. Слід  конста-
тувати,  що  проблемам  безпеки  і  якості  харчової 
продукції присвячені наукові праці відомих вітчиз-
няних та зарубіжних учених, зокрема: В. Портера, 
П. Крюгмана, Р. Вернона, В. Гейця, О. Григоренка, 
Л.  Дейнеко, О.  Ільїної,  Д.  Крисанова,  Т. Михаль-
ськи  та  інших,  які  зазначають,  що  незадовіль-
ний  стан  споживчого  ринку,  відсутність  належ-
ного  забезпечення  гарантій безпечності  та якості 
товарів  і послуг сприяють зростанню соціального 
напруження  в  суспільстві  та  стримують  еконо-
мічне зростання в цілому. Між тим процеси глоба-
лізації у світі та поширення концепції вільної тор-
гівлі викликали потребу в узгодженні та уніфікації 
процедур і вимог, що застосовуються до товарів і 
послуг та транскордонної торгівлі ними.

Постановка завдання.  Метою  дослідження 
є поглиблення  теоретичних  та прикладних основ 


