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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Сучасний етап розвитку України характеризується значними 

економічними і політичними труднощами. В умовах подолання 

негативних наслідків світової фінансово-економічної кризи та 

необхідності відновлення економічного зростання співробітництво 

України з міжнародними фінансовими інституціями спрямовується на 

залучення додаткових бюджетних ресурсів для реформування 

національної економіки, реалізації пріоритетних інвестиційних проектів. 

Інтегрування України у світовій економічний простір загалом та у 

європейські структури зокрема зумовлюють необхідність продовження і 

поглиблення співпраці з міжнародними фінансовими інституціями на 

усталених принципах міжнародного права, поваги взаємних інтересів та 

економічної політики держав. Це потребує вироблення та реалізації такої 

моделі взаємовідносин з міжнародними фінансовими інституціями, яка б 

відповідала принципам не тільки політики та вимог останніх, але й 

інтересам нашої держави [1, с. 271-272]. 

Бюджетна безпека – це стан забезпечення платоспроможності 

держави з урахуванням балансу доходів і видатків державного й 

місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів [2]. 

Бюджетна безпека як важливий фактор соціально-економічного 

розвитку держави виступає своєрідним індикатором і критерієм 

ефективності її бюджетної політики та організації бюджетного процесу. 

З економічного погляду, бюджетна безпека виражає здатність держави за 

допомогою бюджету виконувати властиві їй функції та завдання, а також 

задовольняти потреби платників податків та отримувачів бюджетних 

коштів з урахуванням індивідуальних, корпоративних і суспільних 
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інтересів. Отже, забезпечення бюджетної безпеки держави є одним із 

ключових завдань під час реалізації її стратегічних соціально-

економічних пріоритетів [3, с. 205]. 

Формуючи бюджетну безпеку, держава зобов’язана дотримуватися 

таких основних умов [4, с. 24-27]: урахування вимог усіх об’єктивних 

економічних законів і закономірностей розвитку суспільства; вивчення і 

врахування попереднього досвіду фінансового і бюджетного розвитку; 

вивчення і врахування досвіду інших країн; врахування конкретного 

етапу розвитку суспільства, особливостей внутрішнього та міжнародного 

становища; дотримання комплексного підходу до розробки і реалізації 

заходів бюджетної політики, політики у галузі фінансів, ціноутворення, 

кредиту, заробітної плати тощо. 

Нині існує безліч загроз, які негативно впливають на бюджетну 

безпеку держави. Аналіз загроз бюджетній безпеці не можливий без їх 

класифікації та систематизації. Під класифікацією загроз можна розуміти 

розмежування загроз на конкретні групи залежно від визначеного 

чинника та виокремлення реальних і потенційних, внутрішніх і 

зовнішніх загроз. 

Загрози бюджетній безпеці – це сукупність негативних передумов і 

чинників, які перешкоджають повноцінній реалізації бюджетних 

інтересів та зумовлюють повне чи часткове порушення або руйнування 

бюджетної системи і бюджетного процесу. 

Загрози бюджетній безпеці визначаються змістом відтворювальних 

процесів суб’єктів бюджетних правовідносин, ступенем узгодженості їх 

інтересів, а, отже, функціональною детермінованістю бюджетної 

політики, засадами формування бюджету й еквівалентністю розподілу 

його коштів [5, с. 98]. 

Глобалізація – це найбільш яскравий прояв прогресу, що несе 

незліченні економічні і соціальні новації. Новації ці багато в чому 

обнадіюють, причому не тільки за критерієм достатку невідомих раніше 

благ і послуг, але і з урахуванням вже нового вигляду людства, що 

проглядається сьогодні. 

Глобалізація також є «складним й суперечливим явищем, яке сприяє 

розвитку успішних країн, а менш розвиненим країнам відводить роль 

аутсайдерів; глобалізація дозволяє вирішувати старі проблеми, але 

виводить на перший план нові, головні з яких – диференціація світової 

економіки та поляризація суспільства» [6]. 
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ЗНАЧЕННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ  

У ФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ  

І ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

Існування будь-якої держави нерозривно пов’язане із виконанням 

нею певних функцій, серед яких найвагомішими є соціальний захист 

населення, підтримка обороноздатності країни, здійснення 

правоохоронної діяльності, забезпечення економічної безпеки, та ін.  

З огляду на необхідність виконання таких повноважень кожна 

держава формує у своєму розпорядженні централізовані фонди 

фінансових ресурсів, головним з яких є бюджет центрального уряду. 


