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Вплив Covid-19 на бюджетну безпеку національної економіки: прогноз для України
На сучасному етапі необхідним є врахування наслідків впливу пандемії COVID-19 на стан
національної економіки, зокрема у сфері бюджетної системи. У статті досліджено сутність бюджетної
безпеки, визначено перелік ключових загроз бюджетній безпеці у сучасному середовищі. Досліджено
методологічні аспекти розрахунку ключових індикаторів бюджетної безпеки України (визначено їх
перелік, критерії застосування вагових коефіцієнтів, діапазон характеристичних значень рівнів
бюджетної безпеки) та надано оцінку їх стану у 2015-2019 роках. Визначено вплив карантинних
заходів на рівень бюджетної безпеки України. Аналіз сучасного стану бюджетної безпеки та
перспектив розвитку України, визначених Міністерством економіки,
торгівлі та сільського
господарства України, Міжнародного валютного фонду та групи Світового банку дозволив
побудувати прогноз індикаторів бюджетної безпеки України на 2020-2021 роки та визначити
перспективи змін інтегрального показника бюджетної безпеки України до 2024 року. За результатами
прогнозування визначено необхідність планування і здійснення невідкладних антикризових заходів у
сфері управління бюджетною безпекою країни, забезпечення узгодженості норм бюджетноподаткового законодавства у інтеграції із ефективними заходами підтримки соціально-економічного
середовища України.
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Влияние Covid-19 на бюджетную безопасность национальной экономики прогноз для
Украины
На современном этапе необходимо учитывать последствия влияния пандемии COVID-19 на
состояние национальной экономики, в частности в сфере бюджетной системы. В статье исследован
вопрос сущности бюджетной безопасности, определен перечень ключевых угроз бюджетной
безопасности в современной среде. Исследованы методологические аспекты расчета ключевых
индикаторов бюджетной безопасности Украины (определен их перечень, критерии применения
весовых коэффициентов, диапазон характеристических значений уровней бюджетной безопасности)
и оценено их состояние в 2015–2019 годах. Охарактеризовано влияние карантинных мероприятий на
уровень бюджетной безопасности Украины. Анализ текущего состояния бюджетной безопасности и
перспектив развития Украины, установленных Министерством экономики, торговли и сельского
хозяйства Украины, Международным валютным фондом и Группой Всемирного банка позволил
построить прогноз индикаторов бюджетной безопасности Украины на 2020–2021 годы и определить
перспективы изменений интегрального показателя бюджетной безопасности Украины до 2024 года.
По результатам прогнозирования определена необходимость планирования и применения
неотложных антикризисных мероприятий в сфере управления бюджетной безопасностью страны,
обеспечения согласованности норм бюджетно-налогового законодательства в интеграции с
эффективными мерами поддержки социально-экономической среды Украины.
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