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СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

Невід’ємною складовою державної економічної безпеки є фінансова безпека. Вона є 

основою стабільності усієї економіки, передбачає якнайефективніше використання 

державою ресурсної бази, гарантує стабільний соціально-економічний розвиток та 

зосереджується на убезпеченні фінансових інтересів господарюючих суб’єктів на всіх рівнях 

фінансової системи від впливу різноманітних ризиків. Зокрема, в умовах глобальних 

економічних змін у світовому господарстві на перший план виходять такі потреби 

фінансової безпеки:   

 достатність ресурсної бази для задоволення усіх потреб секторів економіки; 

 покращення нормативно-правового забезпечення, що буде формувати та 

підтримувати нормативно-правову базу системи фінансової безпеки; 

 спроможність усіх економічних систем протистояти зовнішнім та внутрішнім 

негативним тенденціям; 

 забезпечення економічного зростання та зниження зловживання фінансовими 

ресурсами.  

Забезпечення країною фінансової безпеки – це запорука піднесення національної 

економіки за рахунок зменшення її тінізації на основі пожвавлення фіскальної ініціативи 

держави, її виваженої політики у сфері розподілу та перерозподілу внутрішнього валового 

продукту. 

Фінансова безпека держави – один з головних критеріїв, за якими оцінюється 

можливість самостійно здійснювати фінансово-економічну політику у відповідності до 

інтересів держави, також ця безпека визначає здатність державного апарату забезпечити 

розвиток держави і протистояти таким факторам: 

 втрата національного фінансового сектору («відтік» капіталу); 

 вплив світової фінансової кризи на національну економіку; 

 конфлікти між чиновниками різних рівнів щодо розподілу та використання ресурсів 

національної бюджетної системи; 

 умисні дії  держав, транснаціональних і багатонаціональних корпорацій, як 

учасників фінансово-економічних відносин; 

 значний відплив капіталу за кордон; 

 вплив неофіційних структур на соціально-політичну, національну та економічну 

системи; 

 зростання рівня злочинності та правопорушень у фінансовій сфері, наприклад, 

відмивання доходів, одержаних нечесним шляхом [1; 2, с. 73]. 

На нашу думку, нині стан фінансової безпеки є критерієм, за яким оцінюється дієвість 

державної політики та діяльність уповноважених структур під час реорганізації і розвитку не 

лише фінансово-кредитної сфери, а й виробничої інфраструктури, сфери послуг та інших 

секторів економіки. 



 129 

З огляду на це, вся політика фінансової безпеки повинна орієнтуватись на дослідження, 

збирання фінансово-економічних даних та розробку заходів щодо розвитку позитивних 

процесів у сфері фінансових відносин, знешкодження негативних явищ у цій сфері, а саме: 

 корумпованість у сферах бізнесу та влади; 

 домінування політичних чинників над економічними, що приводить до зменшення 

привабливості країни для зовнішнього та внутрішнього інвестування; 

 високій поріг населення, що живе на порозі бідності (близько 80% українців за 

даними Організації Об’єднаних Націй на лютий 2016 року); 

 надто велика розбіжність оплати праці різних верств населення та видача заробітної 

плати «у конвертах». 

Основною причиною виникнення фінансових небезпек в нинішніх умовах України є 

різкий розвиток економіки, який не передбачає структурних змін у ній, нестабільність в 

економічній та інших сферах. Це, на нашу думку, загрожує загостренням конкуренції на 

світовому ринку, особливо в умовах інфляційних тенденцій, що можуть призвести до 

цілковитої соціально-економічної залежності держави від іноземного інвестування та 

відсутності можливостей примноження доходів держави. 

Щоб підняти ступень своєї фінансової безпеки, Україна потребує: 

 переоцінювання виваженості та доречності нинішньої фінансової політики, а, за 

потреби, її реформування; 

 координування усіх дій держави для підвищення безпеки не лише на 

загальнодержавному рівні, а її забезпечення також як суб’єктів господарювання, 

так і окремих громадян;  

 витіснення усіх суперечок у фінансовій сфері та чітке спрямування дій на користь 

розвитку держави у соціально-економічній площині. 

На цей час в Україні для становлення дієвого механізму фінансової безпеки потрібно 

створити відповідний інститут, який буде прогнозувати та оцінювати фінансові ризики у цій 

сфері, визначати основні фінансові  інтереси держави, розробляти стратегічні плани та 

знаходити конкретні шляхи для їхнього виконання. 
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ОСОБЛИВОСТІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО КОНТРОЛЮ  

ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 

Під час економічних, політичних та соціальних змін, які відбуваються в Україні, 

надзвичайно важливим є система державного фінансового контролю за виконанням місцевих 

бюджетів.  

Одним з найпоширеніших видів державного контролю є казначейський контроль. У 

багатьох країнах світу він вже багато років застосовується як невід’ємна складова процесу 

виконання державного та місцевих бюджетів. Проте в Україні структура державного 

казначейства почала функціонувати не так давно, і через відсутність достатнього досвіду 

виникає багато питань стосовно самого визначення змісту і сутності поняття казначейського 

контролю в Україні, що є значною перепоною на шляху вдосконалення процесу управління 

доходами і видатками бюджету [1, c. 8]. 


