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мереж інформації, формування електричного управління; систематичне оновлення, кон-
центрування і зміст державних інформаційних ресурсів; забезпечення інформативної не-
шкідливості України; сприяння міжнародному співробітництву в інформативною сфері та 
входженню України в вселенський iнформативний простiр [3]. 

Отже, захист і протидія злочинам і так само загроз національній безпеці Украини є 
важливим аспектом нашої держави і тому робота правоохоронних органів і прикордонний 
служби являється дуже важливим.Але, звернемо увагу на те, що рівень інформаційної без-
пеки в Україні все ж таки залишається досить низьким и потребує свого вдосконалення, 
особливо в таких напрямках: прояви обмеження свободи слова та доступу громадян до ін-
формації: несанкціоноване поширення iнформацiї:  відкриту дезінформацію. 

________________________ 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
Однією з найбільш серйозних проблем економіки України, починаючи з 1990-х років, 

зростання загроз економічної і фінансової безпеки держави. Ризики в цій сфері не дозволя-
ють забезпечити необхідний рівень економічного зростання, стримують реформування еко-
номіки, негативно впливають на торговельну та зовнішньоекономічну діяльність України, 
створюють перешкоди на шляху удосконалення бюджетної, податкової, страхової й іншої 
сфер фінансової системи України. Проблеми забезпечення економічної безпеки України 
стали предметом досліджень лише наприкінці XX століття. Однак успішна політика в 
фінансово-економічній сфері безпосередньо впливає на економіку, політичну та соціальну 
стабільність України. Тому забезпечення фінансово-економічної безпеки держави однією з 
актуальних проблем. 

Базовим критерієм забезпечення національної безпеки будь-якої держави рівень ро-
звитку її економіки. Стійкий розвиток економіки це основа реалізації національних інте-
ресів будь-якої країни. 

Заслуговують на увагу сучасні підходи до визначення сутності економічної безпеки. 
Перший підхід трактує економічну безпеку як невід'ємну частину національної безпеки, 
тобто це «...захищеність життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави в 
економічній сфері від внутрішніх і зовнішніх загроз». Другий підхід розкриває сутність 
економічної безпеки як «стан економіки», тобто економічна безпека це стан економіки й 
інститутів влади, при якому забезпечується гарантований захист національних інтересів, 
соціальна спрямованість політики, достатній оборонний потенціал навіть при несприятли-
вих умовах розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів. Третій підхід до визначення сутності 
економічної безпеки трактує економічну безпеку як сполучення або сукупність умов і фак-
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торів, що забезпечують певний необхідний рівень економічного розвитку країни. Четвертий 
підхід передбачає визначення економічної безпеки як «...якісного стану сукупності основ-
них факторів суспільного виробництва в сполученні зі здатністю держави забезпечити їх 
ефективне захищене використання в національних інтересах і здійснювати економічну 
стратегію, адекватну викликам його мінливого економічного простору, з метою досягнення 
стабільного, стійкого розвитку та самовдосконалення всього суспільства» [1]. 

Оскільки об'єктами економічної безпеки держава, суспільство та громадяни, то еко-
номічна безпека держави може трактуватися як поєднання економічної безпеки макро- та 
мікрорівня. Тому забезпечення економічної безпеки держави визначається безпекою 
індивідуума та підприємства (фірми). 

Оскільки національна безпека держави, в першу чергу, забезпечується станом еко-
номіки та захищеністю від загроз фінансової безпеки, розглянемо більш детально фінансову 
складову безпеки держави, рівень якої також знаходиться у зоні небезпечного стану. Еко-
номічна теорія обґрунтовує особливе значення фінансів в економіці країни, покладаючи ос-
новну відповідальність за них на державу. Фінансова безпека це стан фінансів і фінансових 
інститутів, при якому забезпечується гарантований захист національних економічних інте-
ресів, гармонічний та соціально спрямований розвиток національної економіки, фінансової 
системи та всієї сукупності фінансових відносин і процесів у державі, готовність і здатність 
фінансових інститутів створювати механізми реалізації і захисту інтересів розвитку націо-
нальних фінансів, підтримка соціально-політичної стабільності суспільства, а так само фор-
мується необхідний і достатній економічний потенціал і фінансові умови для збереження 
цілісності й єдності фінансової системи навіть при найбільш несприятливих варіантах розвит-
ку внутрішніх і зовнішніх процесів й успішного протистояння внутрішнім і зовнішнім загро-
зам фінансової безпеки [2]. Саме від стану фінансової безпеки залежить рівень розвитку ре-
ального сектора економіки, виробнича та всі інші елементи та види безпеки. 

Стабільний і збалансований розвиток фінансової, бюджетної, податкової, грошово-
кредитної, валютної, банківської, інвестиційної та фондової систем, а також ціноутворення 
вважаються критеріями фінансової безпеки держави. Основними загрозами у сфері фінан-
сової безпеки згідно з Законом України «Про основи національної безпеки України» недос-
коналість бюджетної політики та нецільове використання коштів бюджету; переважно 
фіскальний характер системи оподаткування; значні обсяги державного та гарантованого 
державою боргу, проблеми з його обслуговуванням; різкі зміни рівня цін та курсу націо-
нальної валюти; недостатні обсяги золотовалютних резервів; невисокий рівень капіталізації 
банківської системи, невеликі обсяги довгострокового банківського кредитування та 
значний рівень процентних ставок за кредитами; криміналізація та масштабний відплив 
капіталу у «тінь» і за кордон; фінансова залежність національної економіки від зовнішніх 
джерел; нецільове використання коштів державного бюджету; складний фінансовий стан 
підприємств, недостатність власних коштів для формування необхідного інвестиційного 
потенціалу, незначні обсяги інвестицій; недосконалість нормативно-правової бази регулю-
вання платіжно-розрахункових відносин, криза неплатежів [3]. 

Фінансову безпеку держави визначає також фінансова безпека банківської системи, 
яка розглядається в двох аспектах. По-перше, з позиції фінансових наслідків діяльності ко-
мерційних банків для економічної безпеки країни в цілому та окремих клієнтів і контр-
агентів. По-друге, з позиції недопущення та відвернення явних і потенційних загроз фінан-
совому стану банківської системи країни на рівні як центрального банку, так і комерційних 
банків [4, с. 178]. Безпеку банківської системи трактують, як такий її стан, коли забезпечу-
ються умови для її стабільного й ефективного функціонування для соціально-економічного 
розвитку країни. 

Оскільки важливою та пріоритетною складовою економічної безпеки держави її 
фінансова безпека, доцільно об'єднати ці поняття в одне фінансово-економічна безпека. При 
цьому забезпечення фінансово-економічної безпеки держави потребує вирішення широкого 
кола проблем, що стосуються формування критеріїв та принципів забезпечення фінансово-
економічної безпеки, визначення пріоритетних національних інтересів у фінансовій сфері, 
здійснення постійного відстеження факторів, які викликають загрози фінансово-
економічній безпеці країни, а також вживання заходів щодо їх попередження та подолання. 
Що стосується системи забезпечення фінансово-економічної безпеки, зокрема, системи 
відповідних інститутів і організаційно-управлінських структур, то вона також потребує на-
лежної структурної організації. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ ЗГІДНО  

З НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ  
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ 

 
В останні роки нормативна база з питань бухгалтерського обліку постійно змінюєть-

ся. Як наслідок, стандартизація бухгалтерського обліку зумовлює нові вимоги до якості об-
лікової інформації, необхідної користувачам для прийняття раціональних управлінських 
рішень. В структурі активів підприємств з 2008 року з’явився  новий об’єкт обліку – інвес-
тиційна нерухомість, який є мало дослідженим і в період здійснення економічних реформ 
набуває актуальності. 

 Відповідно до П(С)БО 32 інвестиційна нерухомість – це власні або орендовані на 
умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, 
утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а 
не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або про-
дажу в процесі звичайної діяльності, відображається у фінансовій звітності інвестиційна 
нерухомість за справедливою вартістю, якщо її можна достовірно визначити, або за первіс-
ною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від змен-
шення корисності та вигод від її відновлення, що визнаються відповідно до Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів» [3]. 

Оцінка інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю ґрунтується на цінах ак-
тивного ринку в тій самій місцевості в подібному стані за подібних умов договорів оренди 
або інших контрактів на дату балансу та не враховує майбутніх витрат на поліпшення неру-
хомості та відповідні майбутні вигоди у зв’язку з майбутніми витратами на поліпшення 
об’єктів інвестиційної нерухомості. 

За відсутності активного ринку визначення справедливої вартості інвестиційної не-
рухомості здійснюється за: 

- останньою ринковою ціною операції з такими активами (за умови відсутності сут-
тєвих змін у технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому 
діє підприємство); 

- поточними ринковими цінами на нерухомість, що може перебувати в різних станах, 
місцевості, орендних та інших контрактних умовах, скоригованими з урахуванням індиві-
дуальних характеристик, особливостей тощо інвестиційної нерухомості, для якої визнача-
ється справедлива вартість; 


