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– усиление инновационного потенциала научно-технической сферы за счет 
ее структурного реформирования, создания эффективных инновационных 
структур; 

– оптимальное сочетание интересов разработчиков, производителей про-
дукции и инвесторов, признание объектов интеллектуальной собственности в 
качестве источника доходов; 

– создание равных стимулов инновационной и производственной деятель-
ности всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности; 

– максимальное привлечение средств отечественных предприятий, предп-
ринимателей и банков для реализации инновационных проектов; 

– поощрение зарубежных инвестиций в инновационные проекты, обеспе-
чивающие расширение производства конкурентоспособной продукции, прове-
дение гибкой таможенной политики; 

– активная роль государства в создании экономико-правовых условий и 
рыночных механизмов, обеспечивающих превращение инноваций в сущест-
венный фактор социально-экономического развития государства. 
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ 

 
До числа найбільш важливих національних інтересів у фінансовій сфері 

можна віднести: 
– підтримання державних витрат у відповідності з наявними ресурсами; 
– забезпечення цільового фінансування державних програм (у першу чергу 

соціальних); 
– широке інвестування в сферу наукоємного та високотехнологічного ви-

робництва; 
– створення необхідних умов для вільної конкуренції на ринку; 
– зменшення наслідків впливу світових фінансових криз на національну 

економіку; 
– подолання розбіжностей між органами управління різних рівнів з приво-

ду розподілу і використання ресурсів національної бюджетної системи; 
– посилення стримування інфляційних процесів в економіці та підтриман-

ня стабільно високого курсу національної валюти; 
– протидія незаконному вивозу капіталу за кордон; 
– залучення іноземних інвестицій (особливо довгострокових в промисло-

вий сектор економіки); 
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– прийняття в найкоротші терміни необхідних нормативно-правових актів, 
що забезпечують формування і успішне функціонування фінансово-кредитної 
системи країни; 

– побудова ефективного правоохоронного механізму захисту державних 
фінансів від впливу кримінальних процесів і зазіхань [1]. 

Розкриваючи зміст національних фінансово-економічних інтересів в су-
часній економіці, можна констатувати, що вони відповідають умовам змішано-
го суспільства і багатоукладності національного господарства. Національні ін-
тереси включають в себе поряд з фінансово-економічними інтересами суспіль-
ства як цілого інтереси різних соціальних груп і являють собою певну єдність. 
Істота проблеми фінансової безпеки держави [2].  

Фінансова безпека держави – основна умова його здатності здійснювати 
самостійну фінансово-економічну політику у відповідності зі своїми націона-
льними інтересами. У загальному і цілому, на нашу думку, фінансова безпека 
держави полягає в здатності його органів: забезпечувати стійкість економічно-
го розвитку держави; забезпечувати стійкість платіжно-розрахункової системи 
та основних фінансово-економічних параметрів; (держав, ТНК, субдержавного 
угруповань і др.) нейтралізовувати вплив світових фінансових криз і навмис-
них дій світових акторів, тіньових (кланово-корпоративних, мондіалістскіх, 
мафіозних та ін.) структур на національну економічну та соціально-політичну 
систему; запобігати великомасштабну втечу капіталів за кордон, «втеча капіта-
лу» з реального сектора економіки; запобігати конфліктам між владою різних 
рівнів з приводу розподілу і використання ресурсів національної бюджетної 
системи; найбільш оптимально для економіки країни залучати і використову-
вати кошти іноземних запозичень; запобігати злочини й адміністративні пра-
вопорушення у фінансових правовідносинах (у тому числі легалізацію відми-
вання доходів, одержаних злочинним шляхом). Все перераховане також можна 
представити як деякі завдання (їх повний перелік досить широкий), які повинні 
вирішувати органи державної влади та управління з метою забезпечення безпе-
чного і ефективного функціонування не тільки елементів фінансової системи 
держави, а й усіх взаємопов’язаних з нею ланок державного управління. Як 
сказано у вищевказаній Державної стратегії економічної безпеки, «стійкість 
фінансової системи визначається рівнем дефіциту бюджету, стабільністю цін, 
нормалізацією фінансових потоків і розрахункових відноси, стійкістю банків-
ської системи та національної валюти, ступенем захищеності інтересів вклад-
ників, ринку цінних паперів, зниженням зовнішнього і внутрішнього боргу і 
дефіциту платіжного балансу, забезпеченням фінансових умов для активізації 
інвестиційної діяльності». 

Одним з найважливіших напрямків контролю за забезпеченням фінансової 
безпеки в ході бюджетного процесу є міжбюджетні відносини. Дійсно, навряд 
чи у кого виникнуть сумніви, що для забезпечення фінансової безпеки особли-
ву роль відіграє грамотне регулювання міжбюджетних відносин у країні. Так, 
тут як мінімум мають бути [3]: 

1) розроблені і впроваджені механізми регулювання міжбюджетних 
відносин: 
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– виключають необґрунтоване надання фінансової допомоги регіонам з 
метою вирівнювання їх бюджетної забезпеченості; 

– про що запобігають надання необґрунтованих привілеїв у видаткових 
повноважень органів влади та управління всіх рівнів і забезпечують реальні 
механізми їх відповідальності за виконання своїх фінансових зобов’язань; 

про виключають невідповідність розмежування видаткових зобов’язань 
між різними рівнями бюджетної системи закріпленню дохідних джерел і пода-
ткових повноважень за ними ; 

– про що включають посилення контрольних функцій федеральних органів 
влади в поєднанні з наданням фінансової допомоги регіонам; 

про що забезпечують «прозорість» міжбюджетних розрахунків і різного 
роду компенсацій для громадського контролю; 

2) визначені чіткі та обгрунтовані критерії вирівнювання бюджетної забез-
печеності регіонів, а також критерії бюджетної ефективності (при цьому ефек-
тивність може визначатися співвідношенням доходів і витрат, співвідношен-
ням бюджетних вкладень та їх результату та ін.); 

3) оптимізовані маршрути і ритмічність бюджетних потоків (з метою мінімі-
зації зміни напрямів бюджетних потоків на шляху до кінцевих споживачів). 

На закінчення відзначимо, що в статті проаналізовані лише деякі важливі 
питання фінансової безпеки, маючи мету висвітлити дану актуальну проблему і 
хоча б «пунктиром» намітити варіанти її вирішення. У зв’язку ж зі свого зна-
чущістю всі ці питання вимагають подальших наукових розробок. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Останнім часом в Україні набирає значних обертів такий вид фінансування 

як проектне. Розвиток проектного фінансування в Україні обумовлено стрім-
ким розвитком галузей економіки, безпосередньо пов’язаних з будівництвом 


