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Фінансову безпеку розуміють як стан захисту фінансових інтересів 

різних суб’єктів господарювання від зовнішніх чи внутрішніх явищ, які 

можуть впливати на фінансову стійкість підприємств [1]. 

Міжнародна практика свідчить, що розмір економіки, що знаходиться у 

тіні, вважається прийнятною до 5-10% ВВП. Збільшення розмірів 

нелегального сектору до 25-50% призводить до розбалансування 

господарських комплексів, нестабільності у фінансовій системі [2]. 

Фінансова безпека суб’єктів господарювання, під впливом постійної 

великої частки тіньового сектору, значно знижується. Це пояснюється 

існуванням наступних чинників: 

1. Нестабільність державної політики: 
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– не існує поняття бізнес-держава, немає довіри; 

– недосконалість законодавчого регулювання, бюрократичний оборот; 

– підвищення тиску на малий бізнес; 

2. Порушення принципів оподаткування: 

– втрата фіскального значення; 

– не працює механізм «загальності» оподаткування; 

3. Дисбаланс ринку праці: 

– зменшення офіційно працевлаштованих; 

– зростання безробіття; 

4. Недосконале бюджетне та грошово-кредитне регулювання: 

– непрозорість використання податкових надходжень; 

– гнучка облікова ставка, як наслідок – нестабільність кредитного сектору 

економіки; 

5. Проблеми у судовій й правоохоронних органах: 

– корупція; 

– непродуктивна боротьба з фінансовими злочинами. 

З боку розгляду фінансової безпеки, збільшення тіньової економіки є 

негативним явищем. По-перше, це пов’язано з зменшенням бази 

оподаткування, а отже і з зменшенням податкових надходжень. По друге, це 

негативно впливає на кількість контрагентів та зменшенням фінансової 

гнучкості суб’єктів господарювання. На рисунку 1 графічно зображено зв’язок 

фінансової безпеки з явищем тінізації господарських комплексів. 
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Рис. 1. Система зв’язку фінансової безпеки з явищем тінізації. 
Джерело: розробка автора. 

 

Отже, при вході економічних суб’єктів до тінізованого сектору, 

виникають негативні явища не тільки для самого підприємства, а й для його 

працівників, регіону, держави. 
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