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У статті надана характеристика сутності економічної безпеки, визначена стратегія здійснення та її реалізації. Проаналізована 
фінансова безпека та її складові. Розглянуто окремі індикатори стану фінансової безпеки. Виявлено можливі загрози фінансової 
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В статье дана характеристика сущности экономической безопасности, определена стратегия осуществления и её реализа-
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Постановка проблеми. Після проголошення дер-
жавної незалежності України значно зросла еконо-
мічна небезпека за багатьма параметрами розвитку 
національної економіки, що вимагає ґрунтованого 
комплексного вивчення механізму забезпечення еко-
номічної безпеки країни та її складової – фінансової 
безпеки. Можна сказати, що саме фінансова безпека 
є кардинально значущою складовою фінансової полі-
тики держави. Тому створення системи фінансової 
безпеки держави на усіх рівнях дасть можливість 
стабілізувати стан національної економіки, захис-
тити фінансову сферу країни, забезпечити стійкість 
до внутрішніх і зовнішніх загроз та ефективно вза-
ємодіяти з міжнародними економічними та фінансо-
вими структурами.

Аналіз останніх публікацій. Основні аспекти 
визначення сутності поняття економічної безпеки, її 
складових, індикаторів, а також системи критеріїв і 
параметрів досліджено у наукових працях вітчизня-
них науковців: О.І. Барановського [1], яким надано 
визначення поняття «фінансової безпеки, як сту-
пеню захищеності фінансових інтересів на усіх рів-
нях фінансових відносин»; Б.В. Губського [2], який 
визначає, що «під фінансовою безпекою слід розу-
міти стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, 
банківської, бюджетної, податкової системи, який 
характеризується спроможністю держави забезпе-
чити ефективне функціонування національної еко-
номічної системи, її структурну збалансованість, 
стійкість до внутрішніх і зовнішніх негативних впли-
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вів». В. Шлемко [3], І. Бінько [3], В. Мунтіян [4], 
Г. Пастернак-Таранушенко [5] досліджують сутність 
поняття економічної безпеки України і напрями її 
забезпечення.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проблеми фінансової безпеки як 
складової економічної безпеки держави є об’єктом 
дослідження численних вітчизняних та зарубіжних 
науковців. Але, незважаючи на велику кількість 
наукових робіт, є доцільним з’ясувати та обґрунту-
вати питання сутності фінансової безпеки, характе-
ристики окремих індикаторів та їх впливу на фінан-
сову безпеку України.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження сутності фінансової безпеки як складової 
економічної безпеки держави та формування пропо-
зицій щодо напрямів зміцнення економічної безпеки 
України в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. В умо-
вах загострення проблем внутрішнього, політичного, 
демографічного та соціально-економічного змісту 
в Україні надзвичайно актуальним є забезпечення 
економічної безпеки держави, яка є одним із най-
важливіших національних пріоритетів. У сучасних 
умовах економічна безпека є такою, що визначає 
національну безпеку в цілому.

Економічна безпека країни охоплює основні 
сфери життєдіяльності, розвитку людини, суспіль-
ства та держави. Механізм забезпечення економіч-
ної безпеки країни – це сукупність інституційних 
та організаційних структур і комплекс використо-
вуваних ними форм і методів, за допомогою яких у 
певній послідовності послаблюється, а відтак усува-
ються внутрішні та зовнішні загрози існуванню кра-
їни в економічній сфері.

Стратегія економічної безпеки країни – це чітке 
обґрунтування основної мети і довготермінова полі-
тика та план дій держави щодо усунення загроз існу-
ванню і розвитку народного господарства країни. Це 
означає, що комплекс дій української держави у цій 
сфері повинен бути спрямований на усунення най-
важливіших загроз такій економічній системі, яка 
спрямована на задоволення потреб та інтересів тих 
верств населення, які створюють основну масу мате-
ріальних і духовних благ [6].

Належний рівень економічної безпеки досяга-
ється здійсненням єдиної державної політики, під-
кріпленої системою скоординованих заходів, адек-
ватних внутрішнім та зовнішнім загрозам. Без такої 
політики неможливо домогтися виходу з кризи, при-
мусити працювати механізм управління економіч-
ною ситуацією, створити ефективні механізми соці-
ального захисту населення.

Економічна політика – це діяльність органів зако-
нодавчої влади і управління, яка визначає цілі та 
завдання, пріоритети, методи і засоби їх досягнення 
в національній економіці. Суть економічної політики 
полягає в тому, що держава через законодавчі акти 
визначає свою позицію щодо процесів, які відбуваються 
в економіці, окреслює конкретні цілі, з’ясовує пріори-
тетність і поступовість їх досягнення, регламентує осно-
воположні національні інтереси країни у зовнішньое-
кономічних відносинах, що є визначальною базою для 
застосування економічних і правових важелів [7].

Зокрема, до основних принципів забезпечення 
економічної безпеки України відносять:

• дотримання законності на усіх етапах забезпе-
чення економічної безпеки;

• баланс економічних інтересів особи, сім’ї, сус-
пільства, держави;

• взаємну відповідальність особи, сім’ї, суспіль-
ства, держави щодо забезпечення економічної без-
пеки;

• своєчасність і адекватність заходів, пов’язаних 
із відверненням загроз і захистом національних еко-
номічних інтересів;

• надання пріоритету мирним заходам у вирі-
шенні як внутрішніх, так і зовнішніх конфліктів 
економічного характеру;

• інтеграцію національної економічної безпеки з 
міжнародною економічною безпекою.

До об’єктів економічної безпеки відносять не 
тільки державу, її економічну систему, а і суспіль-
ство та особистість. Суб’єктами економічної безпеки 
України є центральні державні органи виконавчої 
влади, органи місцевого самоврядування, підприєм-
ства, установи та організації різних форм власності.

Забезпеченням економічної безпеки національ-
ної економіки має перейматися комплексна сис-
тема, яка має досить велику кількість напрямів. 
Для національної економіки України розрізняють 
такі складові: макроекономічна, фінансова, зовніш-
ньоекономічна, інвестиційна, науково-технологічна, 
енергетична, виробнича, демографічна, соціальна, 
продовольча безпека.

Фінансова безпека – це такий стан бюджетної, 
грошово-кредитної, банківської, валютної системи 
та фінансових ринків, який характеризується зба-
лансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх 
негативних загроз, здатністю забезпечити ефективне 
функціонування національної економічної системи 
та економічне зростання.

У рамках цього дослідження надамо більш 
детальну характеристику складовим фінансової без-
пеки. В Україні розроблена Концепція забезпечення 
національної безпеки у фінансовій сфері за доручення 
Міжвідомчої комісії з питань фінансової безпеки при 
Раді Національної безпеки і оборони України, коор-
динатором даного проекту було ЗАТ «Українське 
агентство фінансового розвитку», схваленій розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України № 569-р від 
15.02.2012 р.

Фінансова безпека, у свою чергу, містить такі 
складові:

- банківська безпека – це рівень фінансової стій-
кості банківських установ країни, що дає змогу 
забезпечити ефективність функціонування банків-
ської системи країни та захист від зовнішніх і вну-
трішніх дестабілізуючих чинників незалежно від 
умов її функціонування;

- безпека небанківського фінансового сектора – це 
рівень розвитку фондового та страхового ринків, що 
дає змогу повною мірою задовольняти потреби сус-
пільства в зазначених фінансових інструментах та 
послугах;

- боргова безпека – відповідний рівень внутріш-
ньої та зовнішньої заборгованості з урахуванням 
вартості її обслуговування та ефективності вико-
ристання внутрішніх і зовнішніх запозичень та 
оптимального співвідношення між ними, достатній 
для задоволення нагальних соціально-економічних 
потреб, що не загрожує суверенітету держави та її 
фінансовій системі;

- бюджетна безпека – це стан забезпечення пла-
тоспроможності та фінансової стійкості державних 
фінансів, що надає можливість органам державної 
влади максимально ефективно виконувати покладені 
на них функції;

- валютна безпека – це стан курсоутворення, який 
характеризується високою довірою суспільства до 
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національної грошової одиниці, її стійкістю, ство-
рює оптимальні умови для поступального розвитку 
вітчизняної економіки, залучення в країну інозем-
них інвестицій, інтеграції України до світової еко-
номічної системи, а також максимально захищає від 
потрясінь на міжнародних валютних ринках;

- грошово-кредитна безпека – це стан грошово-
кредитної системи, що забезпечує усіх суб’єктів наці-
ональної економіки якісними та доступними кредит-
ними ресурсами в обсягах та на умовах, сприятливих 
для досягнення економічного зростання національ-
ної економіки [7].

Згідно із Концепцією забезпечення національ-
ної безпеки у фінансовій сфері, надано визначення 
поняття «фінансової безпеки» як складової еконо-
мічної безпеки, яка характеризує стан захищеності 
життєво важливих (ключових) інтересів держави, 
регіонів, підприємницьких структур та громадян 
у фінансовій сфері від впливу широкого кола нега-
тивних чинників (загроз). Основними критеріями 
фінансової безпеки є достатність фінансових ресур-
сів, їхні збалансованість та ліквідність, які уможлив-
люють нормальне існування та розвиток зазначених 
суб`єктів економічного життя [8].

Елементами фінансової безпеки України є:
1. Ефективність фінансової системи, тобто її здат-

ність забезпечувати досягнення стратегічних та так-
тичних цілей розвитку держави.

2. Незалежність фінансової системи, тобто здат-
ність держави самостійно визначати цілі, механізми 
та шляхи її функціонування.

3. Конкурентоспроможність фінансової сис-
теми, тобто її здатність повноцінно виконувати свої 
завдання та функції в умовах існування та впливу 
фінансових систем інших країн та світових фінансо-
вих агентів [9, с. 91].

Для оцінки фінансової безпеки України викорис-
товуються Методичні рекомендації щодо розрахунку 
рівня економічної безпеки України [7] як однієї із 
основних складових національної безпеки держави і 
визначають перелік основних індикаторів стану еко-
номічної безпеки України, їхні порогові значення, а 
також алгоритм розрахунку інтегрального індексу 
економічної безпеки. Крім того, наведені вагові кое-
фіцієнти для розрахунку субіндексів економічної без-
пеки та інтегрального показника економічної безпеки.

Наведемо окремі індикатори фінансової безпеки 
для оцінки сучасного стану фінансової безпеки Укра-
їни (табл. 1).

У зв’язку з вищенаведеними особливостями 
фінансової безпеки країни можна визначити її 
загрози, які поділяються на зовнішні та внутрішні. 
Так, зовнішніми загрозами національній безпеці у 
фінансовій сфері є:

- обмеженість доступу до міжнародних фінансо-
вих ринків;

- значна залежність від експортно-імпортної 
діяльності;

- погіршення стану зовнішньої торгівлі, зрос-
тання дефіциту платіжного балансу;

- значна залежність від зовнішніх кредиторів;
- вплив світових фінансових криз на фінансову 

систему держави.
До внутрішніх загроз національній безпеці у 

фінансовій сфері належать:
- нестабільність і недосконалість правового регу-

лювання у фінансовій сфері;
- нерівномірний розподіл податкового наванта-

ження на суб’єктів господарювання, що зумовлює 
ухилення від сплати податків;

- низький рівень бюджетної дисципліни і незба-
лансованість бюджетної системи;

- збільшення обсягу державного боргу;
- недостатній рівень золотовалютних резервів;
- високий рівень доларизації економіки;
- істотні коливання обмінного курсу національ-

ної валюти;
- слабкий розвиток фондового ринку;
- недостатній рівень капіталізації фінансової 

системи;
- відплив капіталу за кордон внаслідок погір-

шення інвестиційного клімату;
- тонізація економіки тощо [10].
Загрози ускладнюють саморегуляцію економіки та 

реалізацію фінансових інтересів, спричиняють вихід 
фінансових індикаторів за межі їхніх порогових зна-
чень. Завданнями держави є виявлення загроз, вимі-
рювання рівня їх небезпеки, реалізація адекватних 
заходів щодо запобігання й усунення загроз, а також 
негативних наслідків їхнього впливу.

До загроз фінансової безпеки України у бюджет-
ній сфері та сферах державного регулювання фінан-
сових ринків можна віднести:

1. Розбалансування бюджету внаслідок роз-
риву між законодавчо встановленими державними 
зобов’язаннями й обсягом наявних фінансових ресур-
сів, що спричиняє загрозу усім елементам фінансової 
безпеки України. Наслідком такого розбалансування 
є бюджетні суперечності та створення соціальної 
напруги у суспільстві.

2. Відсутність достовірного прогнозування макро-
економічних показників, на основі яких розрахову-
ється бюджет.

3. Незавершеність та частковість реформи між-
бюджетних відносин заважає повноцінному ефектив-
ному функціонуванню бюджетної системи України, 
призводить до суперечок бюджетів різних рівнів.

4. Загроза неадекватної структури державного 
боргу України та незваженої політики в галузі дер-
жавних запозичень у цілому має тенденцію до зни-
ження, але її не можна ігнорувати.

5. Подальше розв’язання проблеми боргової 
залежності та фінансової безпеки України залежа-
тиме від того, наскільки виваженими й обґрунтова-
ними будуть дії у сфері державного запозичення та 
управління державним боргом. Оскільки можливості 
зменшення боргового навантаження на економіку 
України через реструктуризацію не безмежні, дер-
жавна політика поступово має переходити від пере-
оформлення платежів до стратегічного управління 
державним боргом.

6. Реальною і гострою є загроза, що виражається 
у складності податкової системи України, надмір-
ному податковому тиску, недосконалості механізмів 
стягнення податків [8].

Вагомим внеском зміцнення фінансової безпеки 
України є створення Президентом України Петром 
Порошенко Ради з фінансової стабільності (указ 
№ 170/2015), метою якої є виявлення та мінімізації 
ризиків, що загрожують стабільності банківської та 
фінансової системи держави. До напрямів, що забез-
печують фінансову безпеку країни, належать:

- Бюджетна безпека як важливий фактор соці-
ально-економічного розвитку держави виступає сво-
єрідним індикатором і критерієм ефективності її 
бюджетної політики та організації бюджетного про-
цесу. З економічного погляду, бюджетна безпека 
виражає здатність держави за допомогою бюджету 
виконувати властиві їй функції та завдання, а також 
задовольняти потреби платників податків та одер-
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Таблиця 1

Окремі індикатори стану фінансової безпеки України згідно з Методичними рекомендаціями щодо 
розрахунку рівня економічної безпеки [7]

№ 
п/п

Найменування індикатора, одиниця 
виміру Порядок розрахунку індикатора Оптимальне 

значення
Критичне 
значення

1. Банківська безпека

1.1

Частка простроченої заборгованості за 
кредитами в загальному обсязі кредитів, 
наданих банками резидентам України, 
відсотків

прострочена заборгованість за креди-
тами, млн гривень / кредити надані, млн 
гривень х 100

2 7

1.2 Співвідношення банківських кредитів та 
депозитів в іноземній валюті, відсотків

кредити, надані резидентам, млн гривень / 
депозити, залучені депозитними корпораці-
ями від резидентів, млн гривень х 100

90 50

1.3
Частка активів п’яти найбільших банків 
у сукупних активах банківської системи, 
відсотків

обсяг активів п’яти найбільших банків за 
розмірами активів, млн. гривень / активи 
банків, усього, млн гривень

30 60

2. Безпека небанківського фінансового ринку

2.1 Рівень проникнення страхування (стра-
хові премії до ВВП), відсотків

валові страхові премії, млн гривень / ВВП, 
млн гривень х 100 8 1

2.2 Рівень капіталізації лістингових компа-
ній, відсотків ВВП - 70 15

2.3

Частка надходжень страхових премій 
трьох найбільших страхових компаній у 
загальному обсязі надходжень страхових 
премій (крім страхування життя), відсо-
тків 

обсяг надходжень страхових премій трьох 
найбільших страхових компаній (окрім 
страхування життя), млн гривень / загаль-
ний обсяг надходжень страхових премій, 
млн гривень 

10 30

3. Боргова безпека

3.1
Відношення обсягу державного та гаран-
тованого державою боргу до ВВП, відсо-
тків

обсяг державного та гарантованого 
боргу, млн гривень / ВВП, млн гривень х 
100

20 60

3.2 Відношення обсягу валового зовнішнього 
боргу до ВВП, відсотків

обсяг валового зовнішнього боргу, млн 
доларів США х середній курс гривні до 
долара США / ВВП, млн гривень х 100

40 70

3.3
Відношення обсягу офіційних міжнарод-
них резервів до обсягу валового зовніш-
нього боргу, відсотків

обсяг офіційних резервних активів, млн. 
доларів США / обсяг валового зовнішнього 
боргу, млн доларів США х 100

50 20

4. Бюджетна безпека

4.1 Відношення дефіциту/профіциту держав-
ного бюджету до ВВП, відсотків

дефіцит державного бюджету, млн гривень 
/ ВВП, млн гривень х 100 3 10

4.2
Дефіцит/профіцит бюджетних та позабю-
джетних фондів сектору загальнодержав-
ного управління, відсотків до ВВП

(дефіцит сектора загальнодержавного 
управління, млн гривень – дефіцит зведе-
ного бюджету, млн гривень) / ВВП х 100

0 5

4.3 Рівень перерозподілу ВВП через зведений 
бюджет, відсотків

доходи зведеного бюджету, млн гривень / 
ВВП, млн гривень х 100 28 37

5. Валютна безпека

5.1
Індекс зміни офіційного курсу національ-
ної грошової одиниці до долара США, 
середній за період

офіційний курс національної грошової оди-
ниці до долара США у поточному періоді, 
середній за період / офіційний курс націо-
нальної грошової одиниці до долара США 
у відповідному періоді попереднього року, 
середній за період

104 130

5.2 Різниця між форвардним і офіційним 
курсом гривні, гривень

офіційний курс національної грошової 
одиниці до долара США, станом на кінець 
періоду – форвардний курс національної 
грошової одиниці до долара США, станом 
на кінець періоду

0,3 2,5

5.3
Частка кредитів в іноземній валюті в 
загальному обсязі наданих кредитів, від-
сотків

кредити, надані резидентам у іноземній 
валюті, млн гривень / кредити, надані 
резидентам, млн гривень х 100

20 50

6. Грошово-кредитна безпека

6.1
Питома вага готівки поза банками в 
загальному обсязі грошової маси (М0/
М3), відсотків

готівкові кошти в обігу поза депозитними 
корпораціями (М0), млн гривень / грошо-
вий агрегат М3 (грошова маса), млн гри-
вень х 100

20 35

6.2
Частка споживчих кредитів, наданих 
домогосподарствам, у загальній структурі 
кредитів, наданих резидентам

споживчі кредити, надані домогосподар-
ствам / кредити, надані резидентам х 100 5 1

6.3
Загальний обсяг вивезення фінансових 
ресурсів за межі країни, млрд доларів 
США

- 1,0 15

Джерело: складено автором за даними [7]
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жувачів бюджетних коштів з урахуванням індивіду-
альних, корпоративних і суспільних інтересів. Отже, 
забезпечення бюджетної безпеки держави є одним із 
ключових завдань під час реалізації її стратегічних 
соціально-економічних пріоритетів.

- Ефективність валютно-курсової політики, яка, 
впливаючи на економічну систему держави загалом, 
виступає одним із комплексних її індикаторів. Це 
зумовлено впливом курсу національної грошової оди-
ниці на фактори, які становлять виклики і загрози 
стабільності фінансово-кредитної сфери, зокрема на 
рівень цін та темпи інфляції, обсяг валютних резервів, 
динаміку експортноімпортних операцій і рух капіталу, 
а відповідно – і сальдо платіжного балансу тощо.

- Фінансова безпека страхового ринку сприяє 
створенню ефективної системи захисту населення, 
суб’єктів господарювання та держави. Страховий 
ринок також є важливим джерелом довгострокових 
інвестицій, які можуть бути спрямовані в еконо-
міку країни. Підвищення рівня фінансової безпеки 
страхового ринку сприяє акумулюванню необхідних 
коштів та розвитку економіки.

Висновки з проведеного дослідження. Фінансова 
безпека є складовою економічної безпеки і визначає 
ефективність функціонування бюджетної, податко-
вої, грошово-кредитної, валютно-курсової, банків-
ської, боргової політики України. Основними держав-
ними інститутами, які визначають основні напрями 
та забезпечують ефективне проведення фінансової 
політики, виступають Міністерство фінансів Укра-
їни, Державна фіскальна служба України та Націо-
нальний банк України, тому реформування основних 
напрямків діяльності та розробки нового механізму 
роботи даних структур є пріоритетним завданням 
Уряду щодо зміцнення основних індикаторів фінан-
сової безпеки.

Таким чином, для забезпечення стабільної фінан-
сової безпеки держави необхідне вирішення її пра-
вових, політичних, економічних та соціальних 
проблем, що передбачає проведення комплексних 
реформ в усіх без виключення галузях, що відкриває 
перспективи подальших досліджень цього питання.
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