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Оцінка рівня фінансової безпеки України

Висвітлено власний погляд на удосконалення оцінки рівня фінансової безпеки України, методів виявлення загроз для національної безпеки та по-
шук дієвого механізму забезпечення фінансової безпеки, шляхів модернізації вирішення задач національної безпеки країни. Дослідження проведено 
за допомогою аналізу основних офіційних показників рівня фінансової безпеки України – індикаторів і порогових значень індикаторів фінансової 
безпеки за останнє десятиріччя; наведено негативні чинники, що послаблюють фінансову безпеку України. Вказано на необхідність забезпечення 
прийнятного рівня економічної безпеки, здійснення структурної перебудови та підвищення конкурентоспроможності національної економіки. 
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Сучасні трансформації в економіці, фінансах і 
підприємництві, що мають місце у сьогоднішній Украї-
ні, спричинили зміну уявлень про безпеку та стали по-
штовхом до переосмислення місця безпеки як умови 
подальшого розвитку фінансово-кредитних відносин. 
Крім того, методологія та принципи, що застосовували-
ся раніше у вирішенні різних задач безпеки, у XXI ст. по-
требують оновлення. Сьогодні нагальною є потреба по-
шуку сучасних шляхів безпекотворення та формування 
модернізованої системи управління безпекою з опертям 
на їх реальні суб'єкти – державні та недержавні органі-
зації, формальні та неформальні інститути та інститу-
ції ділової поведінки, неформальні зв'язки та відносини 
[2,  с. 87].

На цей час у системі економічної безпеки Украї-
ни та стабільного економічного розвитку важ-
ливу роль відіграє її фінансова складова, від 

рівня якої залежить реалізація національних інтересів 

у період фінансово-економічної кризи, оскільки розлад 
фінансів держави призводить до втрати внутрішньої та 
зовнішньої платоспроможності, нестабільності націо-
нальної грошової одиниці, зниження доходів населення 
та активів суб'єктів господарювання [8].

Зокрема, ці й інші негативні наслідки кризових 
явищ в економіці мають місце на сучасному етапі ін-
теграції України у світове господарство. Відповідно, 
і масштаби цих наслідків можуть бути глобальними: 
втрата фінансової самостійності у вирішенні соціально-
економічних питань і власної фінансової інфраструкту-
ри, обмеження доступу держави до зарубіжних ринків. 
Нагальність підвищення рівня фінансової безпеки зу-
мовлюється також значним зменшенням прибутку під-
приємств, доходів державного та місцевих бюджетів, 
надходжень до цільових фондів.

Поставленні завдання вимагають більш уточнено-
го визначення поняття «фінансова безпека держави» та 
пріоритетів її забезпечення. 
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Метою дослідження є оцінка рівня фінансової 
безпеки України, виявлення загроз для національної 
безпеки та пошук дієвого механізму забезпечення фі-
нансової безпеки, шляхів модернізації вирішення задач 
національної безпеки країни.

Перш за все зазначимо, що під фінансовою без-
пекою (чи під безпекою функціонування фінан-
сової системи держави) розуміється цілеспря-

мований комплекс заходів фіскальної та монетарної 
політики з метою досягнення стабільності фінансової 
системи та створення сприятливого інвестиційного клі-
мату. Зазначимо також, що безпека фінансової системи 
має бути досягнута як на макро- (тобто на рівні всього 
народного господарства), так і на мікрорівні (тобто на 
рівні окремих суб'єктів господарювання). Макрорівень 
фінансової безпеки, таким чином, охоплює безпеку здій-
снення монетарної політики, підтримку стабільності об-
мінних курсів, безпеку заходів державної фіскальної по-
літики, захист внутрішніх і зовнішніх інвестицій [10].

Необхідно також встановити, від яких чинни-
ків залежить ступінь фінансової безпеки держави. Це, 
в першу чергу, безпека економічної системи, яка має 
базуватись на експортних можливостях економіки; без-
пека інвестицій як для внутрішніх, так і для зовнішніх 
вкладників; фактори міжнародного фінансового ринку, 
коливання попиту та пропозиції, розвиток світових фі-
нансових ринків.

Зважаючи на викладене вище, фінансова безпе-
ка  – це такий стан бюджетної, грошово-кредитної, бан-
ківської, валютної системи та фінансових ринків, який 
характеризується збалансованістю, стійкістю до вну-
трішніх і зовнішніх негативних загроз, здатністю забез-
печити ефективне функціонування національної еконо-
мічної системи й економічне зростання [5]. 

У сучасних умовах основними загрозами фінан-
совій безпеці держави є [3]: недосконалість бюджетної 
політики та нецільове використання коштів бюджету; 
переважно фіскальний характер системи оподатку-
вання; значні розміри державного та гарантованого 
державного боргу; різкі зміни рівня цін і курсу наці-
ональної валюти; незначний рівень капіталізації бан-
ківської системи та великий рівень відсоткових ставок 
по кредитах; неспроможність банків до акумулювання 
коштів і довгострокового кредитування; криміналізація 
та масштабний відплив капіталу у «тінь» за кордон. Не-
адекватне реагування на зазначені загрози призводить 
до фінансової кризи.

Що стосується економічної і фінансової кризи – 
то це результат некомпетентності виконавчої 
гілки влади в питаннях бюджетної, податко-

вої і грошово-кредитної політики, результат управління 
торгово-грошовим оборотом у «ручному режимі» без 
урахування законів ринкової економіки, результат не-
раціонального витрачання значної частини бюджету на 
зміст «безрозмірного» державного апарату усіх рівнів, 
результат зневаги контролем за критеріями (індикато-
рами) фінансової безпеки країни. 

Суттєвим негативним чинником, що послаблює 
фінансову безпеку України, є корупція влади та бізне-
су. За рівнем корупції західні експерти включають нашу 
країну в десятку найкорумпованіших країн світу. До по-
ширених джерел живлення корупції в Україні фахівці 
відносять: 1) систему прямого підкупу посадових осіб 
і політичних діячів; 2) переведення коштів державних 
підприємств у «дочірні» структури, які створюються 
родичами керівників державних структур; 3) списання 
боргів комерційних структур перед державними підпри-
ємствами й організаціями; 4) отримання підприємниць-
кими структурами кредитів під гарантії держави та їх 
неповернення в результаті фіктивного банкрутства  [9].

Одним із головних джерел живлення корупції 
в світі та в Україні зараз стає «відмивання брудних гро-
шей». Це загрозливе явище може викликати масу про-
блем щодо забезпечення фінансової безпеки України, 
оскільки наша країна поступово перетворюється на 
один зі світових центрів із «відмивання брудних гро-
шей», у тому числі «наркодоларів». США та інші розви-
нуті країни змушені вимагати від державних чинників 
України посилити боротьбу з «відмиванням брудних 
грошей», оскільки в нашій країні ще недостатньо усві-
домлена безпека цього явища. 

До чинників, що сприяють «відмиванню» грошей в 
Україні, слід віднести: нестабільність економічної та по-
літичної ситуації в країні; відносну слабкість вітчизняної 
банківської системи; недостатнє юридичне, економічне, 
аудиторське обґрунтування міжнародних угод; потре-
бу економіки в міжнародних інвестиціях; низький рі-
вень підготовки працівників органів МВС, СБУ й інших 
контролюючих структур щодо попередження відмиван-
ня «брудних» грошей тощо. Тому для посилення бороть-
би з цим ганебним явищем необхідно вжити цілий ряд 
заходів, спрямованих на доопрацювання законодавства 
України з метою унеможливлення «відмивання» гро-
шей через комерційні банки. Також потрібно розроби-
ти механізм поповнення міжбанківської інформаційної 
системи відомостями про недобросовісних учасників 
сфери підприємницької та банківської діяльності, поси-
лити обмін оперативно-розшуковою інформацією між 
правоохоронними органами України та інших держав 
про фінансові операції (в тому числі міжнародні), які ви-
кликають підозру з погляду їх легальності. Крім цього, 
потрібно також уважніше придивитися до діяльності 
таких небанківських структур, як кредитні спілки і лом-
барди, що використовуються для подібного роду опера-
цій. В цілому в Україні треба активніше запроваджувати 
рекомендації групи з розробки фінансових заходів бо-
ротьби з відмиванням грошей (FАТF). У цьому плані по-
зитивним є виокремлення офшорних зон, використання 
яких буде контролюватися ДФС України.

Існують офіційні показники рівня фінансової без-
пеки України – індикатори та порогові значення індика-
торів, які передбачає Методика розрахунку рівня еконо-
мічної безпеки України, затверджена Наказом Міністер-
ства економіки України від 02.03.2007 № 60 [1].

Серед них є ряд відомих індикаторів (критеріїв) 
контролю фінансової безпеки країни, підтримка яких 



278

Е
К
О

Н
О

М
ІК

А
		ф

ін
а

н
С

И
, г

ро
ш

о
ВИ

Й
 о

бі
г 

і к
ре

д
И

т

БІЗНЕСІНФОРМ № 3 ’2018
www.business-inform.net

у  певних межах забезпечує нормальний розвиток еконо-
міки в цілому і «захищає» від настання кризового стану. 
До таких індикаторів відносяться: дефіцит державного 
бюджету, обсяги боргів держави, рівень інфляції, рівень 
монетизації економіки, обсяг золотовалютних резер-
вів НБУ, вартість банківських кредитів. Ступінь впливу 
загроз визначається на підставі розрахунку та моніто-
рингу системи зазначених індикаторів і порівняння їх 
із пороговими значеннями. Серед важливих показників 
ефективності державного управління доцільно назвати 
такі соціально-економічні характеристики, як рівень 
безробіття, доходи населення, заборгованість по заро-
бітній платні, темп інфляції та ін. Практика державного 
управління багатьох передових країн світу свідчить, що 
«нормальна» величина бюджетного дефіциту, що оці-
нюється через відношення його абсолютного відношен-
ня до ВВП, повинна бути не більше 4,5 % (норма 3–4 %). 
Саме для України з її невисоким рівнем платоспромож-
ності дефіцит бюджету, за оцінкою експертів, не пови-
нен перевищувати 1 % до ВВП.

Враховуючи, що обсяги внутрішніх і зовнішніх бор-
гів держави визначаються відношеннями (відпо-
відно) окремого виду боргу щодо ВВП, та у  між-

народній практиці вважається безпечним зовнішній 
борг, який не перевищує 60 % ВВП. Тоді як в Україні, 
з огляду на недостатній рівень зовнішньої платоспро-
можності і невеликі обсяги золотовалютних резервів, 
рівень зовнішнього державного боргу не повинен пере-
вищувати 30 % [1]. Наступним індикатором є рівень ін-
фляції, який визначається зростанням цін, що викликає 
знецінення коштів населення і господарюючих суб'єктів 
та є визначальним щодо оцінки внутрішньої фінансової 
стабільності у країні. У країнах зони «євро» рівень ін-
фляції не перевищує 2 %. Для України інфляцію в 5 % 
можна вважати цілком прийнятною (рівень Євросою-
зу Україні поки не досяжний). Рівень монетизації еко-
номіки визначається у відсотках як відношення обсягу 
грошової маси за агрегатом МЗ до річного обсягу ВВП 
і відображає рівень забезпечення економіки держави 
грошовими ресурсами.

Зовнішня стабільність гривні значною мірою за-
лежить від рівня золотовалютних резервів НБУ, яка 
визначається стабільністю її валютного курсу, а також 
платоспроможність держави стосовно погашення і об-
слуговування зовнішніх боргів. Стратегія оптимізації 
вартості банківських кредитів повинна враховувати ін-
тереси позичальника (прийнятна для позичальника про-
центна ставка) та інтереси банку (прибутковість кредит-
них операцій). Ці інтереси, своєю чергою, визначаються 
величиною облікової ставки НБУ, за допомогою якої 
регулюється грошова пропозиція на фінансовому ринку 
України.

Сьогодні за обмежених фінансових ресурсів у дер-
жаві виникає необхідність підвищення ефективності 
використання державних коштів, забезпечення дієвого 
державного контролю за діяльністю суб’єктів природ-
них монополій, прозорістю використання ними фінан-
сових ресурсів, ефективністю тарифної та регулятор-
ної політики. Крім цього, заходи економічної політики 

держави слід спрямовувати також на зміцнення фінан-
сового стану суб’єктів господарювання, забезпечення 
зростання їх рентабельності та капіталізації і не менш 
важливо забезпечити подолання тінізації економіки та 
припинення відпливу капіталів за кордон; збалансова-
ний розвиток бюджетної сфери; внутрішню і зовнішню 
захищеність національної валюти, її стабільність, захист 
інтересів вкладників; здійснення виваженої політики 
внутрішніх і зовнішніх запозичень. 

  

Крім цього, в умовах кризи дії влади повинні бути 
спрямовані, в першу чергу, на визначення пріо-
ритетів національних інтересів в Україні. Зокре-

ма, це стосується: 
посилення взаємозв'язку фінансово-бюджетної  �
політики й основних напрямів соціально-еко-
номічного;
забезпечення бюджетної дієздатності держави; �
забезпечення монетарної та валютно-курсової  �
стабільності;
зміцнення банківської системи, збільшення на- �
ціональних заощаджень із одночасним підви-
щенням рівня монетизації та капіталізації укра-
їнської економіки;
зміцнення національного інвестиційного по- �
тенціалу та підвищення інноваційної активнос-
ті вітчизняних підприємств;
реформування фінансового ринку та забезпе- �
чення незалежності національної економіки від 
кон'юнктури міжнародних фінансових ринків;
мінімізація впливу світових фінансових криз на  �
фінансову систему України;
детінізація економіки та залучення некримі- �
нальних капіталів в інвестиційні процеси.

Порівняння фактичних значень деяких індикато-
рів фінансової безпеки за період 2005–2016 рр. з норма-
тивними (безпечними) наведено в табл. 1. 

Як випливає з порівняння фактичних значень 
індикаторів (показників) економічної безпеки з нор-
мативами (безпечними) значеннями, у більшості ва-
ріантів простежуються неефективна політика уряду і 
НБУ в  управлінні грошово-кредитними відносинами, 
що зрештою і призводить до загальної кризи і низької 
ефективності протидії їй.

Формування і практична реалізація дієвого ме-
ханізму забезпечення фінансової безпеки пе-
редбачають, перш за все, з'ясування суті цього 

поняття, визначення факторів, що впливають на стан 
фінансової безпеки, дослідження взаємопов'язаності 
окремих складових цієї складної за внутрішньою будо-
вою та ієрархічною декомпозицією структури.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи наведене вище, слід зазначити, що 

сучасна динаміка суспільних процесів в Україні та світі 
зумовлює необхідність формування адекватної, ефек-
тивної та економічно виправданої системи захисту наці-
ональних інтересів і забезпечення національної (у тому 
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числі економічної і фінансової) безпеки. Стратегічною 
метою політики національної безпеки України є забез-
печення державного суверенітету та територіальної 
цілісності, національної єдності на основі демократич-
ного поступу суспільства та держави, дотримання прав 
і свобод людини й громадянина, створення умов для 
динамічного зростання економіки, забезпечення євро-
пейських соціальних стандартів і добробуту населен-
ня. Як зазначається у Стратегії національної безпеки 
України, забезпечення прийнятного рівня економічної 
безпеки неможливе без здійснення структурної пере-
будови і підвищення конкурентоспроможності націо-
нальної економіки [6]. Для цього необхідно насамперед 
поліпшити інвестиційний клімат, зокрема, шляхом за-
безпечення дієвого захисту права власності, удоско-
налення регуляторного та корпоративного законодав-
ства, обмеження монополізму, розвитку фінансового 
та фондового ринків. Одним із найважливіших завдань 
у цьому контексті є реформування податкової системи, 
забезпечення спрямованості фіскальної політики дер-
жави на зменшення частки усіх складових матеріальних 
витрат в економіці. Необхідно підвищити ефективність 
використання державних коштів, забезпечити дієвий 
державний контроль за діяльністю суб'єктів природ-
них монополій, прозорість використання ними фінан-
сових ресурсів, ефективність тарифної та регуляторної 
політики. Заходи економічної політики держави слід 
спрямовувати також на зміцнення фінансового ста-
ну суб'єктів господарювання, забезпечення зростання 
їх рентабельності та капіталізації. Не менш важливо 
забезпечити подолання тінізації економіки та при-
пинення відпливу капіталів за кордон; збалансований 
розвиток бюджетної сфери; внутрішню і зовнішню за-
хищеність національної валюти, її стабільність, захист 
інтересів вкладників; здійснення виваженої політики 
внутрішніх і зовнішніх запозичень.                 
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фінансів України.
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Грабчук О. М.
Фінансовий потенціал: природа та властивості з точки зору синергетичного підходу

Оновлення розуміння природи і структури фінансового потенціалу є актуальним з огляду на впровадження індетерміністської парадигми на-
укового мислення в економічні дослідження. Метою статті є удосконалення теоретичних засад розуміння фінансового потенціалу у мінливих 
умовах економічного середовища. Методологічне підґрунтя дослідження сформоване методами абстрагування, аналізу та класифікації. При-
роду фінансового потенціалу пропонується розуміти як триєдину єдність «початок → здатність до дії → нереалізованість здатності до дії», 
де початком є сукупність сучасних ресурсів (фінансових ресурсів), їх перетворення означає залучення до відтворювальної системи суспільства. 
Фінансовий потенціал визначають як синергетичну систему із властивостями самоорганізації, саморефлексії, гетерархії, емерджентності, від-
критості, багаторівневості, релятивізму, поєднання дисипативності й ентропійності у розвитку. Структурну організацію фінансового потен-
ціалу складає єдність компонентної, функціональної, територіальної та організаційної структур. Розвиток потенціалу має циклічний характер 
з періодичною зміною закономірностей.
Ключові слова: фінансовий потенціал, властивості фінансового потенціалу, структура фінансового потенціалу, природа фінансового потенціалу.
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УДК 336.13.051
Грабчук О. Н. Финансовый потенциал: природа и свойства с точки 

зрения синергетического подхода
Обновление понимания природы и структуры финансового потенциа-
ла является актуальным, учитывая внедрение индетерминистской 
парадигмы научного мышления в экономические исследования. Целью 
статьи является совершенствование теоретических основ понимания 
финансового потенциала в меняющихся условиях экономической сре-
ды. Методологические основы исследования представлены методами 
абстрагирования, анализа и классификации. Природу финансового по-
тенциала предлагается понимать как триединство «начало → способ-
ность к действию → нереализованность способности к действию», где 
началом является совокупность современных ресурсов (финансовых ре-
сурсов), а их преобразование означает вовлечение в воспроизводствен-
ную систему общества. Финансовый потенциал определяют как синер-
гетическую систему со свойствами самоорганизации, саморефлексии, 
гетерархии, эмерджентности, открытости, многоуровневости, 
релятивизма, сочетание дисипативности и энтропийности в разви-
тии. Структурную организацию финансового потенциала составляет 
единство компонентной, функциональной, территориальной и органи-
зационной структур. Развитие потенциала имеет циклический харак-
тер с периодическим изменением закономерностей.
Ключевые слова: финансовый потенциал, свойства финансового по-
тенциала, структура финансового потенциала, природа финансового 
потенциала.
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The Financial Potential: Nature and Properties in Terms  
of Synergistic Approach

Renewal of understanding of nature and structure of financial potential is 
topical, considering the introduction of indeterministic paradigm of scientific 
thinking in economic researches. The article is aimed at improving the theo-
retical bases of understanding financial potential in the changing conditions 
of the economy environment. The methodological bases of the research are 
represented by methods of abstraction, analysis, and classification. The na-
ture of financial potential is proposed to be understood as a trinity of «begin-
ning → ability to action → unrealized ability to action», where the beginning 
is a set of current resources (financial resources), and their transformation 
does mean involvement in the reproductive system of society. Financial po-
tential is defined as a synergistic system with the properties of self-organi-
zation, reflection, heterarcy, emergence, openness, multi-levels, relativism, a 
combination of dissipativity and entropicity in development. The structural 
organization of financial potential is the unity of component, functional, ter-
ritorial, and organizational structures. The potential development is cyclical, 
with periodic changes in patterns.
Keywords: financial potential, properties of financial potential, structure of 
financial potential, nature of financial potential.
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