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ТЕМА 16. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ
План лекції:
1. Фінансова безпека держави у системі економічної безпеки.
2. Бюджетно-податкова безпека як складова фінансової безпеки
держави.
3. Вплив державних боргів на фінансову безпеку.
4. Грошово-кредитна, соціальна та валютна безпека як складові
фінансової безпеки держави.
5. Безпека страхового та фінансового ринку держави.
6. Банківська та інвестиційна безпека держави.
7. Оцінка рівня фінансової безпеки України.
Рекомендована література:
Нормативна література:
1. Конституція України, прийнята Законом № 254к/96-ВР від 28.06.1996
р. / Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2952-VI від 01.02.2011 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show
2. Бюджетний кодекс України: зі змінами та доповненнями
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2542-14
3. Господарський Кодекс України: зі змінами та доповненнями
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua
4. Земельний кодекс України: зі змінами та доповненнями [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
5. Митний кодекс України: зі змінами та доповненнями [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
6. Податковий кодекс України: зі змінами та доповненнями
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
7. Про Державний бюджет України на відповідний рік: Закон України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
8. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
9. Про основні напрями бюджетної політики на відповідний рік:
Постанова Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua
10. Про банки і банківську діяльність : Закон України № 2121-III від
07.12.2000
р.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
11. Про Національний банк України : Закон України № 679-XIV від
20.05.1999
р
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14
12. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
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послуг : Закон України № 2664-III від 12.07.2001 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
Основна література:
13. Біла О.Г. Фінанси : навч. посіб. :рекомендовано МОН України / О.Г.
Біла, І.Р. Чуй.- 2-ге вид., випр. та допов.- Львів : Магнолія 2006, 2018.- 389 с.
14. Висоцька І.Б. Фінанси : навч. посіб. / І.Б. Висоцька; Львів. держ. унт внутр. справ.- Львів : ЛьвДУВС, 2010. - 256 с.
15. Глущенко А.С. Фінанси : навч. посіб.: рекомендовано МОН України
/ А.С. Глущенко.- Львів : Магнолія 2006, 2018. - 438 с.
16. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник: Рекомендовано МОН України
/ О.Р. Романенко; Укр. фін.-екон. ін-т.- 2-ге вид., стереотип.- К.: Центр навч.
літ., 2004 - 312 с.
17. Романенко О.Р. Фінанси [Електронний ресурс ]: практикум для
студентів усіх напрямів підготовки (крім 6508, 6508/1): навч.-метод. посіб. /
Л.П. Даниленко, Л.П. Гладченко, А.А. Славкова та ін.; Мін-во освіти і науки
України; Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана - Київ: КНЕУ, 2015.
- 162 с.
18. Фінанси: навч. посіб.: Рекомендовано МОН України / В.І. Оспіщев,
Л.І. Лачкова, О.П. Близнюк та ін.; за ред. В.І. Оспіщева.- 2-ге вид., перероб. і
доп. - К. : Знання, 2008. - 368 с.
19. Фінанси: Навч. посіб., рек. МОН України (лист № 1/11-8082 від
28.05.2012 р.) // Крутова А.С., Близнюк О.П., Лачкова Л.І., та ін. – Харків :
Видво «Лідер», 2013. – 560 с.
Допоміжна література:
20. Фінанси для фінансистів: Підручник / О.А Шеремет, І.В.
Дем’яненко; за ред. Говорушко Т.А. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 612
с.
21. Фінанси підприємств: Підручник / [А. М. Поддєрьогін та ін.] ; кер.
кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ.
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2013. – 519 с.
22. Фінанси домогосподарств : навч. посіб. / за ред. Т. О. Кізими. –
Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 228 с.
23. Фінанси: Підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова.-2-ге вид.
переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 687 с.
24. Фінансова система : навч. посіб. / Б. А. Карпінський. – К. : Ліра-К,
2015. – 280 с.
25. Фінанси, гроші та кредит: Методичні вказівки та індивідуальні
завдання для підготовки бакалаврів за спеціальностями 051 «Економіка», 073
«Менеджмент», 075 «Маркетинг», 292 «Міжнародні економічні відносини» /
Т.О. Ставерська, І.Л. Шевчук. – Х. : Видавець Іванченко І.С., 2017. – 36 с.
26. Вісник податкової служби України. Щомісячний науковопрактичний журнал Державної податкової адміністрації України.
27. Вісник Національного банку України. Щомісячний науково-
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практичний журнал Національного банку України.
28. Фінанси України. Науково-теоретичний
практичний журнал Міністерства фінансів України.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

та

інформаційно-

Інформаційні ресурси в Інтернеті
http://www. zakon.rada.gov.ua
http:// www.kmu.gov.ua
http:// www.sta.gov.ua
http:// www.customs.gov.ua
http:// www.me.gov.ua
http:// www.lawukraine.com
http:// www.ukrstat.gov.ua
http://pidruchniki.ws/
Текст лекції:

1. Фінансова безпека держави у системі економічної безпеки
Етимологія слова «безпека» походить від грец. «володіти ситуацією».
Безпека як результат управлінської діяльності з усунення загроз має
складну, множинну предметність: в одному з аспектів – це здатність системи
попереджувати заподіяння можливої шкоди інтересам особи, суспільства і
держави, в іншому є вияв стану захищеності їх інтересів, у третьому – вияв
системи заходів безпеки [1].
Як свідчить світовий досвід, забезпечення належного рівня фінансової
безпеки на всіх рівнях (національному, регіональному, підприємства, фізичної
особи) – це гарантія незалежності держави та можливість уникнути настання
негативних наслідків відкритості національної економіки, умова стабільності та
ефективної життєдіяльності суспільства, досягнення ефективної взаємодії з
міжнародними фінансовими та економічними інституціями.
Однак на сьогодні щодо визначення дефініції «фінансова безпека»
відсутнє єдине трактування (табл. 16.1).
Таблиця 16.1
Визначення дефініції «фінансова безпека держави»
Автори
1
Шлемко В.Т.
Бінько І.Ф.

Мунтіян В.І.

Визначення
2
Фінансова безпека держави, такий стан фінансової, грошовокредитної, валютної, банківської, податкової систем, який
характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і
зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити
ефективне функціонування національної економічної системи
та економічне зростання [2].
Фінансова безпека держави – це такий стан фінансової,
грошово-кредитної,
валютної,
банківської,
бюджетної,
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Концепція
економічної
безпеки України

Барановський О.І.

Єрмошенко М.М.

податкової систем, який характеризується збалансованістю,
стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів,
здатністю забезпечити ефективне функціонування національної
економічної системи та економічне зростання [3].
Фінансова безпека – це захищеність фінансових інтересів
суб'єктів господарювання на усіх рівнях фінансових відносин,
забезпеченість домашніх господарств, підприємств, організацій
і установ, регіонів, галузей, секторів економіки, держави
фінансовими ресурсами, достатніми для задоволення їх потреб і
виконання існуючих зобов'язань [4].
Фінансова безпека – це:
ступінь захищеності фінансових інтересів на усіх рівнях
фінансових відносин;
рівень
забезпеченості
громадянина,
домашнього
господарства, верств населення, підприємства, організації,
установи, регіону, галузі, сектора економіки, ринку, держави,
суспільства, міждержавних утворень, світового співтовариства
фінансовими ресурсами, достатніми для задоволення їх потреб і
виконання існуючих зобов'язань;
стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської,
бюджетної, податкової, розрахункової, інвестиційної, митнотарифної та фондової систем, а також системи ціноутворення,
який характеризується збалансованістю, стійкістю до
внутрішніх і зовнішніх негативних впливів,
здатністю відвернути зовнішню фінансову експансію,
забезпечити фінансову стійкість (стабільність), ефективне
функціонування національної економічної системи та
економічне зростання;
якість фінансових інструментів і послуг, що запобігає
негативному впливу можливих прорахунків і прямих
зловживань на фінансовий стан наявних і потенційних клієнтів,
а також: гарантує (у разі потреби) повернення вкладених
коштів [5].
Під фінансовою безпекою слід розуміти такий стан фінансовокредитної
сфери
держави,
який
характеризується
збалансованістю і якістю системної сукупності фінансових
інструментів, технологій і послуг, стійкістю до внутрішніх і
зовнішніх негативних чинників (загроз), здатністю цієї сфери
забезпечувати захист національних фінансових інтересів,
достатні обсяги фінансових ресурсів для всіх суб’єктів
господарювання і населення в цілому – ефективне
функціонування національної економічної системи і соціальний
розвиток [6].

7

Губський Б.В.

Під фінансовою безпекою слід розуміти стан фінансової,
грошово-кредитної,
валютної,
банківської,
бюджетної,
податкової системи, який характеризується спроможністю
держави забезпечити ефективне функціонування національної
економічної системи, іі структурну збалансованість, стійкість
до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів[7].
Сухоруков А.І.,
Фінансова безпека держави – це захищеність інтересів держави
Ладюк О.Д.
у фінансовій сфері, або такий стан бюджетної, податкової та
грошово-кредитної систем, що гарантує спроможність держави
ефективно формувати, зберегти від надмірного знецінення та
раціонально використовувати фінансові ресурси країни для
забезпечення
її
соціально-економічного
розвитку
і
обслуговування фінансових зобов’язань [8].
Юрій С. І.,
Фінансова безпека – захищеність фінансових інтересів на усіх
Федосов В. М.
рівнях фінансових відносин; певний рівень незалежності,
стабільності і стійкості фінансової системи країни в умовах
впливу на неї зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів,
що складають загрозу фінансовій безпеці; здатність фінансової
системи держави забезпечити ефективне функціонування
національної економічної системи та стале економічне
зростання [9].
Концепція
Фінансова безпека – складова економічної безпеки, яка
фінансової безпеки характеризує стан захищеності життєво важливих (ключових)
України (проект)
інтересів держави, регіонів, підприємницьких структур та
громадян у фінансовій сфері від впливу широкого кола
негативних чинників (загроз).
Основними критеріями фінансової безпеки є достатність
фінансових ресурсів, їх збалансованість та ліквідність, які
уможливлюють нормальне існування та розвиток зазначених
суб’єктів економічного життя [10].

На наш погляд, сутність поняття «фінансова безпека держави», можна
визначити як багаторівневу систему, покликану захищати інтереси всіх
підсистем фінансової системи держави від зовнішніх та внутрішніх загроз на
макро- та мікрорівнях (міжнародному, національному, регіональному,
приватному), що дозволяє забезпечити ефективне функціонування національної
економіки в цілому та сталий економічний розвиток.
Суб’єктами фінансової безпеки виступають:
- окремі громадяни,
- населення в цілому,
- домашні господарства,
- підприємства, організації, установи,
- галузі та окремі сектори економіки,
- регіони,
- держава,
- міждержавні утворення,
- світові співтовариства.
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Об’єктами фінансової безпеки є:
фінансові інтереси держави, регіону, національної економічної
системи, суб’єктів господарювання, домогосподарства, окремих громадян;
фінансові ресурси держави, регіону, суб’єктів господарювання,
домогосподарства, окремих громадян;
фінансова система держави;
фінансова політика держави та фінансовий механізм;
фінансовий сектор під яким розуміється фінансовий ринок, що
забезпечує накопичення і розподіл інвестиційних ресурсів та фінансових
послуг, взаємодію виробників і споживачів цих послуг за правилами,
визначеними державою та її регуляторними органами.
На фінансову безпеку будь-якої держави впливають як внутрішні, так
і зовнішні фактори:
- рівень фінансової незалежності (розмір фінансової допомоги з боку
міжнародних фінансово-кредитних установ, економічних угруповань, урядів
окремих країн, обсяг іноземних інвестицій у національну економіку, динаміка
зовнішнього державного боргу; стан платіжного балансу та значна залежність
України від експортно-імпортної діяльності, інтегрованість до світових
фінансових ринків);
- характер фінансово-кредитної політики (як внутрішньої, так і
зовнішньої), яку проводить держава;
- політичний клімат у країні (наявність політичної стабільності);
- рівень
законодавчо-правового
забезпечення
функціонування
фінансової сфери [9];
- рівень монетизації ВВП;
- характер формування державного та місцевих бюджетів,
- рівень тінізації економіки та відплив капіталу за кордон;
- вплив світових фінансових криз на фінансову систему України та ін.
Міжнародна безпека – це система міжнародних відносин, що заснована
на дотриманні усіма державами загальновизнаних принципів і норм
міжнародного права, що виключає вирішення спірних питань і розбіжностей
між ними за допомогою сили або загрози.
Згідно резолюції Генеральної Асамблеї ООН міжнародна економічна
безпека – це такий стан міждержавних економічних відносин, коли існують
надійні матеріальні та правові гарантії захисту економічних інтересів кожної
держави від неправомірного застосування економічної сили з боку інших
держав, міжнародних організацій і транснаціональних корпорацій.
Система міжнародної економічної безпеки, як і система міжнародної
безпеки загалом, може бути створена та функціонувати лише на основі
неухильного дотримання основних принципів міжнародного права і
спеціальних принципів міжнародного економічного права.
Норми міжнародної економічної безпеки забороняють застосування
економічної сили з політичних міркувань, дискримінацію, демпінг, обмежують
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використання протекціоністських засобів, забезпечують реалізацію суверенних
прав держав щодо їх природних ресурсів тощо.
Методологічно
поняття
«економічна
безпека»
виводиться
насамперед з поняття «національна безпека».
Національна безпека держави – ця системна категорія права, політичної
економії та політології тісно пов'язана з категоріями територіальної єдності й
недоторканності, агресії та примусу, економічної незалежності та економічного
суверенітету тощо [9].
Згідно із Законом України «Про основи національної безпеки України»
№ 964-ІУ від 19.06.2003 р. під національною безпекою розуміється
захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і
держави, за якого забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне
виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз
національним інтересам.
Суб'єктами забезпечення національної безпеки в Україні є:
Президент України;
Верховна Рада України;
Кабінет Міністрів України;
Рада національної безпеки і оборони України;
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;
НБУ;
суди загальної юрисдикції;
Прокуратура України;
місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування;
Збройні сили України, Служба безпеки України; Служба зовнішньої
розвідки України, Державна прикордонна служба України та інші військові
формування
громадяни України та їх об’єднання.
До об'єктів національної безпеки належать:
людина і громадянин – їхні конституційні права і свободи;
суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні,
інтелектуальні та матеріальні цінності,
інформаційне і навколишнє природне середовище і природні ресурси;
держава – її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність
і недоторканність.
На сучасному етапі розвитку нашої країни, чинним законодавством
України визначено основні реальні та потенційні загрози національній безпеці
України.
Загрози національній безпеці – це наявні та потенційні явища і чинники,
що створюють небезпеку життєво важливим національним інтересам України [12].
Зокрема, на сучасному етапі Закон України «Про основи національної
безпеки України» в економічній сфері визначає такі реальні та потенційні
загрози національній безпеці та стабільності у суспільстві:
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істотне скорочення внутрішнього валового продукту, зниження
інвестиційної та інноваційної активності і науково-технічного та
технологічного потенціалу, скорочення досліджень на стратегічно важливих
напрямах інноваційного розвитку;
ослаблення системи державного регулювання і контролю у сфері
економіки;
нестабільність у правовому регулюванні відносин у сфері економіки, в
тому числі фінансової (фіскальної) політики держави;
відсутність ефективної програми запобігання фінансовим кризам;
настання кредитних ризиків;
критичний стан основних виробничих фондів у провідних галузях
промисловості, агропромисловому комплексі, системах життєзабезпечення;
загострення проблеми підтримання в належному технічному стані
ядерних об'єктів на території України;
недостатні темпи відтворювальних процесів та подолання структурної
деформації в економіці;
критична залежність національної економіки від кон'юнктури
зовнішніх ринків, низькі темпи розширення внутрішнього ринку;
нераціональна структура експорту з переважно сировинним
характером та низькою питомою вагою продукції з високою часткою доданої
вартості;
велика боргова залежність держави, критичні обсяги державних
зовнішнього і внутрішнього боргів;
небезпечне для економічної незалежності України зростання частки
іноземного капіталу у стратегічних галузях економіки;
неефективність антимонопольної політики та механізмів державного
регулювання природних монополій, що ускладнює створення конкурентного
середовища в економіці;
критичний стан з продовольчим забезпеченням населення;
неефективність використання паливно-енергетичних ресурсів,
недостатні темпи диверсифікації джерел їх постачання та відсутність активної
політики енергозбереження, що створює загрозу енергетичній безпеці держави;
«тінізація» національної економіки;
переважання в діяльності управлінських структур особистих,
корпоративних, регіональних інтересів над загальнонаціональними [12].
Проблема економічної безпеки історично виникає і діє разом із становленням
і розвитком державності, усвідомленням нацією своїх економічних інтересів.
Майже до середини XX ст. поняття «економічна безпека» не
зустрічалося, а проблеми безпеки були пов’язані переважно із зовнішньою
загрозою, особливо військовою, та обороною.
На початку XXI ст. виклики глобалізації фінансової сфери (розвиток
світових фінансових центрів і глобальних комп'ютерних мереж, які
забезпечують миттєві переміщення капіталів, ринку євровалют, системи
транснаціональних банків, формування офшорного банківського бізнесу)
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призвело до розробки у багатьох країнах світу концепцій національної
безпеки, базовими елементами яких стали економічна та фінансова
безпека.
На нашу думку, економічна безпека – це спроможність держави
забезпечувати захист національних економічних інтересів від зовнішніх і
внутрішніх загроз за рахунок сталого розвитку економіки з метою підтримання
ефективного задоволення суспільних потреб на національному і міжнародному
рівнях.
Економічна безпека є складним і багатоплановим суспільним явищем,
яке характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву.
Поняття національної та економічної безпеки активно увійшло й до
законодавчої бази України (табл. 16.2).
Таблиця 16.2
Правове регламентування понять
національної та економічної безпеки в Україні
Дата
1
28.06.
1996 р.

16.01.
1997 р.

06.03.
1998 р.

19.06.
2003 р.

Нормативний
документ
2

Основні положення
3

Запроваджено поняття «економічна безпека»;
визначено, що забезпечення економічної безпеки
Конституція
(поряд із захистом суверенітету і територіальної
України
цілісності України) є найважливішою функцією
держави і справою всього українського народу
Зазначено, що самозбереження і прогресивний
розвиток України як суверенної держави залежать від
здійснення цілеспрямованої політики щодо захисту її
Концепція
національних інтересів.
(основи
Визначено сутність поняття «національна безпека»,
державної
основні об'єкти національної безпеки та принципи її
політики)
забезпечення; окреслено сутність та пріоритетні
національної
національні інтереси України, визначено основні
безпеки України
загрози національній безпеці, у т. ч. в економічній
сфері; окреслено основні напрями державної політики
національної безпеки України
Закон України
«Про Раду націо- Визначено правові засади організації та діяльності
нальної безпеки Ради національної безпеки і оборони України, її
і оборони
склад, структуру, компетенцію і функції
України»
Визначено основні засади державної політики,
спрямованої на захист національних інтересів і
Закон України
гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і
«Про основи
держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх
національної
сферах життєдіяльності.
безпеки України»
Подано визначення термінів «національна безпека»,
«національні інтереси», «загрози національній
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12.02.
2007 р.

02.03.
2007 р.

15.08.
2012 р.

безпеці»; визначено правову основу національної
безпеки, об'єкти національної безпеки, суб'єкти, їх
функції та принципи забезпечення національної
безпеки; окреслено пріоритетні національні інтереси та
загрози національним інтересам і національній безпеці
України; визначено основні напрями державної
політики з питань національної безпеки
Зазначено, що подальший розвиток і захист
найвагоміших здобутків України потребує чіткої
визначеності держави у стратегічних пріоритетах і
цілях, які мають відповідати викликам і загрозам
XXI ст., її взаємодії з сучасними системами
Стратегія
міжнародної і регіональної безпеки.
національної
Визначено принципи, пріоритетні цілі, завдання та
безпеки України
механізми забезпечення життєво важливих інтересів
особи, суспільства і держави від зовнішніх і
внутрішніх загроз; конкретизовано засади політики
держави у сфері національної безпеки, у т. ч. щодо
забезпечення прийнятого рівня економічної безпеки
Визначено
понятійний
апарат:
«економічна
безпека», «загрози економічній безпеці», «критерії
економічної безпеки», індикатори економічної
безпеки», «оптимальні значення індикаторів»,
«порогові
значення
індикаторів»,
«граничні
Методика
значення індикаторів», «макроекономічна безпека»,
розрахунку рівня
«фінансова
безпека»,
«бюджетна
безпека»,
економічної
«валютна безпека», «грошово-кредитна безпека»,
безпеки України
«боргова безпека», «безпека страхового ринку»,
«безпека фондового ринку», «зовнішньоекономічна
безпека», «інвестиційна безпека», «соціальна
безпека» та ін. Окреслено підходи до визначення
інтегрального індексу економічної безпеки.
Визначено явища і чинники, що можуть призвести
Концепція
до створення внутрішніх і зовнішніх загроз
забезпечення
національній безпеці у фінансовій сфері, основні
національної
засади та напрями державної політики щодо
безпеки
забезпечення національної безпеки держави у
у фінансовій
фінансовій сфері, шляхи і способи розв’язання
сфері
проблеми

Таким чином, економічну безпеку необхідно розглядати не тільки як
базову складову національної безпеки, її матеріальну основу, а і як
взаємопов'язану систему певних рівнів (рис. 16.1).
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РІВНІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Національний

Приватний

Локальний

Індивідуальний

Галузевий

Корпоративний

Регіональний

Міжнародний

Державний

Регіональний
Глобальний

Рис. 16.1. Рівні економічної безпеки [9]
Це означає, що стан національної безпеки держави залежить від стану
розвитку економіки (підйом /спад), її ефективності та конкурентоспроможності.
Забезпечення економічної безпеки є виключною прерогативою держави.
Об'єктами національної економічної безпеки є:
- держава;
- суспільство;
- домогосподарство;
- окремі громадяни;
- підприємства, установи, організації;
- окремі території;
- основні елементи економічної безпеки;
- економічна система в цілому [9].
Суб'єктами економічної безпеки є:
- держава;
- міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;
- державні служби;
- банківські установи;
- біржі;
- фонди і страхові компанії;
- суб’єкти господарювання;
- громадяни.
Держава є не тільки об'єктом, а й основним суб'єктом економічної
безпеки, яка здійснює свої функції у цій сфері через органи законодавчої,
виконавчої та судової гілок влади. В Конституції України чітко зазначено, що
поряд із захистом суверенітету і територіальної цілісності України
забезпечення її економічної безпеки є найважливішою функцією держави і
справою всього українського народу.
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Економічна безпека держави уявляє собою систему, складовими якої є
елементи, представлені на рис. 16.2.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ

Внутрішні складові

Макроекономічна
Фінансова
Інвестиційна
Науково-технологічна
Енергетична
Виробнича
Демографічна
Соціальна
Продовольча

Зовнішні складові

Зовнішньоекономічна
політика держави
Експортна безпека
Імпортна безпека

Рис.16.2. Складові економічної безпеки [11]
Першочергове значення при створенні та забезпеченні системи
економічної безпеки як складової системи національної безпеки держави
має визначення національних економічних інтересів для розробки
ефективних засобів щодо їх реалізації і захисту. Особливо слід підкреслити, що
розробка концепції і стратегії забезпечення економічної безпеки завжди
спирається на довгострокові національні економічні інтереси.
Національні економічні інтереси – життєво важливі матеріальні,
інтелектуальні цінності, визначальні потреби суспільства і держави, реалізація
яких гарантує економічний суверенітет держави, її незалежність у розробці
економічної політики та реалізації управлінських рішень, стійкість
національної економіки, її відтворення та прогресивний розвиток.
Загрози економічній безпеці – сукупність наявних та потенційно
можливих явищ і чинників, що створюють небезпеку для реалізації
національних інтересів у економічній сфері [13].
Для створення надійної системи забезпечення економічної безпеки
держави потрібен ефективний механізм визначення загроз національним
інтересам, що створюють безпосередню небезпеку економічній системі.
Єдиного визначеного переліку загроз національним економічним
інтересам немає. Загрози економічній безпеці видозмінюються залежно від
стану та рівня розвитку економічної системи і для кожної окремо взятої
держави відрізняються характером та рівнем гостроти.
З метою прийняття державними органами обґрунтованих рішень
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проводиться моніторинг індикаторів (показників) економічної безпеки,
який передбачає перш за все постійне відстеження, фактичну фіксацію, аналіз і
прогнозування найважливіших груп економічних показників, а також дозволяє
здійснювати практичні заходи щодо зниження негативного впливу загроз чи їх
повну ліквідацію, що значно полегшує підтримання економічної безпеки на
належному рівні.
Індикатор (від лат. indico – вказую, визначаю) – елемент, що відображає
хід процесу або стан об’єкта спостережень, його якісні та кількісні
характеристики.
Індикатори економічної безпеки – реальні статистичні показники
розвитку економіки країни, які найбільш повно характеризують явища і
тенденції в економічній сфері [13].
Особливу увагу слід зосередити на таких загальних індикаторах
економічної безпеки:
валовий внутрішній продукт (ВВП);
темп інфляції;
дефіцит бюджету;
рівень безробіття;
економічне зростання;
рівень та якість життя;
енергетична залежність;
інтегрованість у світову економіку;
сальдо експорту-імпорту;
стан демографічних процесів;
державний внутрішній та зовнішній борги;
рівень тінізації економіки.
Більш повний перелік основних індикаторів оцінки економічної безпеки
України наведений у Методиці розрахунку рівня економічної безпеки України [13].
Невід'ємною складовою визначення рівня економічної безпеки є
встановлення не лише певного набору індикаторів економічної безпеки, а й
їхніх порогових /граничних значень.
Порогові/граничні значення індикаторів економічної безпеки – це
кількісні величини, порушення яких викликає несприятливі тенденції та
загрозливі процеси в економіці [13]. Наближення індикаторів економічної
безпеки до їх граничнодопустимої величини свідчить про наростання загроз
соціально-економічній стабільності суспільства, а перевищення граничних, або
порогових, значень – про входження суспільства в зону нестабільності і
соціальних конфліктів, фактично, про реальну загрозу економічній безпеці.
Зважаючи на це, економічну безпеку держави часто трактують як деякий
стан, що задовольняє визначений набір порогових значень показниківіндикаторів. Проте економічну безпеку доцільно розуміти ширше, як
прогресуюче і динамічне явище, оскільки економіка не може розглядатися як
щось статичне [9].
Відповідно до Концепції фінансової безпеки України:
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Забезпечення фінансової безпеки Украї ни – це діяльність
фінансових агентів, направлена на запобігання або мінімізацію загроз
фінансовій безпеці та захист національних інтересів України у галузі
національних та міжнародних фінансів.
Національні фінансові інтереси – життєво важливі економічні та
фінансові цінності української держави як носія суверенітету, визначальні
фінансові потреби народу та держави, реалізація яких гарантує фінансову
незалежність та прогресивний розвиток України.
Загрози фінансовій безпеці України – наявні та потенційно
можливі явища і чинники, що створюють суттєву небезпеку національним
фінансовим інтересам [10].
Всебічне відображення системи забезпечення фінансової безпеки надано
на рис. 16.3 [17].
СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
Заходи щодо недопущення виникнення загроз
фінансовій безпеці
Захист системи національних і фінансових
інтересів країни
Функціональний рівень
фінансової безпеки

Організаційно-управлінський
рівень фінансової безпеки

Безпека бюджетної системи

Міжнародний рівень

Безпека грошово-кредитної
системи

Національний рівень

Безпека валютної системи

Державний рівень

Безпека боргової системи

Регіональний рівень

Безпека страхового та
фондового ринків

Рівень галузей, підприємств
та організацій

Інвестиційна безпека

Рівень людини

Рис. 16.3. Діяльність щодо забезпечення безпеки країни та її складові
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Основні загрози фінансовій безпеці держави полягають у такому:
недосконалість бюджетної політики і нецільове використання коштів
бюджету;
неефективність податкової системи, масове ухилення від сплати
податків;
значні розміри державного та гарантованого державою боргу,
проблеми з його погашенням та обслуговуванням;
різкі зміни рівня цін та курсу національної валюти;
значна різниця співвідношення доходів найбільш та найменш
забезпеченого населення та недостатня соціальна захищеність певних груп
населення;
невисокий рівень капіталізації банківської системи, невеликі обсяги
довгострокового банківського кредитування та значний рівень відсоткових
ставок по кредитах;
залежність реформування економіки країни від отримання іноземних
кредитів;
низький рівень інвестиційної діяльності;
зростання «тіньової» економіки, посилення її криміналізації,
нелегальний перетік валютних коштів за кордон, тощо.
Елементами фінансової безпеки України є:
1) ефективність фінансової системи, тобто її здатність забезпечувати
досягнення стратегічних та тактичних цілей розвитку держави;
2) незалежність фінансової системи, тобто здатність держави
самостійно визначати цілі, механізми та шляхи її функціонування;
3) конкурентоспроможність фінансової системи, тобто її здатність
повноцінно виконувати свої завдання та функції в умовах існування та впливу
фінансових систем інших країн та світових фінансових агентів [10].
2. Бюджетно-податкова безпека як складова фінансової безпеки
держави
Бюджетно-податкова безпека держави визначається передусім основними
напрямками бюджетно-податкової політики.
Бюджетно-податкова політика – це найбільш давній та дієвий
інструмент державного втручання в економіку країни, яка реалізується через
визначення оптимального співвідношення між доходами і витратами держави,
де роль державної казни виконує бюджет, через який акумулюється та
перерозподіляється значна частка ВВП і національного доходу (від 1/3 до 1/2 ).
Бюджетно-податкова політика забезпечує виконання державою
найважливіших економічних функцій, які формують її дієздатність:
фінансове забезпечення виконання державою своїх функцій
(управлінської, оборонної, соціальної, регулюючої);
підтримка фінансової стабільності та збалансованості у розвитку її

18

регіонів;
забезпечення фінансової незалежності держави;
створення стимулів для соціально-економічного розвитку.
Бюджетна безпека – це стан забезпечення платоспроможності держави з
урахуванням балансу доходів і видатків державного й місцевих бюджетів та
ефективності використання бюджетних коштів [13].
Проблеми бюджетної безпеки України полягають не тільки у
надзвичайно малих розмірах бюджету, але й у недостатньо якісному
бюджетному плануванні, оскільки прогнозні показники в сучасних умовах
мають певну невизначеність, залежать від впливу непідконтрольних уряду
чинників, що перетворює бюджет як фінансовий план на умовність та
призводить до негативних наслідків.
Бюджетна безпека визначається:
1) цілісністю бюджетної системи;
2) ступенем збалансованості її бюджетів;
3) наявністю правової бази складання, процедури розгляду та
затвердження бюджету;
4) обсягами бюджетного фінансування;
5) наявністю або відсутністю бюджетних резервів;
6) характером касового виконання бюджету;
7) наявністю та чисельністю податкових пільг;
8) дотриманням бюджетної дисципліни.
Бюджетна безпека визначається також рівнем перерозподілу через
бюджет валового внутрішнього продукту. Рівень перерозподілу валового
внутрішнього продукту через зведений бюджет України протягом останніх
трьох років складав 29,0–31,6 % ВВП, в той час як граничний рівень цього
показника в країнах з розвиненою економікою, як свідчить світова практика,
досягає 40–45 % [15, 16].
Найважливішим індикатором фінансової безпеки держави виступає
рівень бюджетного дефіциту.
Бюджетний дефіцит – перевищення видатків бюджету над його
доходами.
Рівень дефіциту бюджету визначається як відношення обсягу дефіциту до
обсягу валового внутрішнього продукту. Існують різні оцінки його граничного
розміру. Згідно з даними міжнародної статистики «нормальна» величина
бюджетного дефіциту в індустріально розвинених країнах коливається у межах
3–4 % від розміру ВВП за середньосвітової його величини 4,5 %. [15].
Однією з основних загроз є перевищення фактичного бюджетного
дефіциту над запланованим, що говорить про низьку ефективність роботи
уряду та може призвести до труднощів у співпраці з міжнародними фінансовокредитними організаціями.
Ефективність бюджетної політики, формування і стан державного
бюджету багато в чому залежать від проведення ефективної податкової
політики, яка виступає головним важелем стабільного існування держави і є
складовою бюджетно-податкової політики. З одного боку вона забезпечує
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фінансову базу держави, а з іншого виступає важливим чинником реалізації її
фінансової політики.
Податкова політика – це сукупність заходів держави у сфері
оподаткування шляхом встановлення правового регламентування та організації
стягнення податків для реалізації фіскальної функції бюджету.
При її формуванні враховується здатність податків виконувати дві
взаємозв'язані функції: фіскальну і стимулюючу. Держава через рівень
оподаткування, порядок обчислення податкової бази і системи податкових пільг
та обмежень визначає, з одного боку, величину доходів державного бюджету, з
іншого – стимулює ділову активність суб'єктів господарювання і окремих
громадян у відповідності з встановленими цілями і пріоритетами соціальноекономічного розвитку країни.
Ефективність податкової політики визначається дієвістю обраних
фіскальних-регулюючих інструментів, які дозволяють їй не лише забезпечувати
функціонування держави, а й використовувати свої ресурси та інструменти
впливу задля досягнення цілей суспільного розвитку, основними з яких
називають контроль за зайнятістю, інфляцією та економічним зростанням.
Податкова безпека держави визначається ефективністю податкової
політики держави, яка має оптимально поєднувати фіскальні інтереси держави
та індивідуальні, корпоративні інтереси платників податків [9].
Фіскальні інтереси держави передбачають:
забезпечення держави оптимальним обсягом податкових надходжень;
оптимізацію рівня оподаткування;
збільшення податкової бази.
Негативний вплив на фінансову безпеку оказують:
численні податкові пільги;
надмірне підвищення норми оподаткування;
збільшення тіньової економіки через згортання легального бізнесу;
масове ухилення від сплати податків.
В Україні гострою проблемою є надмірне оподаткування, яке породжує
масове ухилення від сплати податків. Високий рівень податку на доходи
фізичних осіб (15-17 %) змушує громадян приховувати свої доходи від
оподаткування. Податок на прибуток підприємств (19 %) стримує розвиток
виробництва, а ставка ПДВ (20 %) скорочує попит населення.
У свою чергу, недостатнє надходження податків до бюджету може
сприяти збільшенню його дефіциту і як наслідок загрозі фінансовій безпеці
держави.
На рівні держави податковий тиск визначає частка податкових
надходжень до бюджету у ВВП:

П

ПН Б
100 %;
ВВП

де ПНБ – податкові надходження до бюджету;

(17.1)
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ВВП – валовий внутрішній продукт.
У Законі «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня
2010 р. [14] зазначається, що основними засадами внутрішньої політики в
економічній сфері є такі:
проведення прозорої та виваженої бюджетної політики як дієвого
інструменту соціально-економічного розвитку, захисту вразливих верств
населення та інвестування в реальний сектор економіки для підтримки
національного товаровиробника і збереження робочих місць;
проведення стабільної, раціональної та справедливої податкової
політики, яка передбачає зниження податкового навантаження на економіку з
розширенням бази оподаткування;
підвищення результативності державних видатків, реалізація прозорої
політики закупівель за державні кошти, яка гарантуватиме раціональне
використання ресурсів;
проведення ефективної політики управління державним боргом.
3. Вплив державних боргів на фінансову безпеку
Боргова безпека – це такий рівень внутрішньої і зовнішньої
заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування й ефективності
використання внутрішніх і зовнішніх запозичень й оптимального
співвідношення між ними, достатній для вирішення нагальних соціальноекономічних потреб, що не загрожує втратою суверенітету та руйнуванням
вітчизняної фінансової системи [13].
Згідно Бюджетному кодексу структуру та граничний розмір державного
боргу країни затверджує Верховна Рада України одночасно з прийняттям
закону «Про Державний бюджет України на відповідний рік». Умови
здійснення державних запозичень визначає Кабінет Міністрів України, у тому
числі вид, валюту, строк та відсоткову ставку державного запозичення [19].
Основними індикаторами, що визначають боргову безпеку є обсяги
внутрішніх та зовнішніх боргів держави.
Обсяги внутрішніх та зовнішніх боргів держави – це величина
непогашених в строк запозичень, що здійснює держава на внутрішніх і
зовнішніх ринках.
Рівень боргової безпеки держави для внутрішнього і зовнішнього боргів
визначається відношенням, відповідно, внутрішнього або зовнішнього боргу до
обсягу валового внутрішнього продукту.
Безпечним вважається державний борг, який не перевищує 60 % ВВП.
Саме такий рівень закладено у Бюджетному кодексі України (рис. 16.4) [19].
Аналіз безпеки держави у сфері зовнішньої заборгованості здійснюється
шляхом експертних оцінок, а саме порівнюються боргові індикатори
конкретної держави з їхніми граничними значеннями, що використовуються у
світовій практиці.
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Рис. 16.4. Відношення державного та гарантованого
державою боргу України до ВВП
Існує припущення, що при обчисленні державного боргу український
уряд, на відміну від урядів економічно розвинених країн, відносить до
державного боргу не всі державні боргові зобов’язання.
Загалом розмір державного боргу України невисокий у порівнянні з
розвиненими країнами, але темпи його зростання виглядають дійсно
загрожуючими. Наприклад, до кризи 2008 р. відсоток боргу до ВВП складав
менше 10 %, а зараз – біля 40 %. Якщо не знизити темпи зростання державного
боргу, то це потенційно може вплинути на економічну ситуацію, в країні може
відбутися:
– падіння життєвого рівня;
– девальвація національної валюти;
– інфляція;
– зростання товарного дефіциту і цін на імпортні товари, енергоносії;
– відставання зарплат і соціальних виплат від зростання цін.
Важливим показником платоспроможності держави є здатність
виконання нею своїх боргових зобов’язань. Тому дотримання фінансової
безпеки залежить від стану обслуговування та погашення зовнішнього боргу.
На сьогодні Україна на міжнародній арені не вважається добросовісним
позичальником, завдяки чому ставки для України зберігаються на рівні 8–9 %, в
той час, як для країн ЄС вони не перевищують 3–4 %. Кредитні рейтинги
України наведено у табл. 16.3.
Відповідно до шкали Fitch, рейтинги групи В означають наявність певних
кредитних ризиків при обмеженому запасі міцності.
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Таблиця 16.3
Кредитні рейтинги України (боргових зобов’язань) [20]
Рейтинг боргових
Рейтинг боргових
зобов’язань в
зобов’язань в
Рейтигове
іноземній валюті національній валюті
агенство
Довгостро- Коротко- Довгостро- Короткокові
строкові
кові
строкові
“Fitch
Ratings”
B
B
B
(Fitch)
“Standard
and Poors”
B+
B
BBB
(S&P)
“Rating and
Investment
B+
Information,
Inc.”(R&I)
“Moody’s
Investors
B2
B2
Service”
(Moody’s)

Прогноз

Дата
присвоєння
(підтвердження)
рейтингу

Позитивний

21 липня
2011 року

Стабільний

29 липня
2010 року

Стабільний

31 березня
2011 року

Стабільний

11 жовтня
2010 року

Погашення державного боргу сьогодні здійснюється за допомогою
спеціального структурного підрозділу Міністерства фінансів України –
Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики.
Значне використання запозичень протягом двох-трьох років створює
фінансову піраміду, що зумовлює фінансовий крах всієї системи. Взагалі, про
наростаючу кризу зовнішнього боргу будь-якої держави свідчить зростання
його співвідношення до ВВП, обсягу експорту, співвідношення імпорту до
чистих золотовалютних резервів. У світовій практиці вважається прийнятним,
якщо зростання державного боргу за рік не перевищує річного обсягу
державних капіталовкладень. Для країн, які увійшли до «зони євро» річний
дефіцит бюджету не повинен перевищувати 3 % ВВП, що загалом відповідає
частці державних капіталовкладень у ВВП [20].
Загрозою, пов’язаною зі зростанням державних боргів, є відволікання
значних коштів з реального сектору економіки, які спрямовуються на
обслуговування і погашення цих боргів. Якщо загальний обсяг зовнішнього
державного боргу вище загальноприйнятих меж, це призводить до зниження
темпів економічного зростання, підвищенню рівня інфляції, офіційного
валютного курсу зростанню бюджетного дефіциту, і як наслідок до падіння
фінансової безпеки, втрати фінансової незалежності. Надмірне зростання боргів
держави спонукає до їх реструктуризації, що викликає недовіру до неї з боку
інших держав і міжнародних фінансових інститутів.
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Заходами щодо підвищення боргової безпеки є:
удосконалення законодавчого забезпечення формування внутрішньої
та зовнішньої заборгованості;
узгодженість зі стратегією економічного розвитку, прогнозом ВВП,
платіжного балансу, резервів НБУ;
поліпшення формування, обліку, обслуговування та контролю
державних запозичень;
розробка системи індикаторів щодо стану сукупного державного
боргу;
визначення оптимального розміру заборгованості, яка б задовольняла
потреби держави, та спонукала до підвищення соціально-економічного
розвитку;
переведення частини заборгованості у державні цінні папери;
встановлення єдиних стандартів розкриття інформації про державний
борг для звітування про обсяги всіх складових державного прямого та умовного
боргу;
проведення скоординованої політики співвідношення між зовнішніми і
внутрішніми запозиченнями;
розробка механізму контролю за дотриманням річного ліміту
зовнішніх запозичень та граничного розміру зовнішнього державного боргу,
включаючи міжнародні запозичення державними органами місцевого
самоврядування;
запровадження зваженої системи управління державним боргом, за
допомогою якої приймалися б рішення залежно від ситуації, яка склалася у
фінансовій сфері.
Стратегічна ефективність боргової політики в Україні регулюється
відповідно до Середньострокової стратегії управління державним боргом на
2012-2014 роки, прийнятою 2 березня 2011 р., яка суттєво удосконалила
нормативно-правову базу з питань управління державним боргом й надала
законодавчому полю регулювання відносин, що виникають в процесі управління
державним боргом та операціям з державною заборгованістю системного
характеру .
Хоча зволікання із прийняттям базового закону про державний борг
призводить до виникнення суперечностей між положеннями окремих
нормативних актів з питань погашення і обслуговування державного боргу. З
метою усунення протиріч Підкомітетом з питань державного боргу, запозичень
та інвестицій Комітету з питань бюджету Верховної Ради України ще у 2005
році було розроблено проект Закону України «Про Державний борг України»
(реєстр № 1229-1).
Базовим нормативним актом, який здійснює регулювання даної сфери
сьогодні, є Бюджетний кодекс України, в якому зафіксовано загальні принципи
боргової політики, у тому числі – обов’язковість зменшення державного боргу,
якщо його обсяг зросте до 60 % ВВП.
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У Звіті про виконання Програми управління державним боргом за 2012
рік Міністерства фінансів України зазначено, що співвідношення обсягу
державного боргу до ВВП на кінець 2012 р. встановлено на рівні не більше 30 %.
Фактично за підсумками року відношення державного боргу до ВВП становило
28,3 %, що на 1,7 процентних пункти менше встановленого граничного рівня
[21]. Хоча за даними незалежних міжнародних експертів показник
співвідношення державного боргу та ВВП за 2012 р. склав 38,8 % і сьогодні
Україна у світовому рейтингу щодо рівня державного боргу займає 93-те місце
(порівняно з 77-м місцем у 2010 р. та 68-м місцем у 2011 р.) [22].
Основними ризиками зростання рівня державної заборгованості у 2013 р. є:
зростання нестабільності та невизначеності глобальних економічних
тенденцій та економічної динаміки, що матиме наслідком зниження попиту на
продукцію вітчизняної металургійної та хімічної промисловості;
наявність ризику девальвації національної грошової одиниці;
очікуване погіршення динаміки надходжень Державного бюджету
України разом із збільшенням податкових витрат для стимулювання ділової
активності;
зростання обсягів внутрішнього державного боргу внаслідок
відстрочення чергового траншу від Міжнародного Валютного Фонду [23].
4. Грошово-кредитна, соціальна та валютна безпека як складові
фінансової безпеки держави
Грошово-кредитна безпека – це такий стан грошово-кредитної системи,
який характеризується стабільністю грошової одиниці, доступністю кредитних
ресурсів та таким рівнем інфляції, що забезпечує економічне зростання та
підвищення реальних доходів населення [13].
На рівень фінансової безпеки держави впливає характер формування
грошової маси як одного з найважливіших елементів фінансової системи.
Сучасна
грошово-кредитна
безпека
характеризується
ознаками
подальшого виходу з кризи, посиленням внутрішньої фінансової дисципліни, що
і відповідає прогнозним показникам функціонування економіки України [24].
Рівень фінансової безпеки держави залежить від характеру взаємозв’язку
і взаємообумовленості монетарної та фіскальної політик. При цьому можуть
виникати ситуації, коли монетарна і фіскальна політики тісно переплетені між
собою, або коли між ними існує чітке розмежування. У першому випадку
фіскальна політика змушує центральний банк країни здійснювати пряме
фінансування дефіциту державного бюджету, у другому – відбувається
відокремлення центрального банку від фінансування бюджету.
Нестача безготівкової грошової маси призводить до зростання взаємних
неплатежів, впливає на обсяги виробництва, рівень цін, знижує фінансову
безпеку. Низьке відношення грошової маси в обігу до обсягу виробленого ВВП
породжує інфляційні очікування. Інфляція залишається актуальною проблемою
для всіх країн світу, а стимулювання інфляційних процесів – однією із цілей
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економічної політики урядів та монетарних органів влади.
Інфляція – це підвищення загального рівня цін в економіці, яке
спричинене зниженням купівельної спроможності грошей, внаслідок
переповнення каналів обігу надлишковою кількістю паперових грошей,
незабезпечених відповідним зростанням товарної маси.
Індикатором фінансової безпеки виступає рівень інфляції.
Рівень інфляції визначається зростанням цін, що викликає знецінення
коштів населення і господарюючих суб’єктів.
Інфляція у діапазоні від 2 до 4 % за рік вважається помірною (повзучою),
яка може сприяти зростанню виробництва і стати стимулом до економічного
зростання. Інфляція від 5 до 20 % – свідчить про наявність відкритої інфляції,
коли темпи економічного зростання починають зменшуватися. Інфляція на
рівні від 20 до 25 % називається галопуючою. У цей період спостерігається
стрімке зростання цін на товари, яке втрачає контрольованість і призводить до
поглиблення загальної соціально-економічної кризи. Галопуюча інфляція
переходить у гіперінфляцію – припиняється економічне зростання, відбувається
спад виробництва, і як наслідок, втрата держави своєї фінансової незалежності.
Інфляція може бути прихованою, наприклад, проявлятися у формі
бюджетної заборгованості громадянам із заробітної плати та інших соціальних
виплат, неплатежів тощо.
В Україні рівень інфляції («індекс споживчих цін») розраховує Державна
статистична служба України. З 1 січня 2008 р. в Україні почали обраховувати
базовий індекс споживчих цін (БІСЦ), який є субіндексом індексу споживчих
цін та характеризує інфляцію, яка спричинена тиском з боку попиту, та
відповідно найбільш повно відображає ефекти від зміни реальних монетарних
умов. Він показує стійку динаміку цін з мінімізацією короткострокових
нерівномірних змін цін, викликаних шоками пропозиції, адміністративним
регулюванням.
Базова інфляція – показник, що виключає зміни цін на товари, схильних
до впливу чинників, які носять адміністративний і сезонний характер.
Динаміку річних індексів інфляції в Україні за 2000-2012 рр. наведено на
рис. 16.5 [25].
Висока та особливо нестабільна інфляція призводить до того, що:
скорочуються темпи зростання інвестицій у реальний сектор
економіки;
знижується кредитна активність, орієнтована на довгі строки
погашення кредитів;
не має змоги знижуватися рівень відсоткових ставок комерційних
банків. Унаслідок чого не лише підвищується вартість грошових (фінансових)
ресурсів, а й виникають додаткові витрати бюджету на обслуговування боргу;
знижується купівельна спроможність національної валюти;
зростають валютні ризики;
знижується норма заощаджень серед населення і потенційні масштаби
коштів, що могли б бути залучені банками для здійснення їх кредитної
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діяльності;
активізуються процеси доларизації.
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Рис. 16.5. Динаміка річного та базового індексів інфляції в Україні
Рівень інфляційної безпеки визначається правильністю визначення виду
інфляції та обрання типу антиінфляційної політики.
Основними напрямками антиінфляційної політики повинні бути:
оздоровлення бюджетної та банківської систем;
підтримка пріоритетних галузей народногосподарського комплексу;
стимулювання науково-технічного прогресу та інвестицій;
розвиток ринку цінних паперів, і як наслідок, мобілізація вільних
коштів юридичних і фізичних осіб.
Оцінюючи стан фінансової безпеки держави, не можна не
враховувати групу показників соціального блоку.
Соціальна безпека – це такий стан розвитку держави, при якому держава
здатна забезпечити гідний і якісний рівень життя населення незалежно від
впливу внутрішніх та зовнішніх загроз [13].
Зіставлення рівня і якості життя з граничними значеннями дозволяє
визначити існуючі загрози у даній сфері, розробити і вжити заходів щодо
підвищення ефективності соціальної політики держави.
Соціальна політика – діяльність держави з досягнення добробуту й
розвитку населення через підвищення його рівня та якості життя, а також
заохочення його прагнення до соціального прогресу через забезпечення
соціальних прав усіх соціальних груп населення.
Під критерієм соціальної безпеки розуміють оцінку стану соціальної
сфери з погляду найважливіших процесів, що відбивають її характер і напрями
реалізації соціальної політики.
Критеріями соціальної безпеки є:
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стабільність соціальних взаємин і структури соціальної сфери;
наявність умов запобігання і вирішення соціальних конфліктів;
позбавлення економічного підґрунтя процесів десоціалізації
суспільства.
Показники соціальної безпеки найбільш повно характеризують соціальну
сферу держави, рівень кількісних і якісних параметрів її розвитку. При цьому
показники соціальної безпеки мають відповідати таким вимогам:
наявність високого ступеня інформативності;
наявність зв’язку показників із суттєвими тенденціями і процесами
розвитку соціально-економічної сфери на кожному етапі її функціонування та
розвитку;
можливість їх застосування у практичній діяльності суб’єктів
економічної системи.
За рівнем дослідження система показників соціальної безпеки може
охоплювати: макро-, мезо-, мікроекономічний рівень, рівень сім’ї або
особистості, що потребує використання різних систем показників.
Найбільшого поширення в національних системах дослідження рівня
соціальної безпеки знайшли загальні макроекономічні показники:
рівень зайнятості населення;
рівень (норма) безробіття;
мінімальна погодинна заробітна плата;
питома вага зайнятих, що отримують плату на рівні мінімальної;
індекс людського розвитку (тривалість життя, рівень освіти, реальний
ВВП на душу населення, у тому числі за паритетом купівельної спроможності);
розрив між прибутками 10 % найприбутковіших і 10 % найменш
прибуткових груп населення тощо.
Порогові значення показників соціальної безпеки уявляють собою
граничні величини, недотримання яких перешкоджає нормальному розвитку
соціальної сфери і призводить до формування негативних, руйнівних тенденцій.
Індикатори соціально-економічних явищ і процесів представляють
порогові значення показників. Найвищий ступінь безпеки досягається за умов,
коли весь комплекс показників перебуває в допустимих межах своїх граничних
значень, а задовільні значення одного показника досягаються не в збиток іншим.
Прикладами порогових значень показників соціальної безпеки є такі:
1) обсяг ВВП на душу населення: від рівня розвинених країн – 50 % і від
середньосвітового рівня – 100 %;
2) тривалість життя – 70 років;
3) частка населення, що має прибутки нижче прожиткового мінімуму, – 7 %;
4) рівень безробіття – 7–12 %;
5) розрив між грошовими прибутками 10 % найбільш і 10 % найменш
забезпечених груп населення – 8 разів [27].
Для економічно розвинених країн ситуація з витратами третини
сімейного бюджету на харчування вважається порогом бідності. Для
порівняння підкреслимо, що, за різними оцінками, у США питома вага витрат
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на продукти харчування в загальній масі грошових прибутків становить
15–25 %, Франції – 13–25 %, ФРН – 32 %, Японії – 24 % .
Про низький рівень доходів населення в Україні свідчить показник частки
населення із середньодушовими витратами у місяць нижчими за прожитковий
мінімум (табл. 16.4) [25].
Таблиця 16.4
Диференціація життєвого рівня населення
Показники / Роки
Чисельність населення із
середньодушовими загальними
доходами у місяць, нижчими за
прожитковий мінімум, тис. осіб
у відсотках до загальної
чисельності населення
Довідково: розмір прожиткового
мінімуму (у середньому на одну
особу в місяць, грн.)

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011

991

1053

813

551

277

228

85

78,2

86,3

68,7

45,8

10,0

4,9

9,8

270,1 342,0 362,2 463,8 607,5 843,2 914,1

* дані за 2012 р. в офіційних джерелах відсутні

Сьогодні Україна суттєво відстає від світових стандартів у сфері оплати
праці. Так, згідно з міжнародними стандартами для країн Центральної і Східної
Європи та СНД введено міжнародний критерій бідності. Відповідно до
критеріїв Світового банку бідними вважаються особи, у яких вартість добового
споживання складає 4,3 дол. США (в обрахунку за паритетом купівельної
спроможності). Для порівняння: для країн з розвиненою ринковою економікою
критерій бідності – вартість добового споживання в розмірі 14,46 дол. США.
З 2009 р. мінімальна зарплата в Україні дорівнює прожитковому
мінімуму. Розмір мінімальної заробітної плати в розвинених країнах сягає
30–50 % від розміру середньої зарплати. У США – 5,15 дол. за годину. В
Україні сьогодні – 6,88 грн., з 01.12.2013 р. – 7,3 грн.
Рівень безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації
праці за підсумками 2012 р. становив 8,1 % до загальної кількості
працездатного населення країни. За підсумками І півріччя 2013 р. рівень
безробіття скоротився до 7,5 %.
Розглядаючи соціальний аспект фінансової безпеки, необхідно
враховувати й додаткові фактори, які періодично можуть виникати у країні
(заборгованість із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних
виплат) і викликають соціальну напруженість у суспільстві.
Не менш важливим показником фінансової безпеки держави є
стабільність і конвертованість валюти.
Методикою розрахунку рівня економічної безпеки України валютна
безпека визначається як стан курсоутворення, який створює оптимальні умови
для поступального розвитку вітчизняного експорту, безперешкодного припливу в
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країну іноземних інвестицій, інтеграції України до світової економічної системи, а
також максимально захищає від потрясінь на міжнародних валютних ринках [13].
Більшість авторів вважають, що валютна безпека держави являє собою
забезпеченість держави достатніми валютними коштами, підтримування
стабільності внутрішньої та зовнішньої купівельної спроможності грошової
одиниці, накопичення необхідного обсягу валютних резервів, виконання
міжнародних зобов’язань, такий стан курсоутворення, який направлений на
розвиток вітчизняного експорту та приплив іноземних інвестицій [9].
Валютна безпека держави багато в чому визначається валютною
стратегією. Існують п’ять основних варіантів валютної стратегії:
1. Фінансування тимчасового платіжного дисбалансу шляхом змін у
рівні резервування і грошових зобов’язань перед іншими країнами.
2. Валютний контроль у поєднанні з фіксованим валютним курсом.
3. Вільно плаваючий валютний курс.
4. Постійно фіксований валютний курс, на підтримку якого має бути
зорієнтована вся внутрішня економіка.
5. Регульоване плавання валют.
При формуванні довгострокової валютної стратегії необхідно
враховувати паритет купівельної спроможності, який являє собою
співвідношення між двома валютами, що врівноважує їх купівельну
спроможність щодо визначеного набору товарів і послуг.
Протягом 90-х рр. в Україні використовувався валютний коридор, який
представляє собою можливе мінімальне та максимальне відхилення офіційного
курсу національної грошової одиниці до іноземних валют. В 1999 р. було
заявлено про встановлення режиму регульованого «плаваючого курсу». Місцем
курсоутворення з 19 березня 1999 р. є міжбанківський валютний ринок.
До кількісних індикаторів, які характеризують стан валютної
безпеки, можна віднести:
динаміку валютного курсу,
показники адекватності міжнародних резервів;
сальдо платіжного балансу;
коефіцієнт покриття імпорту товарів експорту;
обсяги валютних інтервенцій;
рівень доларизації економіки.
Найбільш суттєвий вплив на рівень валютної безпеки держави має режим
курсоутворення, який повинен передбачати можливість його регулювання з
урахуванням темпів внутрішньої інфляції та інтересів експортерів, оскільки
саме експортери є головним джерелом іноземної валюти (рис. 16.5) [26].
Негативним моментом в політиці курсоутворення в Україні було те, що
темп зростання долара відставав від темпу інфляції. Це сприяло погіршенню
конкурентоспроможності експорту, стимулюванню імпорту, руйнації
торговельного балансу.
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Рис. 16.5. Динаміка офіційного курсу гривні до долара США
Для того, що протягом досить тривалого періоду стабілізувати курс,
підвищити платоспроможність держави стосовно погашення і обслуговування
зовнішніх боргів НБУ необхідно забезпечити нагромадження достатнього
валютного резерву.
За підсумками 2012 р. резерви Нацбанку скоротилися на 22,8 % або на
7,248 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.) – до 24,546 млрд дол. До такого низького
рівня резерви не опускалися жодного разу з квітня 2007 р., коли вони склали
23,48 млрд дол.
Розмір валютних резервів є тепер значно нижчим, ніж навіть на початок
фінансової кризи – на 1 вересня 2008 р. Україна накопичила 38,06 млрд дол.
При цьому зараз у структурі валютних заощаджень перебуває 6,4 млрд дол., які
держава має повернути МВФ [29].
5. Безпека страхового та фінансового ринку держави
Невід’ємною складовою фінансової безпеки держави є безпека її
страхового та фінансового ринку.
Необхідність забезпечення фінансової безпеки страхового ринку
зумовлена такими факторами:
його ефективне функціонування створює дієву систему страхового
захисту фізичних та юридичних осіб та підтримання соціальної стабільності в
суспільстві;
кошти ринку є вагомим джерелом фінансування бюджету і
довгострокових інвестицій в економіку держави.
Безпека страхового ринку – це такий рівень забезпеченості страхових
компаній фінансовими ресурсами, який дав би їм змогу в разі потреби
відшкодувати обумовлені в договорах страхування збитки їх клієнтів і забезпечити
ефективне функціонування [13].
Виходячи з наведеного визначення, головним критерієм, що забезпечує

31

фінансову безпеку страхового ринку є надійність його страховиків.
Фінансова безпека ринку страхових послуг має двоїстий характер: перш
за все вона визначається станом його розвитку, фінансовою результативністю
та ефективністю діяльності, та водночас обумовлена й реальним фінансовим
станом страховиків.
Загрози фінансовій безпеці страхового ринку умовно поділяють на
внутрішні і зовнішні (рис. 16.6) [30].

Рис. 16.6. Основні загрози фінансовій безпеці страхового ринку
Оцінка фінансової безпеки страховиків складається з таких етапів:
1) аналіз конкурентоспроможності страхової компанії;
2) визначення фінансової стійкості та платоспроможності компанії;
3) оцінка параметрів ефективності страхової та фінансової діяльності
страховика;
4) визначення рівню ефективності використання інструментів
управління фінансовою безпекою (організаційних, кадрових, фінансових,
інформаційно-аналітичних) [31].
Щодо безпеки страхового ринку, то експерти останніми роками
виділяють такі негативні тенденції:
істотне переформатування регіональних страхових ринків через те, що
клієнти будуть переходити із дрібних компаній у крупніші;
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зниження платоспроможного попиту на страхові послуги, включаючи
скорочення бази для реалізації обов’язкових видів страхування;
монополізація ринку шляхом придбання та поглинання крупними
страховими компаніями дрібних. У більш виграшному становищі будуть
міжнародні компанії, що мають досвід роботи в різних країнах, наявний
достатній фінансовий ресурс для покриття негативних балансів своїх
підрозділів в Україні;
зменшення капіталізації та погіршення фінансового стану, що
призведе до ліквідації страхових компаній, які невірно будували тарифну та
перестрахувальну політику;
через прив’язування вартості запчастин до транспортних засобів до
курсу долара рівень виплат страхових відшкодувань зросте на 20–35 %, що
негативно вплине на фінансовий стан страховиків [32].
На страховому ринку у розробленій Президентом України Програмі
економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [33] заплановано:
1) підвищення рівня капіталізації страхових компаній;
2) запровадження принципів страхового нагляду відповідно до
стандартів Міжнародної асоціації органів страхового нагляду;
3) створення системи гарантування страхових виплат за договорами
страхування життя.
Безпека фондового ринку – це оптимальний обсяг капіталізації ринку (з
огляду на представлені на ньому цінні папери, їх структуру та рівень ліквідності),
здатний забезпечити стійкий фінансовий стан емітентів, власників, покупців,
організаторів торгівлі, торгівців, інститутів спільного інвестування, посередників
(брокерів), консультантів, реєстраторів, депозитаріїв, зберігачів та держави в
цілому [13].
На рівень безпеки фондового ринку вливають такі фактори:
зниження інвестиційної активності через загострення фінансової та
іпотечної кризи, що обмежує формування вільних фінансових ресурсів;
слабкий рівень капіталізації усіх структур фондового ринку;
незахищеність прав інвесторів та низька безпека інвестицій;
низький рівень економічної свободи;
високі процентні ставки на вітчизняному фінансовому та кредитному
ринках порівняно з економічно розвиненими країнами, що породжує спекуляції
з боку іноземних інвесторів;
значний рівень доларизації економіки;
нерозвиненість механізмів залучення колективних інвестицій: ні страхові компанії, ні пенсійні фонди, ні пайові фонди не відіграють на фондовому
ринку належної ролі;
дуже мала частка коштів приватних інвесторів у сумарних активах
інституційних інвесторів;
низький рівень достовірної та обґрунтованої фінансової інформації на
вітчизняному фондовому ринку;
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тінізація фінансових потоків.
На думку провідних фахівців з економічної теорії та фінансів дотримання
належної фінансової безпеки фондового ринку неможливе без збільшення та
підвищення капіталізації усіх структур фондового ринку, поліпшення якості
професійної діяльності на ньому, підвищення рівня компетентності фахівців на
ринку цінних паперів, розвитку й посилення системи регулювання і нагляду за
діяльністю професійних учасників цього ринку, створення системи збору й
розголошення інформації про професійних учасників ринку цінних паперів,
підвищення конкурентоспроможності українських професійних учасників
ринку цінних паперів у порівнянні з зарубіжними фінансовими інститутами.
Для вирішення проблемних питань і стимулювання подальшого розвитку
ринку Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було
розроблено Проект розвитку фондового ринку на 2011–2015 роки, в якому
окреслені такі завдання:
1) збільшення капіталізації, ліквідності та прозорості фондового ринку;
2) удосконалення ринкової інфраструктури та забезпечення її надійного
й ефективного функціонування;
3) удосконалення механізмів державного регулювання, нагляду на
фондовому ринку та захисту прав інвесторів;
4) стимулювання подальшого розвитку фондового ринку України [34].
Крім того, у розробленій Президентом України Програмі економічних
реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава» на фондовому ринку передбачено:
поліпшити координацію діяльності регуляторних органів фінансового
сектора з метою моніторингу системних фінансових ризиків і вироблення
погодженої стратегії й тактики регулювання фінансових ринків;
посилити жорсткість вимог до управління ризиками, прозорість
діяльності;
створити єдину систему депозитарного обліку цінних паперів;
впорядкувати розрахунки біржового курсу цінних паперів;
стимулювати збільшення обсягів операцій на організованому сегменті
фондового ринку [33].
Реалізація зазначених заходів, а також детінізація фінансових потоків
дозволить забезпечити відповідність індикаторів безпеки фондового ринку їх
нормативним значенням.
6. Банківська та інвестиційна безпека держави
Безпека банків є важливою частиною фінансової безпеки країни.
Оскільки банківська система є найважливішою складовою фінансово-кредитної
сфери держави, саме стан банківського сектора й визначає рівень фінансовокредитної безпеки, а отже, багато в чому і рівень фінансової безпеки держави.
В економічній літературі безпека банку трактується як:
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захищеність інтересів власників, клієнтів, працівників і керівництва
банку від зовнішніх і внутрішніх загроз;
стан його зовнішнього та внутрішнього середовища;
один з основних елементів банківського менеджменту; організація
заходів щодо запобігання можливим загрозам його діяльності.
«Економічна безпека банку» тлумачиться як сукупність охорони
комерційної та банківської таємниці; забезпечення стану найкращого
використання ресурсів щодо запобігання загрозам комерційних банків і
створення умов стабільного, ефективного функціонування й максимізації
прибутку.
Серед показників економічної безпеки пропонується застосовувати:
темпи зростання прибутковості та посилення економічної
стабільності;
рівень матеріального і соціального забезпечення працівників банку;
розмір боргових зобов’язань банку;
структура дебіторської заборгованості банку;
обсяги використання тіньового капіталу.
Забезпечення фінансової безпеки як банківської системи України в
цілому, так і окремих її складових, виходячи з їх виключного значення для
соціально-економічного розвитку держави, – складна і багатогранна проблема,
якій необхідно приділяти постійну увагу.
Поняття економічної безпеки банківської системи, як правило,
визначається як стан, при якому фінансова стабільність і репутація банківських
установ не може бути втрачена внаслідок цілеспрямованих дій певної групи
осіб або організації як всередині, так і за межами держави, а також через
негативні макроекономічні та політичні фактори [36].
Фінансову безпеку банківської системи в цілому та її окремих складових
слід розглядати в двох аспектах.
По-перше, з точки зору фінансових наслідків її (їх) діяльності для країни
в цілому та окремих клієнтів і контрагентів.
По-друге, з точки зору недопущення та відвернення явних і потенційних
загроз фінансовому стану усієї банківської системи країни, НБУ та вітчизняним
комерційним банкам [37].
Фінансова безпека банків:
1) забезпечує рівноважний і стійкий фінансовий стан банку;
2) сприяє ефективній діяльності банку;
3) дозволяє на ранніх стадіях визначити проблемні місця в діяльності
банку;
4) нейтралізує кризи і запобігає банкрутствам.
Таким чином, під фінансовою безпекою банку слід мати на увазі такий
стан банківської установи, який характеризується збалансованістю і стійкістю
до впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, його здатністю досягати поставлених
цілей і генерувати достатній обсяг фінансових ресурсів для забезпечення
стійкого розвитку.
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Фінансова безпека комерційного банку – це:
1) сукупність умов, за яких потенційно небезпечні для фінансового стану
комерційного банку дії чи обставини попереджені чи зведені до такого рівня, за
якого вони не здатні завдати шкоди встановленому порядку функціонування
банку, збереженню й відтворенню його майна та інфраструктури і перешкодити
досягненням банком статутних цілей;
2) стан захищеності фінансових інтересів комерційного банку, його
фінансової стійкості, а також середовища, в якому він функціонує [36].
Фінансова безпека банку визначається:
стабільністю і стійкістю фінансового стану банку (рівнем ліквідності,
рівнем достатності власного капіталу, рівнем проблемних кредитів,
дотриманням економічних нормативів, співвідношенням кредитів і
зобов’язань);
ступенем ефективності його фінансово-економічної діяльності
(забезпеченням прибутковості (рентабельності), рівень процентної маржи,
ефективність роботи (доходи/витрат), ефективність комісійної діяльності
(комісійні доходи/комісійні витрати), ефективність процентних операцій
(процентні доходи/ процентні витрати) та ін.);
рівнем контролю за зовнішніми і внутрішніми ризиками з боку банку;
обсягом рефінансування НБУ;
стабільністю національної валюти;
конкурентним середовищем (особливо наявністю іноземного
банківського капіталу) та методами, що застосовуються у конкурентній
боротьбі;
ступенем захищеності інтересів акціонерів;
впливом світових та локальних фінансових криз.
Загрози фінансовій безпеці комерційних банків умовно можна
поділити на внутрішні та зовнішні (табл. 16.5) [36, 37].
Таким чином, характеристика фінансової безпеки банку полягає у
такому:
1. Фінансова безпека є одним з основних елементів економічної безпеки
банку.
2. Фінансова безпека може бути охарактеризована за допомогою системи
кількісних та якісних показників.
3. Показники фінансової безпеки повинні мати порогові значення, за
якими можна судити про ступінь фінансової безпеки банку.
4. Фінансова безпека банку повинна забезпечувати його розвиток і
стійкість. Показником розвитку банку є зростання його ринкової вартості, а
показником стійкості – фінансова рівновага банку як в довгостроковому, так і в
короткостроковому періодах.
5. Фінансова безпека забезпечує захищеність фінансових інтересів банку,
його клієнтів та акціонерів.
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Таблиця 16.5
Основні загрози фінансовій безпеці комерційних банків
Зовнішні загрози
1. Несприятливі макроекономічні
умови: загальноекономічна ситуація в
країні і регіонах.
2. Недосконалість та нестійкість
нормативно-правової бази та урядові
кризи.
3. Високий рівень інфляції та
інфляційні очікування.
4. Нестабільність податкової,
кредитної та страхової політики.
5. Недостатність інвестиційних коштів
у регіонах, коливання курсу долара
6. Несприятлива криміногенна
ситуація, зростання кримінальних і
фінансових злочинів у кредитнофінансовій сфері, рейдерських атак.
7. Тип грошово-кредитної політики
НБУ, мінливість обов’язкових
нормативів центробанку.
8. Недобросовісна конкуренція на
ринку банківських послуг, негативний
вплив конкурентів на банківську
діяльність.
9. Несприятливі умови кредитування
реального сектора економіки та
низький рівень інвестиційної
активності.
10. Недовіра до банківської системи з
боку вкладників.
11. Політична нестабільність в країні.

Внутрішні загрози
1. Некваліфіковане управління,
помилки в стратегічному плануванні і
прогнозуванні банківської діяльності,
аналізі власного капіталу і прибутку,
визначенні джерел капітального
зростання при прийнятті тактичних
рішень.
2. Недостатність ліквідних активів як
результат недотримання економічних
нормативів центробанку.
3. Відсутність достатньої кваліфікації
співробітників банку, недостатній
кадровий потенціал для вирішення
першочергових завдань забезпечення
безпеки банківської діяльності.
4. Неповернення кредитних ресурсів у
банк і недоотримання прибутку
внаслідок високоризикової кредитної
політики.
5. Слабкий маркетинговий аналіз
ринку банківських послуг і як
наслідок, недостатня диверсифікація
операцій, що пропонуються банком,
відсутність дієвої банківської реклами.
6. Наявність каналів витоку
банківської інформації і помилки в
організації збереження фінансових і
матеріальних цінностей банку.
7. Злочинні дії та неефективна робота
співробітників банку.
8. Шахрайські дії з боку клієнтів банку

На нашу думку найбільш розгорнуту методику визначення рівня безпеки
банківської системи запропоновано Барановським О. І. ще у 2006 році
(табл. 16.6) [36]. На жаль при розробці Методики розрахунку рівня економічної
безпеки України його рекомендації не було враховано.
Від адекватної оцінки наявного рівня банківської безпеки багато в чому
залежить попередження і запобігання наявним і потенційним загрозам
банківській системі, а відтак – і вітчизняним господарському комплексу і
соціальній сфері.
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Таблиця 16.6
Показники безпеки банківської системи
Показники
Грошова маса (М2), % до ВВП
Обсяг готівки, % до ВВП
Обсяг кредитування банками реального сектора
економіки, % до ВВП
Вартість банківських кредитів, % річних

Порогові значення
показників
50
не більше 4
не менше 30
не більше 10

Частка анульованих платежів, %

1,7

Прибуток на середньорічний капітал, %

15

Прибуток на середньорічні активи, %

3

Середньорічна відсоткова маржа, %
Рівень сумнівної і безнадійної заборгованості у
сукупному кредитному портфелі, %
Норматив обов’язкових резервів:
- по більшій частині боргових зобов’язань банків, %
- по зобов’язаннях на строк понад два роки, %

не менше 2
10
2
0

Дуже важливим елементом фінансової безпеки є інвестиційна складова.
Інвестиції визначаються як всі види майнових та інтелектуальних
цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів
діяльності, в результаті якої утворюється прибуток (дохід) або досягається
соціальний ефект [9].
Інвестиційна безпека – це такий рівень національних та іноземних
інвестицій
(за
умови
оптимального
їх
співвідношення),
який
здатен забезпечити довгострокову позитивну економічну динаміку при
належному рівні фінансування науково-технічної сфери, створення
інноваційної інфраструктури та адекватних інноваційних механізмів [13].
Основними індикаторами, що визначають інвестиційну безпеку є:
питома вага у загальному обсязі капіталовкладень. Для ефективного
функціонування економіки та відновлення основних фондів загальний обсяг
інвестицій (внутрішні капітальні вкладення та іноземні інвестиції) повинен
бути в межах 20–25 % від ВВП;
частка іноземних інвестицій у загальному обсязі інвестицій країни;
співвідношення прямих і портфельних інвестицій;
величина іноземних інвестицій на душу населення;
ступінь покриття потреби держави в інвестиційних ресурсах
грошовою масою;
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частка бюджетних коштів у вартості інвестиційного проекту. У
країнах з розвиненою ринковою економікою ця частка дорівнює 35–40 %;
оцінка ризиків інвестиційних проектів [15].
Основні загрози інвестиційній безпеці держави складають:
відсутність інвестиційної стратегії;
високі інвестиційні ризики;
політична нестабільність;
недосконала законодавчо-нормативна база;
зменшення частки прибутку у джерелах фінансування інвестицій;
обмеженість доступних фінансових коштів;
загострення платіжної та бюджетної кризи;
відсутність ефективних механізмів трансформації заощаджень
населення в інвестиції;
відсутність кваліфікованої підготовки фахівців;
відсутність дієвої системи страхування іноземних інвестицій.
Важливим джерелом капітальних вкладень повинно стати цілеспрямоване
інвестиційне використання коштів від приватизації державного майна.
Основними напрямками активізації інвестиційного процесу через
приватизацію є:
удосконалення законодавства про власність та земельного
законодавства з метою регулювання прав власності та повноважень
землекористування, а також прав власності на об’єкти іпотеки;
активізація інвестиційної діяльності населення та фінансових
посередників;
вдосконалення ринку нерухомості;
постприватизаційна підтримка роздержавлених підприємств [15].
Фінансова безпека держави залежить від інвестиційного клімату, який
представляє собою сукупність політичних, правових, економічних та
соціальних умов, які забезпечують та сприяють інвестиційній діяльності
вітчизняних та закордонних інвесторів.
Держава повинна сприяти формуванню привабливого інвестиційного
клімату й гарантувати інвесторам недоторканність їхнього капіталу і
можливість його повернення з відповідним прибутком. Сьогодні інвестиційний
клімат в Україні має негативний стан. Це пов’язано з політичною
нестабільністю та недосконалістю законодавчої бази.
У 2012 році в економіку України іноземні інвестори вклали 6,013 млрд
дол. США прямих інвестицій, що на 7,2 % менше показника за 2011 рік (6,480
млрд дол.).
Приплив в Україну прямих іноземних інвестицій за підсумками року
може скоротитися до 4 млрд доларів. 80 % інвесторів просять в уряду одного –
вирішення трьох нагальних проблем: корупція, судова система, адміністративні
бар'єри для ведення бізнесу. Експерти вважають, що без вирішення цих трьох
системних проблем, говорити про якісне зростання не можна.
Формування системи інвестиційної безпеки в Україні також необхідно
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здійснювати з урахуванням дотримання антиінфляційної політики і досягнення
скорочення бюджетного дефіциту.
7. Оцінка рівня фінансової безпеки України
Стан економічної безпеки є головним критерієм оцінки ефективності
державної політики і діяльності владних структур під час реформування й
розвитку економічної системи держави, і зокрема, регулювання змін її
фінансово-кредитної сфери. У зв’язку з цим, механізм забезпечення
фінансової безпеки держави можна визначити як сукупність організаційної
структури, методів, технологій та інструментів, завдяки яким має
забезпечуватися економічна безпека.
Механізм забезпечення фінансової безпеки має реалізовуватися на основі
розробки відповідних наукової теорії, концепції, стратегії і тактики, проведення
адекватної фінансової політики, визначення об'єктів, наявності необхідних
інститутів забезпечення безпеки (суб'єктів), визначення та конкретизації
інтересів, систематизації загроз, застосування засобів, способів і методів
забезпечення безпеки.
Фінансова безпека досягається шляхом проведення виваженої
фінансової політики відповідно до прийнятих в установленому порядку
доктрин, концепцій, стратегій і програм у політичній, економічній, соціальній,
інформаційній і власне фінансовій сферах.
Концепція фінансової безпеки має містити пріоритетні цілі і завдання
досягнення безпеки, шляхи та методи їх досягнення, які б адекватно
відображали роль фінансів у соціально-економічному розвитку держави, її
зміст покликаний координувати загальнодержавні дії у сфері забезпечення
безпеки на рівні окремих громадян, суб'єктів господарювання, галузей, секторів
економіки, а також на регіональному, національному та міжнародному рівнях.
Без обґрунтованої концепції фінансової безпеки неможливо сподіватись на
реалізацію ефективного соціально-економічного розвитку держави.
Стратегія фінансової безпеки має бути орієнтована на розробку і
послідовне здійснення заходів щодо закріплення і розвитку позитивних
процесів і подолання негативних тенденцій у сфері фінансових відносин. При
цьому мають бути визначені найближчі цілі цієї стратегії та механізми їх
реалізації.
Державна стратегія фінансової безпеки і комплексна державна
фінансова політика перебувають у тісному взаємозв'язку і взаємодії.
Зважаючи на те, що фінансова безпека не є статичною (на систему
безпеки впливає конкретна ситуація, що складається на певному етапі
соціально-економічного і політичного розвитку суспільства), то механізм
забезпечення фінансової безпеки включає такі елементи:
– об'єктивний і всебічний моніторинг економіки і фінансової сфери з
метою виявлення і прогнозування внутрішніх і зовнішніх загроз інтересам
об'єктів фінансової безпеки;
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– розрахунок порогових граничнодопустимих значень фінансових та
соціально-економічних показників (індикаторів), перевищення яких може
провокувати фінансову нестабільність і фінансову кризу;
– діяльність держави щодо виявлення і попередження внутрішніх і
зовнішніх загроз фінансовій безпеці [9].
Ступінь впливу загроз визначається на підставі розрахунку і моніторингу
системи індикаторів та порівняння їх із пороговими значеннями.
Обґрунтована система індикаторів дозволяє оперативно проводити аналіз
фінансової безпеки різних об’єктів, попереджати розвиток негативних
тенденцій, вносити необхідні корективи як у повсякденну діяльність, так і на
перспективу, прогнозувати розвиток подій.
Стан фінансової безпеки характеризується певними показниками –
індикаторами. Кожен з індикаторів має своє граничне (найменше чи
найбільше) значення. Граничні значення індикаторів А. І. Сухоруков [8]
називає «пороговими» і вважає, що відхилення фактичного значення індикатора
від порогового свідчить про необхідність профілактики або усунення причин,
що викликають ці відхилення.
Індикатори фінансової безпеки – це реальні статистичні показники
розвитку країни, які найбільш повно характеризують явища і тенденції у
фінансовій сфері.
Залежно від специфіки досліджуваного явища визначаються порогові
значення індикаторів, які не можуть бути визначені точними розрахунками, а
визначаються експертно на основі досвіду.
Порогові значення індикаторів – це кількісні величини, порушення
яких викликає несприятливі тенденції в економіці [13].
Порогові значення індикаторів визначаються залежно від специфіки
досліджуваного явища. Вони, звичайно, не можуть бути визначені точними
розрахунками, а визначаються експертно на основі досвіду. При визначенні
порогових значень фінансової безпеки України слід враховувати також граничні
рівні критеріїв, встановлених для країн – кандидатів на вступ до ЄС. Крім того, для
України, як порогові значення фінансової безпеки, можуть прийматися значення
відповідних показників інших країн [8].
При визначенні порогових значень фінансової безпеки України необхідно
також враховувати граничні рівні критеріїв, встановлених для країн –
кандидатів на вступ до ЄС.
Ступінь впливу загроз визначається на підставі розрахунку і моніторингу
системи зазначених індикаторів та порівняння їх із пороговими значеннями.
Рівень фінансової безпеки визначають багато індикаторів, основними з
яких є:
- дефіцит бюджету;
- обсяги боргів держави;
- рівень інфляції;
- вартість банківських кредитів;
- рівень монетизації економіки;
- обсяг міжнародних резервів НБУ.
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Нижче наводимо методику розрахунку індикаторів фінансової безпеки
(система індикаторів є відкритою і може коригуватися відповідно до ситуації).
Рівень дефіциту бюджету (Lbds) визначається з позицій фінансової безпеки
на кожен рік, як відношення обсягу дефіциту (BD) до обсягу ВВП (GDP):

Lbds =

BD
x100%.
GDB

Рівень бюджетного дефіциту належить до найважливіших індикаторів
фінансової безпеки держави. Існують різні оцінки його граничного розміру.
Наприклад, Маастрихтський договір серед інших умов потенційним учасникам
валютного союзу ставить і таку, як межа дефіциту держбюджету (3 % від ВВП).
Згідно з даними міжнародної статистики «нормальна» величина бюджетного
дефіциту в індустріально розвинутих країнах коливається у межах 3-4 % від
розміру ВВП за середньосвітової його величини 4,5 %. Існує тенденція до
стабілізації бюджетного дефіциту у середньосвітовому вимірі 4-5 % ВВП.
Інформація щодо дефіциту державного бюджету України міститься у
законі про Державний бюджет України та у звітних матеріалах Міністерства
фінансів, що стосуються виконання державного бюджету, а також у матеріалах
Держкомстату України.
Обсяг внутрішнього і зовнішнього боргів держави – це обсяг
непогашених на конкретну дату запозичень, здійснених державою на
внутрішніх і зовнішніх ринках. Рівень боргової безпеки держави (Ldis – для
внутрішнього боргу і Ldfs – для зовнішнього боргу) визначається
співставленням, відповідно, внутрішнього або зовнішнього боргу (Di, Df) з
обсягами ВВП (GDP):

Ldis (Ldfs )=

Di (Df )
x100%.
GDB

Інформацію щодо обсягу внутрішнього і зовнішнього боргів та витрат
Державного бюджету України на їх погашення та обслуговування надає
Міністерство фінансів.
Критерієм «безпечності» боргів є спроможність держави їх погашати та
обслуговувати. З огляду на це визначається порогове значення відношення
боргу до ВВП. У міжнародній практиці вважається безпечним зовнішній
державний борг, який не перевищує 60 % ВВП. Через недостатні фінансові
ресурси та обсяги міжнародних резервів безпечний рівень абсолютного
державного боргу не повинен перевищувати 30 % ВВП.
Рівень інфляції визначається зростанням цін, що викликає знецінення
коштів населення і господарюючих суб’єктів. Рівень інфляції є визначальним
щодо оцінки внутрішньої фінансової стабільності у країні. Для центральних
банків головним завданням є дотримання певних інфляційних орієнтирів.
Проведення будь-яким центробанком грошово-кредитної політики
пов’язано з урахуванням інфляційного чинника. Європейський центральний
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банк виходить, насамперед, з того, щоб рівень інфляції у країнах зони євро не
перевищував 2 %.
Рівень інфляції в Україні, який віднесено до основних соціальноекономічних показників, розраховує Держкомстат у вигляді індексу споживчих
цін у відсотках. Він залежить від зміни вартості кошика основних споживчих
товарів.
Рівень монетизації економіки (Lms) у конкретному році визначається у
відсотках як відношення обсягу грошової маси за агрегатом МЗ (MSМЗ) до
річного обсягу ВВП (GDP):

Lms =

MSM3
x100%.
GDB

Фактично, цей індикатор відображає рівень забезпечення економіки
держави грошовими ресурсами. Дані щодо обсягів грошової маси містяться у
бюлетенях Національного банку України. В них міститься також інформація
щодо обсягу іноземної валюти у загальному обсязі грошової маси МЗ.
Міжнародні резерви НБУ. Від рівня міжнародних резервів НБУ
значною мірою залежить зовнішня стабільність гривні, яка визначається
абсолютністю її валютного курсу, а також платоспроможність держави
стосовно погашення і обслуговування зовнішнього боргу.
Інформація щодо обсягу міжнародних резервів НБУ міститься у
бюлетенях НБУ.
Вартість банківських кредитів визначається річними відсотками, що
сплачує позичальник комбанку за користування його кредитами. Що вищий
відсоток позичальник виплачує банку за користування кредитами, то менш
привабливими і доступними ці кредити будуть для позичальника. І навпаки, зі
зниженням вартості кредитів рівень їх доступності і привабливості для
позичальника підвищується.
Слід зазначити, що рівень ставок кредитування економіки з боку
комерційних банків залежить від рівня облікових ставок центрального банку,
зміну яких використовується останнім для регулювання обсягів грошової
пропозиції для економіки. Дані щодо рівня відсоткових ставок банківських
кредитів для економіки містяться у Бюлетенях НБУ.
При формуванні критеріальних вимог щодо фінансової безпеки за основу
взято підходи до визначення критеріїв та інтегрального індексу економічної
безпеки за Методикою розрахунку рівня економічної безпеки України [13].
Дана Методика може використовуватись для моніторингу окремих складових
економічної безпеки з метою прийняття управлінських рішень щодо аналізу,
попередження та нейтралізації реальних і потенційних загроз національним
інтересам у відповідній сфері, і зокрема, фінансовій.
Порогові значення індикаторів стану макроекономічної безпеки фінансової
безпеки України подано у табл. 16.7 – 16.8 [13].
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Таблиця 16.7
Порогові значення індикаторів стану макроекономічної безпеки України
№
Порогове
Індикатор, одиниця виміру
з/п
значення
1 Рівень «тінізації» економіки, % до ВВП
не більше 30
2 Відношення обсягу ВВП до середнього значення у країнах
не менше 75
ЄС, %
3 Відношення обсягу ВВП на одну особу до середнього
не менше 50
значення у країнах ЄС, %
4 Відношення обсягу ВВП на одну особу до
не менше 100
середньосвітового значення, %
5 Валове нагромадження основного капіталу, % до ВВП
не менше 25
6 Зміна запасів матеріальних оборотних коштів, % до ВВП
-1,5 - +1,5
7 Відношення сальдо платіжного балансу України до ВВП,
-1 - +1
%
8 Відношення темпу росту продуктивності праці до темпу
не менше 1
росту заробітної плати, разів
9 Частка наявних доходів нефінансових корпорацій у
не менше
валових наявних доходах, %
14-15
10 Частка сектору загальнодержавного управління в наявних
не більше 20
доходах, %
Таблиця 16.8
Порогові значення індикаторів стану фінансової безпеки України
№
з/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Індикатор, одиниця виміру
2
1. Бюджетна безпека
Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет (без
урахування доходів Пенсійного фонду), %
Відношення дефіциту, профіциту державного бюджету до
ВВП, %
Покриття дефіциту зведеного бюджету за рахунок зовнішніх
запозичень, %
Відношення дефіциту, профіциту торговельного балансу до
загального обсягу зовнішньої торгівлі, %

1.5

Обсяг трансфертів з державного бюджету, % до ВВП

1.6

Амплітуда коливань бюджетних видатків на одну особу між
регіонами України, %

Порогове
значення
3
не більше 30
не більше 3
не більше 30
не більше 5
не більше
10-15
не більше
20-30

2. Безпека грошового ринку та інфляційних процесів
Відношення обсягу грошового агрегату М3 до ВВП (рівень
2.1
не більше 50
монетизації), %
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Продовження табл. 16.8
1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2
3
Відношення
ВВП до обсягу грошового агрегату М2
не більше 2
(швидкість обігу), кількість обертів
Обсяг готівки, % до ВВП
не більше 4
Рівень інфляції (до грудня попереднього року), %
не більше 107
Питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі
не менше 30
кредитів, наданих комерційними банками, %
Рівень середньої процентної ставки кредитів комерційних
не більше 5
банків відносно інфляції, %

3. Валютна безпека
3.1 Темп зміни індексу офіційного курсу гривні долара США до
показників попереднього періоду, %
3.2 Відношення обсягів депозитів в іноземній валюті до
загальних обсягів депозитів (рівень доларизації), %
3.3 Валові міжнародні резерви України, місяці імпорту
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

не більше 6
не більше 25
не менше 3

4. Боргова безпека
Відношення загального обсягу державного боргу до ВВП, % не більше 55
Відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП,
не більше 25
%
Рівень зовнішньої заборгованості на одну особу, дол. США
не більше 200
Відношення державного зовнішнього боргу до річного
не більше 70
експорту товарів і послуг, %
Відношення відсоткових платежів з обслуговування
не більше 12
зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, %
Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування
не більше 20
зовнішнього боргу до доходу державного бюджету, %
Відношення обсягу внутрішнього боргу до ВВП, %
не більше 30
Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування
не більше 25
внутрішнього боргу до доходів державного бюджету, %
Відношення заборгованості уряду за державними цінними
не більше 30
паперами до ВВП, %
5. Безпека страхового ринку
Показник проникнення страхування (страхові премії до
8-12
ВВП), %
Показник «щільності страхування» (страхові премії на одну
не менше 140
особу), дол. США
Частка довгострокового страхування в загальному обсязі
не менше 30
зібраних страхових премій, %
Рівень страхових виплат, %
не менше 30
Частка премій, що належать перестраховикам-нерезидентам,
не більше 25
%
Частка сукупного обсягу статутних капіталів страхових
не більше 30
компаній, що належать нерезидентам у загальному їх обсязі,
%
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Закінчення табл. 16.8
1

6.1
6.2
6.3

2
6. Безпека фондового ринку
Відношення обсягу номінальної капіталізації ринку акцій до
ВВП, %
Дохідність облігацій внутрішньої державної позики, %
Частка
покриття
державними
цінними
паперами
внутрішнього державного боргу, %

3

60-90
3-4
не більше 30

7. Банківська безпека
7.1
7.2

Частка іноземного банківського капіталу в загальному обсязі
банківського капіталу, %
Обсяг кредитування банками реального сектору економіки,
% до ВВП

не більше 30
не менше 30

Підводячи підсумок вищезазначеному, треба підкреслити, що для
підвищення фінансової безпеки в Україні важливо забезпечити:
удосконалення системних довгострокових підходів до оптимізації
боргової політики України з урахуванням зростаючих фінансових ризиків у
світовій економіці. Проведення моніторингу за станом та динамікою
формування заборгованості вітчизняними органами місцевого самоврядування
з метою контролю над її рівнем;
удосконалення тактики здійснення запозичень на міжнародному ринку
з урахуванням існуючих викликів та загроз;
посилення моніторингу за інфляційними тенденціями у світовій
економіці з метою завчасної оптимізації зовнішньоторговельної політики,
націленої на подолання негативного сальдо торговельного балансу;
розроблення системи заходів розвитку внутрішнього ринку як
ключового компенсатора втрат за умов справдження негативного зовнішнього
сценарію.

