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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ФАКТОР
НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДЕРЖАВИ

Анотація. У статті розкривається методологічне поняття терміна «фінансова безпека України» в її
сучасному визначенні. Розглянуто стан безпеки внутрішньої фінансової сфери та її вплив на рівень незалеж^
ності країни.
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Summary. The article reveals the methodological concept of the term «financial security of the country»in its
modern interpretation. The security level of the domestic financial sector and its impact on the country’s independence
is txamined.
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Постановка проблеми. Через високу залеж�
ність економіки України від світових коливань на
грошово�кредитних та торгових ринках і віднос�
ну незахищеність власної фінансової системи від
зовнішніх чинників питання фінансової безпеки
країни на сьогочасному етапі розвитку набуває
значення найважливішого сегмента національної
безпеки.

Сучасні тенденції у світі грошового обігу і
фінансів вимагають стабільної превентивної
оцінки й аналізу ситуації. Це дасть змогу в по�
дальшому швидко реагувати на зовнішні та
внутрішні загрози фінансовому ринку зокрема,
і національному загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У роз�
робку питань аналізу та вдосконалення фінансо�
вої безпеки країни вагомий внесок зробили такі
вітчизняні науковці, як С. В. Добринь, Ю. М. Бар�
ський, Б. А. Карпінський, О. В. Макарюк, І. О. Ре�
вак, Н. М. Яценко, І. Ю. Семухін, А. І. Сухоруков,
І. В. Журавльова, С. М. Смирнов, В. М. Смирнов.

Серед закордонних науковців, що займаються
проблематикою фінансової безпеки держави, слід
виділити таких діячів, як В. К. Сенчагов, Г. В. Кор�
жов, В. Богомолов, М. І. Гельвановский, Ю. Соко�
лов, Дж. Стігліц, Дж. Сімонс, Якоб С. Хакер, А. Гре�
горі, Хубер, Ф. Рем, М. Шледінгер, Р. Валетта.

Мета роботи полягає в розкритті змісту
фінансової безпеки країни, дослідженні методо�
логічних основ визначення стану фінансової без�
пеки України, а також в обґрунтуванні її значу�

щості як чинника стабільного розвитку країни в
період трансформації економіки.

Виклад основного матеріалу. Одним із голов�
них факторів незалежності суверенної держави за
сучасних умов господарювання є стан її фінан�
сової безпеки. Через швидку зміну ринкової ко�
н’юнктури на світових фінансових ринках та взає�
мопов’язану систему економічних відносин у
структурі світового господарства стан вітчизня�
ного фінансового сектора дедалі складніше кон�
тролювати з рахунку внутрішніх джерел впливу.
За такої ситуації постає потреба в комплексній
превентивній оцінці зовнішніх та внутрішніх
факторів, що прямо чи опосередковано вплива�
ють на фінансовий сектор країни.

В економічній літературі переважають дос�
лідження проблем економічної безпеки, тим ча�
сом поняття «фінансова безпека» практично не
визначено, до кінця не зрозумілі її специфіка і
склад загроз, які можуть завдати їй істотної
шкоди. Ця проблема вимагає поглибленої роз�
робки, вона складна, оскільки «фінансова без�
пека» — категорія, складові якої можуть бути
предметом спеціального дослідження.

До них насамперед належать безпека бюджет�
ної та банківської систем, страхового та фондово�
го ринку. У зв’язку з недостатньою розробкою тео�
рії фінансів багато термінів і понять трактуються
по�різному, в них вкладається різний зміст, що не
дозволяє виробити дієві заходи щодо захисту фі�
нансової системи країни від дестабілізуючих фак�
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торів. І якщо в трактуванні загального поняття
«економічна безпека» є визначеність (за наявності
різних підходів), то категорія «фінансова безпека»
ще потребує більш ретельного опрацювання та ви�
роблення коректних вихідних категорій, понять і
активно діючих фінансових інструментів.

До визначення поняття «фінансова безпека»
у сучасній науковій літературі не існує устале�
них підходів.

Так, С. І Юрій визначає, що фінансова безпе�
ка — захищеність фінансових інтересів на усіх
рівнях фінансових відносин; певний рівень неза�
лежності, стабільності і стійкості фінансової сис�
теми країни в умовах впливу на неї зовнішніх і
внутрішніх дестабілізуючих факторів, що складають
загрозу фінансовій безпеці; здатність фінансової
системи держави забезпечити ефективне функціону�
вання національної економічної системи [1, с. 479].

У свою чергу, російський науковець В. К. Сен�
чагов стверджує, що фінансова безпека — це за�
безпечення такого розвитку фінансової системи
та фінансових відносин і процесів в економіці, за
яких забезпечуються необхідні фінансові умови
для соціально�економічного та фінансового роз�
витку країни, збереження єдності фінансової
системи (включаючи грошову, бюджетну, кредит�
ну, податкову та валютну системи), успішного
подолання внутрішніх та зовнішніх загроз краї�
ни у фінансовій сфері [2, с. 73].

А. І. Сухоруков висвітлює поняття фінансової
безпеки як захищеність інтересів держави у фінан�
совій сфері або такий стан бюджетної, податкової
та грошово�кредитної систем, що гарантує спро�
можність держави ефективно формувати, зберіга�
ти від надмірного знецінення та раціонально ви�
користовувати фінансові ресурси для забезпечен�
ня її соціально�економічного розвитку і обслуго�
вування її фінансових зобов’язань [3].

Ще один вітчизняний науковець М. М. Єрмо�
щенко стверджує, що фінансова безпека — це та�
кий стан фінансово�кредитної сфери, який харак�
теризується збалансованістю і якістю системної су�
купності фінансових інструментів, технологій і по�
слуг, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негатив�
них чинників (загроз), здатністю цієї сфери забез�
печувати захист національних фінансових інте�
ресів, достатні обсяги фінансових ресурсів для всіх
суб’єктів господарювання і населення в цілому —
ефективне функціонування національної еконо�
мічної системи і соціальний розвиток [4].

Як бачимо, вищенаведені визначення нау�
ковців терміна «фінансова безпека держави» є
досить схожими за своїм загальним змістом, од�
нак у той же час не можна виокремити конкрет�
ного, нормативно закріпленого значення, що ж
таке фінансова безпека та за якими критеріями
вона визначається.

Тому у 2007 році наказом Міністерства еко�
номіки України № 60 (від 2 березня 2007 р.), була

затверджена методика розрахунку рівня еконо�
мічної безпеки України. Цей документ став нор�
мативним положенням у галузі аналізу стану еко�
номічної та фінансової безпеки України.

Ця Методика розроблена з метою визначен�
ня рівня економічної безпеки України як голов�
ної складової національної безпеки держави і виз�
начає перелік основних індикаторів стану еконо�
мічної безпеки України, їхні оптимальні, порогові
та граничні значення, а також методи обрахуван�
ня інтегрального індексу економічної безпеки.

Методика базується на комплексному аналізі
індикаторів економічної безпеки з виявленням
потенційно можливих загроз економічній безпеці
в Україні і застосовується Міністерством еконо�
міки України для інтегральної оцінки рівня еко�
номічної безпеки України в цілому по економіці
та за окремими сферами діяльності. Інші органи
виконавчої влади, наукові інститути та інші уста�
нови в межах своєї компетенції можуть викори�
стовувати цю Методику та визначати рівень скла�
дових економічної безпеки для прийняття управ�
лінських рішень щодо аналізу, відвернення та
нейтралізації реальних і потенційних загроз на�
ціональним інтересам у відповідній сфері.

За цим нормативним документом термін
фінансова безпека трактується наступним чином:
«Фінансова безпека — це такий стан бюджетної,
грошово�кредитної, банківської, валютної систе�
ми та фінансових ринків, який характеризується
збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і
зовнішніх негативних загроз, здатністю забезпечи�
ти ефективне функціонування національної еко�
номічної системи та економічне зростання» [5].

Як бачимо з останнього визначення, рівень
фінансової безпеки України характеризується
певною кількістю складових. До них відносять�
ся: бюджетна безпека, безпека грошового рин�
ку та інфляційних процесів, валютна безпека,
боргова безпека, безпека страхового ринку, без�
пека фондового ринку, банківська безпека. Все�
бічний аналіз складових фінансової безпеки дає
змогу швидко оцінити сучасний стан загальної
ситуації, що склалася у сфері фінансової ста�
більності країни, та спрогнозувати подальший
розвиток ситуації в цій сфері.

Світова фінансова криза 2008 року, що похит�
нула не тільки фінансову систему України, а й
всього світу, поставила за необхідне завдання
більш ретельно дослідити результати стану фінан�
сової безпеки нашої держави. Криза внесла значні
негативні корективи у світову економіку, сповіль�
нивши темпи росту світового господарства, та
поставила під загрозу самі умови існування сучас�
них соціально�економічних систем людства. За
умов глобалізації, усіх сфер суспільного життя,
однією з найважливіших проблем будь�якої краї�
ни є зростання загроз економічній і, в свою чер�
гу, фінансовій безпеці держави.
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Нестабільність у цій сфері не дозволяє забез�
печити відповідний рівень економічного зростан�
ня, ускладнює здійснення ефективної реструкту�
ризації економіки, здійснює негативний вплив на
макроекономічну, банківську, боргову сфери та
бюджетний процес в Україні. За такої ситуації,
коли відбувається значна дестабілізація еконо�
міки, постає необхідність комплексного підходу
до постійного моніторингу та аналізу параметрів
стану фінансової системи держави.

Розкриваючи процес прямого впливу фінан�
сової кризи на фінансову безпеку України, слід
відзначити, що негативної динаміки зазнала як
сфера в цілому, так і кожний з її структурних
елементів. Однак окремого аналізу заслуговують
дві, найпроблемніші категорії — бюджетна та
боргова складові фінансової безпеки.

Так, за усі роки незалежності лише у 2000 та
2002 роках бюджетний рік країна закінчувала із
профіцитом, в усі інші періоди спостерігався де�
фіцит. У той же час слід відмітити, що в ринковій
економіці вважається нормою дефіцит консолідо�
ваного бюджету, що не перевищує 3 % ВВП. Од�
нак ситуація з цим показником стабільності бю�
джетної сфери, значно погіршилася в останні роки,
через негативний вплив фінансової кризи (рис. 1).

ваються в межах від — 8,2 млрд. гривень до —
98,2 млрд. гривень. Тобто можна констатувати,
що Україна не в змозі покрити дефіцит бюджету
за рахунок прибутку від зовнішньої торгівлі,
адже як такого прибутку немає.

Іншим шляхом скорочення дефіциту бюдже�
ту є додаткова емісія національної валюти, однак
реалізація цієї операції відбувається лише за умо�
ви незначного перевищення додаткової частини
державного бюджету над дохідною. В іншому ви�
падку ця операція може лише посилити ситуацію
в бюджетній сфері.

Через неможливість реалізації двох вищена�
ведених програм скорочення державного дефі�
циту уряд країни у 2008 році скористався про�
грамою зовнішнього займу (зокрема підписан�
ня угоди stand�buy із МВФ). Це на короткий
проміжок часу вирішило проблему дефіциту зве�
деного бюджету, однак обумовило зростання
загрози у секторі боргової безпеки.

Наступним показником у переліку структурних
складових фінансової безпеки України, що в останні
роки зазнав значних змін і вплив якого на загальну
ситуацію у фінансовому секторі держави може бути
тотально�негативним, є боргова безпека. Зокрема,
рівень зовнішнього боргу країни перед кредитора�
ми. Динаміка цього показника відносно валового
внутрішнього продукту зображена на рис. 2.

Рис. 1. Динаміка дефіциту зведеного бюджету
України та дефіциту платіжного балансу.

Джерело: побудовано автором за [6, 7, 8, 9, 10]

Дефіцит бюджету держави, відповідно до
малюнка збільшився за останні 4 роки у 13,5 раза,
з 3,5 млрд. гривень у 2006 до 47 млрд. гривень у
2010. Шалена швидкість розриву між видатковою
та дохідною частинами бюджету обумовлена де�
кількома факторами, зокрема:

 впливом фінансової кризи у 2008 році;
 недосконалістю вітчизняної бюджетної по�

літики;
 високою залежністю внутрішнього фінан�

сового ринку від зовнішніх загроз;
 високими темпами інфляції;
 та інш.
За такої ситуації необхідним є визначення

шляхів покриття дефіциту бюджету. За ідеальних
умов дефіцит бюджету покривається за рахунок
прибутку від зовнішньоекономічної діяльності.
Однак, як бачимо з малюнка, сальдо платіжно�
го балансу має від’ємне значення за період із
2006 по 2009 роки. Обсяги його значення коли�

Рис. 2. Відношення валового боргу до ВВП.
Джерело: побудовано автором за [11]

Як можна побачити з малюнка, за розрахун�
ковий період (з 2006 по 2009 рік) відбулося знач�
не зростання валового зовнішнього боргу від�
носно ВВП. Якщо у 2006 році валовий борг
відносно ВВП складав приблизно 50 %, то вже у
2009 цей показник становив 88 %. Подібна тен�
денція була обумовлена стрімким зростанням
боргу за період з 2008 по 2009 рік, показник
збільшився на 50 %, або на 272,6 млрд. гривень.
У той же час темпи валового внутрішнього про�
дукту були більш повільними, а у 2009 році об�
сяг ВВП навіть скоротився відповідно до попе�
реднього року. На фоні стрімкого зростання
боргу така динаміка призвела до перевищення
гранично допустимого рівня державного боргу,
який згідно з чинним законодавством не пови�
нен бути більшим за 60 % від валового продукту.
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В той же час, як зазначалося вище, у 2009 році
цей показник склав майже 88 %.

Досягнення критичної межі боргу по відно�
шенню до ВВП відбулося за рахунок впливу
світової фінансової кризи на фінансовий сектор
України у середині 2008 року. Тоді через скоро�
чення експорту товарів та послуг відбулося зро�
стання потреби держави у додаткових фінансо�
вих ресурсах. Через неможливість забезпечити їх
надходження за рахунок внутрішніх важелів впли�
ву (зокрема, додаткової емісії національної валю�
ти) урядом країни було прийнято рішення покри�
ти дефіцит бюджету за рахунок зовнішніх запо�
зичень. За рахунок розміщення казначейських зо�
бов’язань, облігацій зовнішньої та внутрішньої
позик на фондовій біржі. А в більшій мірі за ра�
хунок підписання кредитної угоди із МВФ.

Через здійснення подібних операцій на світо�
вому кредитному ринку на сьогоднішній день Ук�
раїна опинилася «заручницею» власних боргових
зобов’язань. Через високий рівень бюджетного де�
фіциту та дефіциту зовнішньої торгівлі Україна в
подальшому не в змозі буде платити по своїх зобо�
в’язаннях, що призведе або до чергових запозичень,
або до дефолту. Тому вже на сьогоднішній день
уряду країни необхідно розробляти механізм управ�
ління державним боргом та шукати альтернативні
шляхи виходу із внутрішньої боргової кризи, яка
може в подальшому перерости у загальну кризу
вітчизняного фінансового сектора.

Висновки і перспективи подальших досліджень.
Комплексна оцінка стану фінансової безпеки
держави дає змогу визначити погіршення ситу�
ації в усіх секторах починаючи з 2008–2009 рр. У
більшій мірі це відбулося через вплив зовнішніх
факторів. Влада країни опинилась у ситуації, коли
вона була не в змозі розрахуватися за своїми
поточними зобов’язаннями, до того ж необхідно
було в короткі строки стабілізувати діяльність
фінансового сектора країни. Тому було вирішено
вдатися до зовнішніх запозичень з метою пога�
шення поточних зобов’язань перед юридичними
і фізичними особами. Це призвело до деякої ста�
білізації економіки, однак у той же час внаслідок
проведення запозичень у МВФ значно погірши�
лася ситуація із фінансовою безпекою у середньо�
строковому періоді. Зовнішні запозичення дозво�
лили стабілізувати наприкінці 2009 р. ситуацію у
фінансовому секторі, проте додали проблем у
секторі бюджетної безпеки, а найголовніше — у
секторі боргової безпеки. Щорічно зростаючий
борг перед іноземними кредиторами, за сучасних
умов функціонування країни, неминуче призве�
де до неспроможності країни розрахуватися за
зовнішніми позиками у визначений кредитною
угодою строк. Подібна тенденція може призвес�
ти навіть до ситуації, коли перед урядом країни
постане вибір оголосити дефолт чи відмовитись
від свої зобов’язань, адже на сьогоднішній день

немає інших важелів впливу на стабілізацію ста�
ну боргової безпеки України загалом та фінансо�
вої зокрема.
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