
77ауковий вісник Херсонського державного університетуН
УДК 336.13

Тимошенко Ю.О.
аспірант

Європейського університету

ФІНАНСОВІ РИЗИКИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття присвячена дослідженню економічної сутності понять «ризик», «фінансовий ризик», «управління фінансовими ризи-
ками». Запропоновано класифікацію фінансових ризиків в системі економічної безпеки України, досліджено глобальні загрози 
економіці в категорії «фінансові загрози». Удосконалено алгоритм управління фінансовими ризиками в системі економічної без-
пеки України.
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Статья посвящена исследованию экономической сути понятий «риск», «финансовый риск», «управление финансовыми 

рисками». Предложена классификация финансовых рисков в системе экономической безопасности Украины, исследованы 
глобальные угрозы экономике в категории «финансовые угрозы». Усовершенствован алгоритм управления финансовыми рис-
ками в системе экономической безопасности Украины.
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Timoshenko Yu.O. FINANCIAL RISKS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE
The article is devoted to the analysis of economic concepts of «risk», «financial risks», «financial risk management». Classification 

of financial risks in the system of economic security of Ukraine, studied global threat to the economy in the category «financial threats». 
Algorithm was improved financial risk management in the system of economic security of Ukraine.
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Постановка проблеми. Україна з її геополітичним 
становищем та масштабами не може бути осторонь 
наявних процесів глобалізації, що призводять до по-
яви глобальних фінансових ризиків. Однак бажання 
зайняти гідне місце в системі світового економічного 
простору іноді призводить до неякісного управління 
фінансовими ризиками в системі економічної безпе-
ки України, яке набуває особливого значення та є 
вкрай важливою проблемою, враховуючи політичну 
нестабільність в країні, значне підвищення зовніш-
нього впливу на економіку України, наявні соціальні 
вибухи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність 
управління фінансовими ризиками розглядали у сво-
їх дослідженнях такі економісти, як: А. І. Граділь, 
І. М. Крупка, які спрямували свою наукову діяль-
ність на дослідження фінансових ризиків у банків-
ській діяльності; О. В. Дорофеєва, К. Ю. Пелипен-
ко, О. О. Українська, О. В. Дудник, що досліджують 
управління фінансовими ризиками у суб’єктів госпо-
дарювання різних галузей економіки; Т. Г. Камін-
ська, І. Г. Коблик, С. В. Ткаченко, які удосконалюють 
систему управління борговими фінансовими ризика-
ми та досліджують його облікове забезпечення. Ви-
соко оцінюючи дослідження зазначених економістів, 
зазначимо, що питання управління фінансовими ри-
зиками та їх класифікації в системі економічної без-
пеки України потребують подальших досліджень.

Постановка завдання. На основі викладеного до-
цільно сформулювати завдання дослідження, які по-
лягають у визначенні економічної сутності фінансо-
вих ризиків в системі економічної безпеки України, 
класифікації фінансових ризиків, удосконаленні ал-
горитму управління фінансовими ризиками.

Виклад основного матеріалу дослідження. В за-
конодавчо-нормативній базі України та в матеріалах 
досліджень сучасних науковців аналізуються різні 
поняття системи небезпек, такі як виклик, ризик, 
загроза, небезпека.

О. В. Макара зазначає, що кількісне вимірювання 
загроз економічній безпеці шляхом визначення рівня 

ризиків надає можливість порівняти загрози між со-
бою та оцінити рівень економічної безпеки [5, с. 135].

У Міжнародному стандарті ISO 31000:2009 «Ри-
зик менеджмент – принципи та керівництва» зазна-
чено, що ризик – це вплив невизначеності на цілі. 
Крім того, у цьому визначенні вплив розглядається 
як відхилення з негативними чи позитивними на-
слідками від того, що очікувалося, а цілі можуть 
мати як різні аспекти (в т. ч. фінансові), так і відно-
ситися до різних рівнів [6, с. 8].

В Законі України «Про основи національної без-
пеки України» загрози національній безпеці трак-
туються як «наявні та потенційно можливі явища і 
чинники, що створюють небезпеку життєво важли-
вим національним інтересам України» [8].

О. В. Дорофєєва в процесі дослідження фінансо-
вих ризиків лізингових компанії пояснює категорію 
«ризик» як вартісний вираз можливої події протягом 
обрання однієї з альтернатив, що може спричинити 
або додаткові прибутки, або значне погіршення фі-
нансового стану у порівнянні з початковим [4].

У ст. 1 Закону України «Про об’єкти підвище-
ної небезпеки» зазначається, що «ризик – це сту-
пінь імовірності певної негативної події, яка може 
відбутися в певний час або за певних обставин на 
території об’єкта підвищеної небезпеки і/або за його 
межами». Також у законі висвітлено, що управлін-
ня ризиком – це процес прийняття рішень, а також 
здійснення певних заходів, що спрямовані на забез-
печення мінімально можливого ризику [7, с. 1].

У Законі України «Про основні засади держав-
ного нагляду (контролю) у сфері господарської ді-
яльності» надано інше визначення ризику, а саме 
«ризик – це кількісна міра небезпеки, що враховує 
ймовірність виникнення негативних наслідків від 
здійснення господарської діяльності та можливий 
розмір втрат від них» [9, с. 1].

Дослідники Всесвітнього економічного форуму 
представили 30 глобальних загроз економіці у 2014 
році, серед яких, на нашу думку, до категорії «фі-
нансові загрози» слід віднести наступні:
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– фіскальні кризи в ключових економіках. Так, 
в ситуації, коли потенційних інвесторів хвилює на-
явний борговий тягар будь-якої держави, уряд цієї 
країни обов’язково зіткнеться з інфляційним тис-
ком, стрімким зростанням процентних ставок, а та-
кож труднощами щодо сплати боргів іншим країнам, 
що зазначається в сучасних умовах України;

– нерівність доходів. В окремих країнах світу, до 
яких можна також включити Україну, зростає прір-
ва між найбіднішими та найбагатшими верставами 
населення, що з часом може призвести до повален-
ня урядів та гострих соціальних вибухів, які, як 
наслідок, шкодять економічному розвитку та без-
пеці. Крім того, ця загроза посилюється процеса-
ми глобалізації, які поступово поляризують доходи 
економік;

– крах провідного фінансового інституту чи меха-
нізму. Більшість економістів вважають це реальною 
загрозою економічній безпеці держав через негатив-
ний досвід 2008 року, коли відбувся колапс інвест-
банку Lehman Brothers, у якого якість активів вия-
вилася незадовільною, що спричинило шокові хвилі 
по більшості держав світу;

– зміну значущості долара як світової валюти. 
Експерти Всесвітнього економічного форуму вважать 
цілком ймовірним, що світові центральні банки по-
чнуть зменшувати запаси доларів, що спричинить 

негативний вплив на світову економіку та змінить 
геополітичний баланс економіки; 

– шоки від нестабільності цін на нафту;
– кризу ліквідності у ринків капіталу або банків;
– вихід з ладу провідних інфраструктурних ме-

реж [14].
Формування стратегії економічної безпеки держа-

ви передбачає виділення переліку ризиків та загроз 
її функціонуванню.

Російський економіст С. І. Аніщенко стверджує, 
що саме невизначеність, яка розглядається паралель-
но з дією фактору часу через те, що більшість еконо-
мічної діяльності має орієнтацію на майбутнє, є дже-
релом фінансових ризиків [1]. Дослідник зауважує, 
що найбільш обґрунтованим підходом щодо тракту-
вання сутності фінансових ризиків є підхід, що від-
штовхується від сутності фінансів та характеру роз-
повсюдження відносин у сфері фінансів.

Так, виділено сутнісні характеристики, які на-
дають можливість виокремити фінансові ризики із 
сукупності ризиків економічних, а саме: фінансо-
вий характер стохастичних подій; виникнення ри-
зику у відносинах, що мають фінансовий характер; 
вплив на об’єкти управління фінансами; існування 
наслідків впливу фінансових ризиків у сфері пору-
шення дотримання фінансовий цілей та результатів 
[12, с. 6-7].

Запропоновану класифікацію 
фінансових ризиків в системі 
економічній безпеки України ви-
світлено на рис. 1.

Так, використання категорії 
«фінансові ризики» та ефектив-
не управління ними надає мож-
ливість підвищити ефективність 
управління системою забезпечен-
ня економічної безпеки [1].

С. І. Аніщенко стверджує, що 
процес управління фінансовими 
ризиками в системі економічної 
безпеки можливо організува-
ти через штучне створення та-
ких ризиків, та розглядати таке 
управління як процес організації 
кризових явищ та вилучення з 
них вигод, а не тільки як анти-
рискове управління, спрямоване 
на зменшення негативних впли-
вів фінансових ризиків [1].

Фінансові ризики характери-
зуються домінуючою позицією 
порівняно з іншими ризиками в 
системі економічної безпеки, мо-
більністю та схильністю до змін 
за рахунок інституційної струк-
тури системи економіки держа-
ви. В стратегії економічної без-
пеки концепція ризику має два 
важливих елементи: управління 
ризиком, в процесі якого перед-
бачаються, послаблюються або 
взагалі запобігаються імовірні 
критичні економічні ситуації, та 
оцінка ризику, що носить імовір-
нісний, експертний характер.

Враховуючи мінливість та 
неоднорідність фінансових ризи-
ків та ризикоутворюючих фак-
торів, управління фінансовими 
ризиками являє собою прийнят-

Фінансові ризики

У банківській та сфері 
небанківського 
фінансового сектору

У сфері фінансів 
реального сектору 
економіки

У сфері управління 
державним боргом

У сфері фондового 
ринку

У податковій сфері

У сфері валютного 
ринку

У бюджетній сфері
Ризики: дефіцит державного бюджету; порушення індикативних 
прогнозних показників бюджету; зростання обсягу дефіциту в 
секторі загальнодержавного управління; повнота збору 
податків; нестача залучення неподаткових надходжень та інші;

Ризики: значні коливання вітчизняної валюти; високий рівень 
використання іноземної валюти в якості засобу платежу; рівень 
інфляції; міжгалузева міграція капіталів; ризик угод; значна 
залежність економіки країни від конюнктури зовнішніх ринків
та інші;

Ризики: виведення капіталів з України, збільшення обсягу 
приховування доходів від оподаткування; зменшення 
можливостей України щодо отримання та обміну інформацією у 
сфері податків та інші;

Ризики: недостатній рівень ліквідності і капіталізації фондового 
ринку, захисту прав інвесторів; недоліки депозитарної системи
та системи розрахунків щодо цінних паперів; неефективна
протидія маніпулюванню на фондовому ринку та інші;

Ризики: незадовільна якість кредитного портфелю; 
невиправдане збільшення у балансах банків обсягу споживчих 
кредитів; підвищення залежності сектору від зовнішніх джерел; 
збільшення рівня проблемних позик та інші; 

Ризики: невідповідність між наявними активами та 
зобов’язаннями на суб’єктах господарювання базових галузей 
реального сектору економіки; збільшення кількості фінансово 
неспроможних підприємств реального сектору економіки та 
інші;

Ризики: зростання обсягів державного боргу, а також 
гарантованого державного боргу до економічно небезпечних 
меж; збільшення дефіциту сектору загальнодержавного 
управління; недосконала структура та збільшення валового 
зовнішнього боргу та інші;

Рис. 1. Класифікація фінансових ризиків 
в системі економічної безпеки України*

* Джерело: систематизовано автором за [10, 11]
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тя рішень в умовах кількісного вираження впливу 
цих ризиків на економічну безпеку держави. Кон-
цепція управління фінансовими ризиками в системі 
економічної безпеки України повинна охоплювати 
не тільки аналіз та управління наявними ризиками, 
але і дослідження питання прийняття рішень, які 
безпосередньо пов’язані з ризиком. Особливо гостро 
це питання виявляється в кризових умовах, коли 
наявного державного адміністративного потенціалу 
виявляється недостатньо для вирішення проблем у 
суспільстві, що в свою чергу актуалізує питання роз-
робки ефективної стратегії управління фінансовими 
ризиками [2, с. 79].

У Міжнародному стандарті ISO 31000:2009 «Ри-
зик менеджмент – принципи та керівництва» зазна-
чено, що управління ризиками – це систематичне 
застосування практик і процедур відносно до комуні-
кації, встановлення контексту, консалтингу, політи-
ки менеджменту, а також виокремлення, аналізу, до-
слідження, оцінки та моніторингу ризику [6, с. 10]. 

А. Шанкин серед основних 
етапів управління ризиками 
зазначає наступні: аналіз ри-
зику; обрання методів впливу 
на нього шляхом зіставлення 
їх ефективності; вплив на ри-
зик та контроль [13].

На думку С. Булгакової та 
І. Микитюк, управління ризи-
ками – це безперервний цикл 
дій та процесів, що цілеспря-
мовано впливають на ризик, а 
саме: виокремлення ризиків; 
їх аналіз; оцінка ризиків та їх 
поділ за пріоритетністю; робо-
та з ризиками [2, с. 79-80].

В. М. Гранатуров вважає, 
що управління ризиками до-
цільно поділити на дві части-
ни: аналіз ризику (який вклю-
чає в себе обробку даних за 
аспектами фінансового ризи-
ку, його кількісний та якісний 
аналіз) та конкретні заходи 
щодо його мінімізації, а саме: 
обґрунтування допустимих 
рівнів ризику, виокремлення 
методів його мінімізації, ви-
ділення варіантів вкладення 
капіталу, що пов’язане з ризи-
ком, а також надання оцінки 
їх оптимальності, враховуючи 
порівняння величини ризику 
та ймовірної віддачі [3].

Систематизувавши сучас-
ні дослідження щодо етапів 
управління фінансовими ри-
зиками в системі економіч-
ної безпеки країни, запропо-
новано алгоритм управління 
фінансовими ризиками, який 
представлено на рис. 2, а саме:

1. Комунікації та консуль-
тації із зацікавленими сторо-
нами відбуваються на всіх ста-
діях управління ризиками. 

2. Висвітлення контексту 
управління фінансовими ри-
зиками включає в себе фор-
мулювання конкретних цілей, 

Висвітлення контексту управління фінансовими ризиками
(Формулювання цілей, визначення області поширення, критеріїв фінансових 
ризиків, внутрішніх та зовнішніх параметрів, що планується врахувати в 

процесі управління ризиками)
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1. Визначення фінансових ризиків та документування їх характеристик
(складання переліку наявних фінансових ризиків та їх паспортизація, 
виявлення джерел виникнення ризиків та область їх впливу, SWOТ-аналіз, 
класифікація наявних фінансових ризиків за ступенем впливу та їх 
ймовірністю)

2. Аналіз фінансових ризиків (аналіз негативних та позитивних наслідків 
фінансового ризику, розгляд ймовірності цих наслідків): якісний аналіз; 
змішаний аналіз; кількісний аналіз. 

3. Виявлення ступеню ризику (порівняння рівня фінансового ризику із 
критеріями, встановленими для нього, прийняття рішення щодо 
необхідності виконання дій)

Методи: спостереження (картки Кроуфорда, застосування бази відомих 
ризиків), допоміжні методи (мозковий штурм, метод Дельфі, SWIFТ, 
аналіз сценаріїв, HRA, причинно-наслідковий аналіз,), функціональний 
аналіз (HAZOP)

Методи: допоміжні методи (SWIFТ, аналіз першопричини, аналіз 
сценаріїв, аналіз дерева подій, причинно-наслідковий аналіз), 
функціональний аналіз (HAZOP, аналіз «краватка-метелик»), статистичні 
методи (байєсовський аналіз), мультикритеріальний аналіз рішень

Методи: допоміжні методи (SWIFТ, аналіз першопричини, аналіз 
сценаріїв), функціональний аналіз (HAZOP), статистичні методи 
(моделювання методом Монте-Карло, байєсовський аналіз), 
мультикритеріальний аналіз рішень

Виявлення потреби у 
додатковому аналізі Прийняття рішення підтримувати ризик у 

наявному стані, не обробляючи його

Обробка фінансового ризику
(пошук альтернативних шляхів уникнення або зменшення негативного впливу 

фінансового ризику)
Обрання альтернативи: хеджування, страхування, диверсифікація, 
встановлення лімітів
Способи: уникнення ризику, зміна ймовірності, взяття на себе ризику, 
видалення джерела ризику, зміна наслідків, розподіл ризику.

Рис. 2. Алгоритм управління фінансовими ризиками
в системі економічної безпеки України*

* Джерело: удосконалено автором за [6, 15]

визначення області поширення та критеріїв фінансо-
вих ризиків, а також внутрішніх та зовнішніх пара-
метрів, що планується врахувати в процесі управлін-
ня ризиками.

3. Оцінка фінансових ризиків, що поділяється на 
три умовних етапи: 

– визначення фінансових ризиків та документу-
вання їх характеристик, що включає в себе виокрем-
лення наявних фінансових ризиків та їх паспорти-
зацію, виявлення джерел виникнення ризиків та 
область їх впливу, SWOТ-аналіз, класифікацію на-
явних фінансових ризиків за ступенем впливу та їх 
ймовірністю;

– аналіз фінансових ризиків, що включає в себе 
аналіз негативних та позитивних наслідків фінансо-
вого ризику та розгляд ймовірності цих наслідків. 
Аналіз фінансових ризиків поділяється на: якісний 
аналіз; змішаний аналіз; кількісний аналіз;

– виявлення ступеню ризику, тобто порівняння 
рівня наявних фінансових ризиків із критеріями, 
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встановленими для них, прийняття рішення щодо 
необхідності виконання дій.

4. Обробка фінансового ризику, що включає в 
себе пошук альтернативних шляхів уникнення або 
зменшення негативного впливу фінансового ризику.

5. Моніторинг і контроль повинні підлягати всі 
етапи процесу управління фінансовими ризиками та 
включати в себе ідентифікацію ризиків, що залиша-
ються, контроль виконання плану управління фінан-
совими ризиками та оцінка ефективності застосова-
них дій з мінімізації дії ризиків [6, 15].

Висновки з проведеного дослідження. З наведено-
го вище можна зробити наступні висновки:

1. Сутність управління фінансовими ризиками в 
системі економічної безпеки держави полягає у сис-
тематичному застосуванні процедур і практик від-
носно до комунікації, встановлення контексту, по-
літики менеджменту, виокремленню, комплексному 
аналізу, оцінки, моніторингу і контролю фінансових 
ризиків, джерелом яких є невизначеність, та яким 
притаманні наступні характеристики: виникнення 
ризику у відносинах, що мають фінансовий харак-
тер, фінансовий характер стохастичних подій, вплив 
ризиків на об’єкти управління фінансами, існування 
наслідків впливу фінансових ризиків у сфері пору-
шення дотримання фінансовий цілей та результатів.

2. Систематизувавши сучасні дослідження щодо 
етапів управління фінансовими ризиками в системі 
економічної безпеки України, запропоновано алго-
ритм управління фінансовими ризиками, основни-
ми етапами якого є: комунікації та консультації із 
зацікавленими сторонами; висвітлення контексту 
управління фінансовими ризиками; оцінка фінансо-
вих ризиків, що поділяється на три умовних етапи: 
визначення фінансових ризиків та документування 
їх характеристик, аналіз фінансових ризиків, вияв-
лення ступеню ризику; обробка фінансового ризику 
та моніторинг і контроль.
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