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Постановка проблеми. У світі в кінці XX на 
початку XXІ століття характерним постає високороз-
винутість та структурованість за розмірами капіта-
лів. За умови глобальної економічної співпраці між-
народна фінансова система стає більш відкритою для 
різних суб’єктів, що спричинило необхідність розбу-
дови системи глобальної фінансової безпеки.

Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення (далі – ПВК/ФТ/ФЗ) є найголовнішим 
завданням для функціонування фінансової безпеки 
будь-якої країни. 

Питання ПВК/ФТ/ФЗ не знижується з часом та 
завжди є пріоритетним для обговорення світовими 
лідерами розвинутих країн. 

Розвинуті країни світу засвідчують надзвичайну 
важливість фінансової безпеки та реалізують масш-
табні заходи встановлення контролю за рухом акти-
вів, зокрема, в частині розвитку системи фінансового 
моніторингу для ПВК/ФТ/ФЗ.

Для вирішення питання сталого розвитку Укра-
їни необхідно встановити новітні підходи до визна-
чення елементів ефективного функціонування фінан-
сової безпеки.

Відсутність дієвої системи фінансової безпеки в 
країні призводить до неспроможності політичних, 
економічних і громадянських структур, вирішувати 
в край важливі питання, що, в свою чергу, створює 
умови для розгулу насильства, злочинності і коруп-
ції й перешкоджає економічному і соціальному роз-
витку суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні основи економічної безпеки, фінансової без-
пеки та ПВК/ФТ/ФЗ досліджувались у роботах 
Абрамова В.І., Бінько І.Ф., Вашай Ю.В., Гаврілі-

шіна А.П., Голіков І.В., Горячева К.С., Довганя Ж., 
Дорошенко О.О., Клименко А.О., Луцького І.М., 
Михаліцької Н.Я., Орлюк О.П., Петрова К.Я., Прошу-
ніна М.М., Сак Т.В., Смолянюк В.Ф., Сухорукова А.І., 
Ситніка Г.П., Харазішвілі Ю.М., Шлемко В.Т., Бан-
дурка О.М., Духова В.Є., Маніва 3.О., Пастернак-Тара-
нушенко Г.А., Хакер Дж.С., Червякова І.М. та інші.

Слід відзначити, що питання фінансового моніто-
рингу вже достатньо досліджувались у працях вище 
перелічених вчених, але з погляду розвитку теоре-
тичного підґрунтя з окресленого питання, все ж таки 
вони присвячені окремим аспектам економічної без-
пеки чи фінансового моніторингу. Саме тому метою 
даного дослідження є комплексне узагальнення зако-
нодавчих та теоретичних аспектів системи держав-
ного фінансового моніторингу як складової фінансо-
вої безпеки України.

Основну увагу в своїх працях вони звертали на 
процес накопичення капіталів, їх кругообіг у світо-
вій системі та використання. До кінця не чітко вира-
женими залишаються питання щодо поняття фінан-
сового моніторингу в системі фінансової безпеки 
країни, питання його організації.

Метою статті є розкриття теоретичних і практич-
них аспектів системи державного фінансового моні-
торингу через призму фінансової безпеки України.

Виклад основного матеріалу. Вперше поняття 
«економічна безпека» згадувалось в 30-х роках 
минулого століття, за часів Франкліна Делано Руз-
вельта (президент Сполучених штатів Америки), під 
час здійснення аналізу впливу світової кризи на еко-
номіку Сполучених штатів Америки, як захід реагу-
вання на загрози на національну економіку. Прези-
дент Сполучених штатів Америки продемонстрував 
відмову від класичної теорії і практики невтручання 
держави в економіку та запровадив оптимальне поєд-
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нання ринкових механізмів і державної участі в гос-
подарських процесах [1]. 

У своїх працях вчений Голіков І.В. дослідив важ-
ливі етапи історії розвитку категорії економічна без-
пека, місця економічної безпеки в системі безпеки 
світової та національної економіки та запропонував 
наступні етапи, які наведено у таблиці (табл. 1) [2]. 

Для досягнення поставленої мети в межах даного 
дослідження вирішено такі завдання:

– досліджено в існуючому правовому полі 
питання національної безпеки, економічної безпеки 
та фінансової безпеки;

– узагальнено існуючі погляди вчених на зміс-
товність поняття національної безпеки, економічної 
безпеки, фінансової безпеки та фінансового моніто-
рингу; 

– обґрунтовано авторське бачення щодо сутності 
та місця системи державного фінансового моніто-
рингу, як складової фінансової безпеки України.

Сучасне трактування питання «фінансової безпеки» 
відштовхується від питання економічної безпеки як 
складової національної безпеки. Слід відзначити, що 
фактично питання економічної безпеки є динамічним 
у своєму розвитку та віддзеркалюють динамічний роз-
виток чи стан функціонування економіки.

В існуючому правовому полі питання національ-
ної безпеки України визначено у Законі України 
«Про основи національної безпеки України» та Стра-
тегії національної безпеки України, яка затверджена 
рішенням Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни від 06.05.2015 і введена в дію указом Президента 
України від 26.05.2015 № 287/2015 [3, 4].

Відповідно до них, національна безпека – це захи-
щеність життєво важливих інтересів людини і грома-
дянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються 
сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, 
запобігання і нейтралізація реальних та потенцій-
них загроз національним інтересам у сферах право-
охоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикор-
донної діяльності та оборони, міграційної політики, 
охорони здоров’я, освіти та науки, науково-технічної 
та інноваційної політики, культурного розвитку насе-
лення, забезпечення свободи слова та інформаційної 

безпеки, соціальної політики та пенсійного забезпе-
чення, житлово-комунального господарства, ринку 
фінансових послуг, захисту прав власності, фондо-
вих ринків і обігу цінних паперів, податково-бюджет-
ної та митної політики, торгівлі та підприємницької 
діяльності, ринку банківських послуг, інвестиційної 
політики, ревізійної діяльності, монетарної та валют-
ної політики, захисту інформації, ліцензування, про-
мисловості та сільського господарства, транспорту 
та зв’язку, інформаційних технологій, енергетики 
та енергозбереження, функціонування природних 
монополій, використання надр, земельних та водних 
ресурсів, корисних копалин, захисту екології і навко-
лишнього природного середовища та інших сферах 
державного управління при виникненні негативних 
тенденцій до створення потенційних або реальних 
загроз національним інтересам [3].

Тобто, розглядаючи термін національна безпека 
під кутом ПВК/ФТ/ФЗ можна відзначити місце 
фінансового моніторингу як конкретного механізму 
продовження системи національної безпеки як важ-
ливого елементу захисту життєво важливих інтересів 
громадян, суспільства і держави, шляхом своєчас-
ного виявлення, запобігання і нейтралізація реаль-
них та потенційних загроз національним інтересам.

Безпосередньо реалізація заходів щодо забезпе-
чення ПВК/ФТ/ФЗ відображена в структурі фінансо-
вої безпеки держави, що в свою чергу є структурною 
частиною економічної безпеки та в цілому частиною 
національної безпеки.

Слід відзначити, що на даний час існують різні 
визначення поняття економічна безпека та фінан-
сова безпека. Зокрема, згідно чинного законодавства 
України поняття економічна безпека та фінансова 
безпека визначені наступним чином: 

Економічна безпека – це такий стан національ-
ної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до 
внутрішніх та зовнішніх загроз і здатний задоволь-
няти потреби особи, сім’ї, суспільства та держави [5].

Економічна безпека – це стан національної еко-
номіки, який дає змогу зберігати стійкість до вну-
трішніх та зовнішніх загроз, забезпечувати високу 
конкурентоспроможність у світовому економічному 

Таблиця 1
Важливі етапи історії розвитку категорії економічна безпека* 

Назва етапу Мета етапу

Прийняття першого нормативно-правового акту 
з питань безпеки – закону «Про національну без-
пеку» (США, 1934) та створення Федерального 
комітету з економічної безпеки.

Збереження економічної самостійності країни; підвищення рівня 
якості життя населення через забезпечення економічної безпеки 
громадян та держави загалом.

Створення міжнародних асоціацій забезпечення 
міжнародної економічної безпеки розвинених 
країн світу (1940 – 1950).

Зміцнення безпеки світового господарства економіки та окремих 
держав через недопущення енергетичної кризи.

Прийняття країнами Західної Європи Стратеги 
економічного методу забезпечення національної 
безпеки (1973 -1975).

Розробка комплексу заходів із забезпечення сталого розвитку 
економіки створенням механізму протидії внутрішнім і зовнішнім 
загрозам країнам Європи.

Декларування принципів міжнародної економічної 
безпеки ООН.

Необхідність забезпечення комплексного підходу до вирішення 
багатьох взаємопов’язаних міжнародних проблем та стосунків.

Зміна курсу країн колишнього Радянського Союзу 
на формування ринкової системи господарювання 
(1991).

Демократизація суспільства, подолання соціальної напруги, забез-
печення політичних змін, становлення ринкової економіки, покра-
щення рівня життя населення

Прийняття країнами колишнього Радянського 
Союзу державних нормативно-правових актів з 
питань забезпечення національної економічної без-
пеки (1993 – 1994).

Формування механізму забезпечення життєво важливих інтересів 
особи, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Прийняття програмно-цільових документів із 
забезпечення національної безпеки України (1997).

Формування сприятливого та передбачуваного правового поля для 
розвитку підприємництва і реалізації права на підприємницьку 
діяльність; забезпечення демократизації суспільства, поліпшення 
добробуту громадян, формування цивілізованого конкурентного 
середовища.

* – складено вченим Голіковим І.В., джерело [2]
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Таблиця 2

Аналіз визначень понять «економічна безпека», «фінансова безпека», «фінансовий моніторинг» *

№ 
з/п

Вчений 
дослідник Визначення

1. Хакер Дж.С. 
(Hacker J.S.)

Економічна безпека – це рівень, в якій люди будуть захищені від важких обставин, що поро-
джують економічні втрати.

2. Шлемко В.Т., 
Бінько І.Ф.

Економічна безпека – це стан національної економіки, який дозволяє зберігати стійкість до вну-
трішніх і зовнішніх загроз і здатний задовольнити потреби особи, сім’ї, суспільства, держави.

3. Пастернак-Тара-
нушенко Г.А.

Економічна безпека – це стан держави, що забезпечує можливість створення і розвитку умов 
для плідного життя її населення, перспективного розвитку її економіки в майбутньому та зрос-
тання добробуту її мешканців.

4. Сак Т.В.

Економічна безпека – це свого роду забезпечення в довгостроковій перспективі таких систем 
показників як:
1. Економічна незалежність (фінансова, сировинно-ресурсна, інноваційна тощо);
2. Економічна стабільність (рівень розвитку, що гарантує відчуття безпеки сьогодні та в майбут-
ньому);
3. Економічний розвиток (інноваційно-інвестиційна активність, реструктуризація, фінансове 
оздоровлення).

5. Манів 3.О., 
Луцький І.М.

Економічна безпека – це стан ресурсів (капіталу, персоналу, інформації, і технологій, техніки і 
устаткування, прав і підприємницьких можливостей), при якому найбільш ефективне їх вико-
ристання сприяє стабільному функціонування підприємства, соціальному та науково-технічному 
розвитку; а також запобігає появі внутрішніх та зовнішніх небезпек. 

6.
Дорошен- 
ко О.О., 
Вашай Ю.В.

Фінансова безпека – це стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів під-
приємства, виражений у найкращих значеннях фінансових показників прибутковості і рента-
бельності бізнесу, якості управління, використання основних та оборотних засобів підприєм-
ства, структури його капіталу, норми дивідендних виплат за цінними паперами підприємства, а 
також курсової вартості його цінних паперів як синтетичного індикатора поточного фінансово-
господарського стану підприємства і перспектив його технологічного та фінансового розвитку.

7.
Куркін М.В., 
Понікаров В.Д., 
Назаренко Д.В.

Фінансова безпека – це ступінь захищеності фінансових інтересів усіх пов’язаних з його діяль-
ністю суб’єктів зовнішнього середовища та працівників підприємства; достатній рівень забез-
печення фінансовими ресурсами процесів задоволення потреб підприємства та всіх пов’язаних 
з його діяльністю суб’єктів; високий професіоналізм і кваліфікація фінансових менеджерів та 
виконавців функцій контролю діяльності підприємства.

8. Михаліць- 
ка Н.Я.

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

9. Горячева К.С.

Фінансова безпека – це такий фінансовий стан, що характеризується, по-перше, збалансова-
ністю та якістю сукупності фінансових інструментів, технологій та послуг, які використову-
ються підприємством, по-друге, стійкістю до зовнішніх та внутрішніх загроз, по-третє, здат-
ністю фінансової системи підприємства забезпечити реалізацію його фінансових інтересів, цілей 
та задач достатніми обсягами фінансових ресурсів, по-четверте, забезпечувати розвиток усієї 
фінансової системи.

10.
Сытник Г.П., 
Абрамов В.И., 
Смолянюк В.Ф.

Безопасность финансовая – это состояние финансовой, денежно- кредитной, валютной, бан-
ковской, налоговой систем, которое характеризуется сбалансированностью, устойчивостью к 
внутренним и внешним негативным влияниям, способностью обеспечить эффективное функци-
онирование национальной экономической системы и экономический рост. В целом, состояние 
безопасности финансовой является главным критерием оценки эффек-тивности государственной 
политики и деятельности властных структур во время реформирования и развития финансово-
кредитной сферы.

11. Орлюк О.

Фінансовий моніторинг – це специфічна форма державного фінансового контролю, який про-
водять уповноважені державні органи та установи, що обслуговують здійснення фінансових опе-
рацій, відстежують та фіксують фінансові операції, які відповідають, згідно з Законом України 
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля-
хом», критеріям сумнівності, аналізують одержану інформацію про сумнівні операції з метою 
виявлення схем та механізмів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансу-
вання тероризму.

12. Прошунін М.

Фінансовий моніторинг є системою законодавчо закріплених інформаційних, контрольних і 
правоохоронних процедур, здійснюваних органами й агентами, мета яких полягає у запобіганні 
використання фінансової системи для легалізації злочинних доходів та фінансування тероризму 
і мінімізації ризику причетності агентів фінансового моніторингу до легалізації (відмивання) 
злочинних доходів та фінансування тероризму.

13. Довгань Ж.
Фінансовий моніторинг – це система, яка включає сукупність елементів, що взаємодіють і пере-
бувають під дією внутрішніх і зовнішніх факторів. яка охоплює спостереження за рівнем стій-
кості банку, аналіз, оцінку і прогнозування стійкості на довгострокову перспективу.

14. Клименко А.

Фінансовий моніторинг – це особлива форма фінансового контролю, яка здійснюється уповнова-
женими державними органами у сфері фінансового контролю та суб'єктами первинного фінан-
сового моніторингу та спрямована на виявлення операцій, пов’язаних з легалізацією доходів, 
здобутих злочинним шляхом.

15. Гаврилишин А.

Фінансовий моніторинг – це сукупність заходів суб’єктів фінансового моніторингу з метою вияв-
лення, аналізу та перевірки інформації про фінансові операції щодо віднесення їх до таких, що 
можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів незаконного походження з наступ-
ним переданням їх правоохоронним органам.

* – складено автором на основі аналізу джерел [10-24]
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середовищі і характеризує здатність національної еко-
номіки до сталого та збалансованого зростання [6].

Економічна безпека – це стан захищеності 
суб’єктів господарювання від негативного впливу 
зовнішніх і внутрішніх загроз, дестабілізуючих фак-
торів, при якому забезпечується стійка реалізація 
основних господарських інтересів та цілей статутної 
діяльності [7];

Фінансова безпека – це стан фінансової системи 
країни, за якого створюються необхідні фінансові 
умови для стабільного соціально-економічного роз-
витку країни, забезпечується її стійкість до фінан-
сових шоків та дисбалансів, створюються умови для 
збереження цілісності та єдності фінансової системи 
країни. Фінансова безпека, у свою чергу, має такі 
складові: банківська безпека; безпека небанківського 
фінансового; боргова безпека; бюджетна безпека; 
валютна безпека; грошово-кредитна безпека [6].

Також, Національний інститут стратегічних 
досліджень визначає поняття фінансова безпека, що 
це є стан захищеності інтересів держави у фінансо-
вій сфері, або такий стан бюджетної, податкової та 
грошово-кредитної систем, який гарантує спромож-
ність держави формувати, зберігати від знецінення 
та використовувати фінансові ресурси для забезпе-
чення соціально-економічного розвитку та обслуго-
вування фінансових зобов’язань [8].

Таким чином, на даний час, не існує єдиного під-
ходу щодо визначення сутності економічної безпеки 
та фінансової безпеки на загальнодержавному рівні в 
профільних законах, що негативно впливає на фор-
муванні її концептуальних засад. Так, узагальню-
ючи наявні законодавчі визначення, можна зробити 
висновок, що існує декілька підходів до визначення 
на рівні Міністерства економічного розвитку і тор-
гівлі України, водночас, питання фінансової безпеки 
в частині ПВК/ФТ/ФЗ відноситься до компетенції 
Міністерства фінансів України.

Вирішення даної проблематики на законодав-
чому рівні дасть можливість подальшого розвитку 
напрямку економічної безпеки та фінансової безпеки 
в частині реалізації загальнодержавної політики 
щодо побудови цілісної системи, яка захищає націо-
нальні інтереси в сфері фінансів. 

Щодо усунення даного протиріччя в Україні роз-
роблено проект Концепції фінансової безпеки Укра-
їни, який визначає комплексну систему поглядів на 
ключові інтереси у фінансовій сфері.

Відповідно до Концепції поняття фінансова без-
пека розглядається як складова економічної без-
пеки, яка характеризує стан захищеності життєво 
важливих (ключових) інтересів держави, регіонів, 
підприємницьких структур та громадян у фінансовій 
сфері від впливу широкого кола негативних чинни-
ків (загроз). Основними критеріями фінансової без-
пеки є достатність фінансових ресурсів, їх збалансо-
ваність та ліквідність, які уможливлюють нормальне 
існування та розвиток зазначених суб’єктів еконо-
мічного життя. Крім того, в Концепції передбачено 
визначення поняття Концептуальні засади фінансо-
вої безпеки як систему поглядів на те, яким має бути 
стан фінансової захищеності, та якими засобами його 
можна забезпечити [9].

Також відсутність єдиного підходу до визначення 
сутності національної безпеки, економічної безпеки, 
фінансової безпеки та фінансового моніторингу серед 
вчених породжує і неможливість виокремлення 
одного тлумачення.

Проведений аналіз наукових підходів до визна-
чення понять наведено у табл. 2. 

Як видно із проведеного аналізу більшість нау-
ковців погоджується з твердженням, що фінансова 
безпека є однією з складових елементів економічної 
безпеки. Водночас, питання впровадження елементів 
моніторингу зовнішніх та внутрішніх загроз для наці-
ональної економіки залишилась мало досліджуваним.

У загальному розумінні поняття моніторинг 
передбачає постійне спостереження за будь-яким 
процесом. Слід відзначити, що вчені надають різні 
вивчення поняття моніторинг в залежності від сфери 
застосування.

Для досягнення мети даного дослідження необ-
хідно уточнити визначення поняття системи держав-
ного фінансового моніторингу як складової фінансо-
вої безпеки держави.

Законом України «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансу-
ванню розповсюдження зброї масового знищення» 
встановлено наступні норми [25]:

Фінансовий моніторинг – це сукупність захо-
дів, які здійснюються суб’єктами фінансового моні-
торингу у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля-
хом, фінансуванню тероризму та фінансуванню роз-
повсюдження зброї масового знищення, що включа-
ють проведення державного фінансового моніторингу 
та первинного фінансового моніторингу.

Система фінансового моніторингу складається 
з первинного та державного рівнів. Отже, поняття 
фінансовий моніторинг є законодавчо закріпленим і 
до того ж найбільш змістовним та конкретизованим.

Враховуючи вищезазначене, можна сформувати 
визначення понять «фінансової безпеки» та «системи 
державного фінансового моніторингу».

Фінансова безпека – це складова економічної без-
пеки, яка характеризує стан захищеності ключових 
національних інтересів у сфері фінансів на держав-
ному і приватному рівні та інтересів громадян і сус-
пільства в цілому, та визначає концептуальні засади 
безпеки та конкретний механізм контролю, моніто-
рингу та захисту фінансової системи.

Система державного фінансового моніторингу – 
це складова фінансової безпеки, яка визначає сукуп-
ність взаємопов’язаних заходів державного сектору за 
безпосередньою участю суб’єктів приватного сектору 
для формування загальнодержавної багатоджерельної 
аналітичної бази даних з метою запобігання та проти-
дії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансу-
ванню розповсюдження зброї масового знищення.

Висновки і пропозиції. Таким чином, наукова 
новизна даного дослідження полягає в уточненні 
поняття «фінансова безпека» та «система державного 
фінансового моніторингу» та в обґрунтуванні місця 
системи державного фінансового моніторингу, як 
складової фінансової безпеки України.
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