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Постановка проблеми. Постійне зростання ролі 
і значення фінансової системи стає характерною 
рисою сучасного розвитку вітчизняної економіки. 
Представлена динамічною багатоаспектною струк-
турою відокремлених та водночас взаємопов‘язаних 
сфер і ланок фінансів, вона забезпечує безперебійний 
процес створення національного продукту та сти-
мулює економічне зростання в країні. Враховуючи 
важливу роль фінансів у процесах функціонування 
економіки держави, особливої актуальності набу-
вають питання забезпечення фінансової безпеки та 
ефективного управління нею. Досліджуючи питання 
фінансової безпеки, необхідно насамперед з‘ясувати, 
що вкладається у зміст даного поняття, які фактори 
впливають на її дотримання. Варто визначитися зі 
складниками безпеки та аспектами їх взаємозв‘язку 
та координації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання сутності та значення фінансової безпеки 
держави є складовою частиною великої дискусії 
між вітчизняними та зарубіжними науковцями. 
Розглядаючи її елементом економічної безпеки, 
О. Барановський, З. Варналій, В. Геєць, В. Губ-
ський, М. Єрмошенко, Т. Кубах, С. Кульпінській, 
І. Шлемко та ін. наголошують на винятковому зна-
ченні фінансової безпеки у забезпеченні економіч-
ного добробуту в країні. 

Незважаючи на очевидність терміну «фінансова 
безпека», у науковому товаристві відсутня спільна 
точка зору стосовно інтерпретації даного поняття, 
що й зумовлює актуальність подальших досліджень 
сутності та значення фінансової безпеки держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ана-
ліз наукових праць засвідчує, що фінансова безпека 
є складником економічної безпеки та запорукою 
національної безпеки держави як здатності нації у 
цілому та державних органів влади зокрема поперед-
жувати та протидіяти внутрішнім і зовнішнім загро-
зам будь-якого характеру для збереження територі-
альної цілісності та незалежного розвитку держави, 
а також можливості захищати інтереси нації, сус-
пільства та держави з метою примноження духовних 
і матеріальних цінностей.

Питання фінансової безпеки є системними, 
оскільки пов’язують окремі країни, регіони, гос-
подарюючі суб’єкти, політику, економіку, фінанси 
тощо. Фінансова безпека охоплює фінансову безпеку 
окремого громадянина, домашніх господарств, насе-
лення в цілому, підприємців, підприємств, організа-
цій, установ та їх асоціацій, галузей господарського 
комплексу, регіонів, окремих секторів економіки, 
держави та різноманітних міждержавних утворень, 
світового співтовариства у цілому [2; 19].

Ступінь наукової розробленості кожної з переліче-
них сфер застосування фінансової безпеки різниться, 
тому доцільним є аналіз підходів до визначення та 
трактування її сутності різними науковцями.

Так, І.Ф. Шлемко під фінансовою безпекою розу-
міє такий стан фінансової, грошово-кредитної, валют-
ної, банківської, бюджетної, податкової систем, який 
характеризується збалансованістю, стійкістю до вну-
трішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю 
забезпечити ефективне функціонування національ-
ної економічної системи та її зростання [11].
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Схожої точки зору дотримується і С. Кульпін-
ський, який визначає фінансову безпеку як цілеспря-
мований комплекс заходів фіскальної та монетарної 
політики для досягнення стабільності фінансової 
системи та створення сприятливого інвестиційного 
клімату [20].

Досить комплексним виглядає підхід до поняття 
«фінансова безпека держави» О.І. Барановського, 
який розглядає фінансову безпеку як:

– важливу складову частину економічної безпеки 
держави, що базується на незалежності, ефектив-
ності і конкурентоспроможності фінансово-кредитної 
сфери України, яка відображається через систему 
критеріїв і показників її стану, що характеризують 
збалансованість фінансів, достатню ліквідність акти-
вів і наявність необхідних грошових і золотовалют-
них резервів;

– ступінь захищеності фінансових інтересів на 
всіх рівнях фінансових відносин;

– рівень забезпеченості громадянина, домаш-
нього господарства, верств населення, підприємства, 
організації, установи, регіону, галузі, сектора еко-
номіки, ринку, держави, суспільства, міждержав-
них утворень, світового співтовариства фінансовими 
ресурсами, достатніми для задоволення їх потреб і 
виконання наявних зобов`язань;

– стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, 
банківської, бюджетної, податкової, розрахункової, 
інвестиційної, митно-тарифної та фондової систем, 
а також системи ціноутворення, який характери-
зується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і 
зовнішніх негативних впливів, здатністю відвернути 
зовнішню фінансову експансію, забезпечити фінан-
сову стійкість (стабільність), ефективне функціону-
вання національної економічної системи та еконо-
мічне зростання;

– стан фінансових потоків в економіці, що харак-
теризується збалансованістю і наявністю апробова-
них механізмів регулювання і саморегулювання;

– якість фінансових інструментів і послуг, що 
запобігають негативному впливу можливих про-
рахунків і прямих зловживань на фінансовий стан 
наявних і потенційних клієнтів, а також гарантує (у 
разі потреби) повернення вкладених коштів [2].

Таким чином, основними цілями функціонування 
фінансової безпеки є:

1. досягнення суб’єктом певного збалансованого, 
стійкого до внутрішніх і зовнішніх негативних впли-
вів стану;

2. забезпечення ефективного функціонування 
економічної системи.

Питання фінансової безпеки знайшли своє відо-
браження й у нормативних документах. Так, у Мето-
диці розрахунку рівня економічної безпеки України 
від 02.03.2007 фінансова безпека визначена як такий 
стан бюджетної, грошово-кредитної, банківської, 
валютної систем та фінансових ринків, який харак-
теризується збалансованістю, стійкістю до внутріш-
ніх і зовнішніх негативних загроз, здатністю забез-
печити ефективне функціонування національної 
економічної системи та економічне зростання [22].

Узагальнення наукових підходів до розуміння 
фінансової безпеки держави дало змогу виділити 
основні характеристики, які виносяться вченими як 
такі, що розкривають зміст поняття. Серед них:

– збалансованість, стійкість до загроз, здат-
ність та ефективність функціонування національ-
ної економічної та фінансової системи (В.І. Мунтіян 
[24], М.М. Єрмошенко [12], А.І. Сухоруков [31], 
О.Д. Ладюк [32], С.М. Смирнов [30]);

– захищеність, забезпеченість фінансовими 
ресурсами (В.М. Геєць [18], Е.В. Дмитренко [9], 
О.І. Барановський [2], З.С. Варналій [4]);

– розширене відтворення та сприяння економіч-
ному зростанню (О.Д. Василик );

– цілісність, єдність фінансової системи 
(Б.В. Губін [34]);

– спроможність забезпечити ефективне функціо-
нування національної економічної системи (Б.В. Губ-
ський [7]).

Таким чином, із позицій ресурсно-функціональ-
ного підходу фінансова безпека держави – це захи-
щеність фінансових інтересів на всіх рівнях фінансо-
вих відносин; забезпеченість домашніх господарств, 
підприємств, організацій і установ, регіонів, галузей, 
секторів економіки держави відповідним обсягом 
фінансових ресурсів, достатніми для задоволення 
їхніх потреб та розширеного відтворення.

З погляду забезпечення рівноваги фінансова без-
пека держави – це такий стан фінансової, грошово-
кредитної, валютної, банківської, бюджетної, стра-
хової та фондової систем, який характеризується 
збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх 
негативних впливів, здатністю попередити зовнішню 
фінансову експансію, забезпечити ефективне функці-
онування національної економічної системи та еко-
номічне зростання [34].

У контексті нормативно-правового регламенту-
вання фінансова безпека передбачає створення таких 
умов функціонування фінансової системи, за яких зло-
вживання фінансовими ресурсами та спрямовування їх 
у позалегальні сфери неможливо або зведено до міні-
муму і що не шкодить розвитку економіки у цілому.

Відповідно до «Концепції фінансової безпеки 
України», розробниками якої виступили О.І. Бара-
новський, Ю.О. Блащук, М.І. Пузяк, Л.В. Новошин-
ська, О.О. Резнікова, О.В. Романченко, Ф.Ф. Стасюк, 
В.В. Фещенко, основними сферами впливу фінансо-
вої безпеки держави є [2]:

– бюджетна сфера та державне регулювання 
фінансових ринків; 

– грошово-кредитна сфера;
– страхування;
– небанківські фінансові послуги;
– фондовий ринок.
Зазначимо, що за своєю сутністю і змістом фінан-

сова безпека є складним багаторівневим динамічним 
процесом, що складається з низки підсистем, кожна 
з яких має власні структуру і логіку розвитку. Уза-
гальнюючи наявні теоретико-методологічні підходи, 
можемо стверджувати, що фінансова безпека дер-
жави – це важливий складник економічної безпеки 
держави, що виражений у певному стані фінансо-
вих потоків у межах фінансової, грошово-кредитної, 
валютної, банківської, бюджетно-податкової, розра-
хункової, інвестиційної та фондових систем країни, 
які характеризуються збалансованістю, стійкістю до 
внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здат-
ністю відвернути зовнішню фінансову експансію, 
забезпечити фінансову стійкість, ефективне функці-
онування національної економічної системи та еко-
номічне зростання у цілому. Разом із тим фінансова 
стійкість та фінансова безпека держави визначаються 
рівнем дефіциту бюджету, обсягом державної забор-
гованості (як внутрішньої, так і зовнішньої), наяв-
ністю чи відсутністю позитивного сальдо платіжного 
балансу, стабільністю цін, стабільністю банківської 
системи і національної валюти, рівнем захисту інвес-
торів та вкладників, обсягом і динамікою золотова-
лютних резервів та ін.
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Зважаючи на визначальне значення фінансо-

вої безпеки в контексті забезпечення як економіч-
ної, так і національної безпеки, що безпосередньо 
пов’язані із захистом національних та фінансових 
інтересів країни, особливої актуальності набувають 
питання ефективного управління системою фінансо-
вої безпеки.

Система управління фінансовою безпекою дер-
жави має містити такі елементи [13]:

– основна мета і цілі забезпечення фінансової 
безпеки держави;

– суб’єкти та об’єкти фінансової безпеки держави;
– принципи та функції системи управління 

фінансовою безпекою держави;
– методи забезпечення фінансової безпеки; 
– національні інтереси у фінансово-кредитній 

сфері;
– реальні і потенційні загрози фінансовій безпеці 

держави; 
– пріоритети у забезпеченні фінансової безпеки;
– система підтримання безпеки у фінансово-

кредитній сфері (основні функції, організаційна 
структура системи, перелік індикаторів, підсистема 
моніторингу, підсистема аналітично-прогнозного 
забезпечення, повноваження основних суб’єктів сис-
теми фінансової безпеки);

– наявність державної стратегії фінансової без-
пеки та її структури.

Суб’єктами системи управління фінансовою без-
пекою держави є [7; 13]: Президент України; Верхо-
вна Рада України; Кабінет Міністрів України; Рада 
національної безпеки і оборони України; міністер-
ства та інші центральні органи виконавчої влади; 
Національний банк України; Національна комісія, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг; Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку; суди загальної юрис-
дикції, прокуратура України; місцеві державні 
адміністрації та органи місцевого самоврядування; 
Служба безпеки України; Державна фіскальна 
служба України.

На думку О.І. Ревак та В.Ю. Прокопенко [27], 
об’єктами фінансової безпеки є:

1. Фінансові інтереси держави – це сукупність 
життєво важливих потреб громадян, суспільства та 
держави, забезпечення яких відбувається внаслі-
док прогресивного економічного розвитку держави. 
Серед цих інтересів: забезпечення виконання дохід-
ної та видаткової частин державного та місцевих 
бюджетів, удосконалення системи міжбюджетних 
трансфертів, фінансово-бюджетна децентралізація; 
скорочення внутрішнього та зовнішнього державного 
боргу; зниження бюджетного дефіциту та дефіциту 
платіжного балансу; формування стимулюючої для 
економіки податкової системи, водночас зі стабіль-
ними джерелами доходів; забезпечення монетарної 
та валютно-курсової стабільності; зміцнення банків-
ської системи та мережі небанківських фінансових 
установ; забезпечення рівного доступу до фінансо-
вих послуг як із боку підприємств, так і фізичних 
осіб; розвиток валютного контролю; зміцнення наці-
онального інвестиційного потенціалу; підвищення 
інноваційної активності вітчизняних підприємств; 
детінізація економіки; мінімізація впливу світових 
фінансових криз на фінансову систему держави; 
створення системи оперативного антикризового регу-
лювання фінансових ринків [8; 27].

2. Загрози фінансовій безпеці держави – сукуп-
ність факторів, що становлять небезпеку реалізації 
фінансових інтересів держави. Основною загрозою 

є фінансова криза. Причинами фінансової кризи 
можуть бути:

– внутрішні фактори: нестабільність політич-
ної ситуації; високий рівень корупції; неефективне 
регулювання та низький рівень правової культури у 
фінансовій сфері; зниження інвестиційної та іннова-
ційної активності; низький рівень золотовалютних 
резервів; неефективність податкової системи та зна-
чне ухилення від сплати податків та зборів; неви-
сокий рівень бюджетної дисципліни та постійний 
бюджетний дефіцит; високий рівень боргової залеж-
ності держави; тінізація та криміналізація еконо-
міки, нелегальний відтік капіталу за кордон; непро-
гнозована політика регулювання курсу національної 
валюти Національним банком України; значні про-
блеми у функціонуванні фондового ринку держави; 
низький рівень власної капіталізації банківської 
сфери; невисокий рівень доходів суспільства;

– зовнішні фактори: нестабільність функціону-
вання держави у сучасних геополітичних процесах; 
невисокий рівень залучення ефективних зовнішніх 
інвестицій та безконтрольність щодо накопичення 
зовнішньої заборгованості; значне падіння доходів 
від експорту української промисловості та агропро-
мислового комплексу; надмірне втручання міжна-
родних фінансових організацій у внутрішні справи 
держави; вплив наслідків світових фінансових криз 
на функціонування і так нестабільної фінансової сис-
теми держави [8; 27].

3. Фінансові ресурси держави (податкові надхо-
дження, надходження від продуктивної діяльності, 
державних послуг, майна, позичкових коштів).

4. Фінансова система держави як сукупність сфер 
і ланок фінансів (фінанси суб’єктів господарювання, 
державні фінанси, міжнародні фінанси, фінанси 
підприємств, фінанси домогосподарств, державний 
бюджет, цільові державні фонди, державний кредит, 
фінанси державного сектора).

5. Фінансовий ринок та ринок цінних паперів. 
Ефективність заходів із забезпечення фінансової 

безпеки держави потребує окреслення принципів 
управління фінансовою безпекою, серед яких виділя-
ють як загальні, так і специфічні принципи [13; 17]:

1. Загальні: пріоритет прав і свобод людини та 
громадянина; верховенство права; пріоритет договір-
них (мирних) засобів у розв’язанні конфлікту; своє-
часність та адекватність заходів захисту національ-
них фінансових інтересів реальним і потенційним 
загрозам; чітке розмежування повноважень і вза-
ємодія органів державної влади у забезпеченні наці-
ональної, економічної та фінансової безпеки; вико-
ристання в інтересах країни міждержавних систем і 
механізмів міжнародної колективної безпеки; визна-
чення і затвердження на державному рівні націо-
нальних інтересів фінансової безпеки.

2. Специфічні: забезпечення державного суве-
ренітету та територіальної цілісності, національної 
єдності на основі демократичного поступу суспіль-
ства та суверенності прав держави на використання 
економічного та фінансового потенціалу; наявність 
сукупності основних критеріїв фінансово-кредит-
ної сфери з погляду дотримання її безпеки; досяг-
нення балансу між індивідуальними, корпоратив-
ними і державними інтересами; демократизація 
прийняття та ефективність виконання державних 
рішень у фінансовій сфері; захист прав власності і 
свободи економічного вибору; забезпечення макрофі-
нансової стабільності, динамічного зростання еконо-
міки та відносної фінансової незалежності держави; 
забезпечення ефективності розподілу фінансових 
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ресурсів і капіталу та державний контроль над їх 
використанням.

Висновки. Отже, фінансова безпека є невід’ємним 
складником економічної безпеки та запорукою наці-
ональної безпеки держави, що виражена у певному 
стані фінансових потоків у межах фінансової, гро-
шово-кредитної, валютної, банківської, бюджетно-
податкової, розрахункової, інвестиційної та 
фондових систем країни, які характеризуються зба-
лансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх 
негативних впливів, здатністю відвернути зовнішню 
фінансову експансію, забезпечити фінансову стій-
кість, ефективне функціонування національної еко-
номічної системи та економічне зростання у цілому.

Матеріал підготовлено в рамках НДР «Моделю-
вання та прогнозування поведінки фінансових рин-
ків як інформаційний базис забезпечення фінансової 
стійкості та безпеки держави», номер державної реє-
страції 0117U003936.
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