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Л. М. АКІМОВА
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заслужений працівник освіти України, професор кафедри фінансів  
та економіки природокористування Національного університету водного 
господарства та природокористування

АНАЛІЗ  сТАНУ  ДЕРЖАВНОГО  УПРАВЛІННЯ  

ЕКОНОМІЧНОЮ  БЕЗПЕКОЮ

Україна, як держава, характеризується недорозвиненістю ринкової еко-
номіки, яка вимагає реалізації низки заходів щодо забезпечення державної 
фінансової безпеки. Кожен компонент фінансової безпеки окрім виконання 
відповідних функцій є невід’ємною складовою синергетичної системи, по-
кликаної забезпечити стійкість національної економіки до внутрішніх і зов-
нішніх негативних впливів та її ефективне функціонування.

Саме від безпеки фінансового сектору напряму залежить рівень розвитку 
реального сектора економіки, виробнича, воєнна й усі інші елементи й види 
безпеки. Фінансова безпека виступає своєрідною об’єднуючою основою при 
створенні інших умов економічної безпеки. без забезпечення фінансової 
безпеки практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед 
Україною. Актуальність фінансової безпеки визначається необхідністю фор-
мування внутрішнього імунітету та зовнішньої захищеності від дестабіліза-
ційного впливу конкурентноздатності на світових ринках і стійкості фінан-
сового становища.

Ефективним інструментом вирішення проблем фінансової безпеки Укра-
їни є діагностика, яка спрямована на реальну оцінку поточного фінансового 
стану держави, виявлення, аналіз та оцінку проблем його розвитку, встанов-
лення джерел та причин виникнення негативних результатів і небажаних 
тенденцій у її розробку і прийняття обґрунтованих і оптимальних управлін-
ських рішень.

Крім того, мінливе зовнішнє оточення держави, посилення внутрішньої 
та зовнішньої конкуренції на світовому ринку спричиняють зростання ри-
зиків та вимагають постійного діагностування рівня фінансової безпеки 
як самої держави, так і її суб’єктів. Слід зазначити, що питання фінансової 
безпеки держави, класифікацію фінансових загроз та інтересів, підходи до 
оцінки рівня фінансової безпеки, як складової економічної, принципи фор-
мування системи забезпечення фінансової безпеки висвітлювали у своїх пра-
цях такі вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як: О. барановський, О. Власюк,  
В. Геєць, М. Єрмошенко, Я. Жаліло, б. Карпінський, В. Мунтіян, О. Мака-
рик, А. Сухоруков, О. Шевченко та інші. Проте питання визначення складо-
вих фінансової безпеки, її індикаторів, діагностування та методичних підхо-
дів до її оцінки залишаються дискусійними.



11

Враховуючи те, що в умовах циклічних коливань економіки, які харак-
теризуються великим ступенем невизначеності, досить гостро постає діа-
гностики фінансової безпеки, як складової економічної безпеки держави, що 
сприятиме своєчасному реагуванню на загрози, які виникають у внутрішньо-
му та зовнішньому середовищах [1].

Фінансова безпека досягається шляхом проведення виваженої фінансо-
вої політики відповідно до прийнятих в установленому порядку доктрин, 
концепцій, стратегій і програм у політичній, економічній, соціальній, інфор-
маційній і, власне, фінансовій сферах. Під фінансовою безпекою більшість 
науковців розуміє такий динамічний стан фінансових відносин, за якого б 
створювались сприятливі умови та необхідні ресурси для розширеного від-
творення, економічного росту та підвищення життєвого рівня населення, 
удосконалення національної фінансової системи для успішної протидії вну-
трішнім і зовнішнім факторам дестабілізації фінансового стану в державі  
[3–8; 10].

Класифікація та систематизація загроз фінансовій безпеці України взає-
мопов’язаний процес. Завдання класифікації полягає у виявленні подібно-
сті і різниці загроз, відмежуванні однієї від іншої, розподіленні їх по певним 
групам з тим, щоб встановити зв’язки між ними. В цьому сенсі класифікація 
виступає як аналітичний момент систематизації. Остання завершує цей про-
цес, об’єднує виявлені зв’язки в єдину структуру, тобто виступає як ціль та 
підсумок класифікації, її синтетичний момент. Разом з цим систематизація 
визначає загальним напрямок подальшого цілеспрямованого дослідження 
загроз фінансовій безпеці України [2; 9].

Діяльність держави щодо забезпечення фінансової безпеки має здійсню-
ватися за такою схемою. Підвищення рівня фінансової безпеки держави по-
требує системних дій, які мають містити в собі механізми у сфері бюджетної 
та монетарної політики, фондового ринку, а також у сфері регулювання кор-
поративного сектору економіки тощо. Так Т. О. Луцик-Дубова запропонува-
ла наступну систему заходів стосовно зміцнення фінансової безпеки Украї-
ни [11]:

1. Реформування бюджетної системи: проведення бюджетних реформ на 
базі нау кового обґрунтування та координації дій (розробки узгоджених кон-
цепцій), стратегії та тактики бюджетування), підвищення якості прогнозів 
макроекономічних показників, що використовуються в бюджетному плану-
ванні; комплексний підхід до реформування бюджетного процесу на держав-
ному, місцевому рівнях та рівні міжбюджетних відносин; підвищення резуль-
тативності бюджетних витрат за рахунок застосування програмно-цільових 
засад діяльності, орієнтація бюджетної системи на досягнення конкретних 
результатів (за відповідними програмами розвитку); зменшення зовнішньо-
го боргу України, шляхом прямого зменшення чистих зовнішніх залучень 
уряду та погашення довгострокових залучень реального сектору економіки; 
удосконалення системи бюджетної статистики та діагностики у системному 
аналізі з індикаторами грошовокредитної, боргової та валютної безпеки; роз-
робка поетапної стратегії скорочення бюджетного дефіциту за рахунок на-



12

рощення власного доходного потенціалу, підвищення рівня управління дер-
жавним боргом шляхом реалізації сучасної стратегії залучення позичкового 
капіталу, інвентаризації та класифікації всіх боргів, трансформації структу-
ри боргу, недопущення практики прийняття виключних рішень, не підпо-
рядкованих єдиній борговій політиці, ліквідація прихованого дефіциту.

2. Удосконалення монетарної політики: забезпечення потреб економічно-
го зростання країни шляхом лібералізації характеру грошово-кредитної по-
літики, а не її спрямування переважно на мінімізацію інфляції, що веде до 
скорочення попиту, зростання безробіття; врегулювання (помірне знижен-
ня) рівня монетизації економіки; подолання дефіциту платіжних засобів; 
зменшення частки готівки у загальному обсязі грошової маси, що автома-
тично погіршить умови функціонування тіньової економіки; подальше зба-
лансування грошового і товарного ринків, тобто зниження рівня інфляційної 
динаміки; припинення відтоку капіталу за кордон за допомогою створення 
сприятливих умов для репатріації вивезеного капіталу. 

3. Удосконалення валютної політика: зменшення рівня доларизації еконо-
міки країни засобами проведення політики цілеспрямованої підтримки наці-
ональної грошової одиниці, стимулювання здійснення операцій із її викорис-
танням; оптимізація структури золотовалютних резервів шляхом нарощення 
в них частки золота; розробка концептуальних засад валютної політики, що 
передбачатиме виділення короткострокових та довгострокових цілей її фор-
мування та реалізації. 

4. Регулювання фондового ринку: підвищення капіталізації та ліквідності 
організованого ринку цінних паперів; створення універсальної національної 
біржі, яка діятиме на принципах регульованих ринків ЄС та інтегрувати-
меться у світовий фінансовий простір; забезпечення поетапного створення 
єдиного центрального депозитарію України з урахуванням світового досвіду 
інтеграції обліково-фінансової інфраструктури; удосконалення інституцій-
ної структури ринків капіталу з метою диверсифікації ресурсної бази та за-
лучення збережень населення. 

5. Регулювання корпоративних відноси: узгодження вітчизняного зако-
нодавства з міжнародними стандартами і сучасними вимогами розвитку фі-
нансових відносин; підвищення вимог до корпоративного управління; чітке 
визначення прав і обов’язків емітентів та інвесторів шляхом розробки ефек-
тивної системи державного регулювання ринків капіталу, посилення контр-
олю за дотриманням вимог законодавства, запобігання шахрайству. 

6. Регулювання страхового ринку: сприяння розвитку страхового ринку 
та удосконалення порядку ліцензування діяльності страховиків, дотримання 
вимог до джерел формування статутного капіталу та фінансового становища 
засновників; створення фонду гарантування страхових виплат за договорами 
страхування; введення міжнародних норм корпоративного управління для 
страховиків та розробка державної цільової програми науково-дослідних ро-
біт у сфері страхування та підготовки фахівців для страхового ринку. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що фінансова безпека є важли-
вим компонентом національної безпеки країни і від її рівня залежить в ці-
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лому благополуччя держави. Задля досягнення найвищого рівня фінансової 
безпеки державі необхідно виробити механізм забезпечення фінансової без-
пеки, а також впровадити ефективну інфраструктуру, яка забезпечить фінан-
сову безпеку. Головним аспектом у досягненні фінансової безпеки держави 
виступає постійний моніторинг та оцінка її рівня, а також розробка та засто-
сування заходів щодо зміцнення фінансової безпеки держави.
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