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ДЕРЖАВНІ І МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

ОЦІНЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ 
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Визначено місце фінансової безпеки в системі економічної безпеки країни, проана-
лізовано основні теоретичні підходи до трактування поняття “фінансова безпека 
держави” та відображено основні її складові. Виокремлено показники оцінювання рівня 
фінансової безпеки держави. Досліджено релевантні макроекономічні чинники, що впли-
вають на забезпечення стану фінансової безпеки, проведено оцінку тенденцій зміни 
таких чинників в Україні протягом 2012–2015 рр. Запропоновано напрямки підвищення 
рівня фінансової безпеки в Україні.

Ключові слова: фінансова безпека, чинники фінансової безпеки, складові фінансової 
безпеки держави, бюджетна безпека, боргова безпека, безпека фондового ринку.
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Определено место финансовой безопасности в системе экономической безопасно-

сти страны, проанализированы основные теоретические подходы к трактовке поня-
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Выделены показатели оценки уровня финансовой безопасности государства. Исследо-
ваны релевантные макроэкономические факторы, влияющие на обеспечение состояния 
финансовой безопасности, проведена оценка тенденций изменения этих факторов в Ук-
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Evaluation of macroeconomic factors formation of financial security of Ukraine
Introduction. The financial security of the state is one of the most important compo-

nents of economic security in general and in terms of its individual functional elements. The 
financial security of the country determines the level of attractiveness, competitive position 
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in world markets and creates conditions for economic development of certain entities in 
prospective periods.

The purpose of the paper is to determine the place of financial security in the economic 
security of the country, the main theoretical approaches to the interpretation of the concept 
of “financial security” and display its main components. The article is isolating the main fac-
tors in the formation of financial security in Ukraine, studies of trends and characteristics 
impact on the economy.

Results. The study highlighted the threat of financial security, such as threats to public-
sector debt policy threat, the threat of the insurance market, the threat of monetary econo-
my, the threat of the currency market, the stock market threats and other threats. Based on 
statistical and other information, the analysis of safety parameters for each of the proposed 
components. This analysis allowed to conclude that for any of the indicators Ukraine's econ-
omy has not reached the threshold of financial security.

Conclusion. Research essence of the concept of financial security allowed the state 
to distinguish two main approaches to its treatment: 1) emphasis on the protection of the 
financial interests of businesses due to the influence of internal and external factors; 2) 
highlights the availability of sufficient funds to meet the needs of the state, region and in-
dividual entities. The primary measures that can be used to enhance the financial security 
of Ukraine's economy as a whole, should be aimed at: reducing the budget deficit, lower 
inflation, increase in lending business structures, reducing the proportion of cash sales, in-
creased foreign investment in the economy stabilizing the national currency, increasing the 
volume of financial resources for sustainable development of the economy in the long run.

Keywords: financial security, financial security factors, the financial security of the state, 
corporations, fiscal security, debt security, safety stock market.

Постановка проблеми. Ефективний 
розвиток економіки країни неможливий без 
досягнення необхідного рівня її фінансової 
безпеки, яка є однією із найбільш важливих 
складових економічної безпеки держави в 
цілому та в розрізі окремих її функціональ-
них елементів. Фінансова безпека країни 
визначає рівень її інвестиційної привабли-
вості, конкурентну позицію на світових рин-
ках, а також формує умови господарюван-
ня для розвитку суб’єктів підприємництва 
на перспективу. Мінливість і ризиковість 
економічного, фінансового та політичного 
середовища в Україні актуалізують значу-
щість фінансової безпеки країни та обумов-
люють потребу у виявленні факторів, що 

впливають на її стан і тенденції формуван-
ня з метою створення передумов для стій-
кого економічного зростання.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Дослідженням проблем забез-
печення фінансової безпеки в Україні, об-
ґрунтуванням методичних і методологічних 
аспектів її оцінювання присвятили свої 
наукові праці такі зарубіжні та вітчизняні 
вчені-економісти, як: В. Аллен [1], О. Ба-
рановський [2], З. Варналій [3], О. Василик 
[4], Г. Вуд [1], М. Єрмошенко [5], Л. Соло-
мон [6] та інші. Однак динамічне ринкове 
середовище вимагає постійного моніторин-
гу основних чинників формування фінансо-
вої безпеки в Україні та виокремлення на 
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кожному із етапів розвитку вітчизняної еко-
номіки релевантних факторів забезпечення 
фінансової безпеки.

З огляду на вище зазначене, метою 
статті є виокремлення основних чинників 
формування фінансової безпеки в Україні, 
дослідження їх тенденцій та особливостей 
впливу на економіку країни.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. За ринкових умов функціонування 
економіки неабиякого значення набуває 
фінансова безпека держави, суб’єктів під-
приємницької діяльності, домогосподарств. 
Актуальність дослідження проблеми без-
печного розвитку та функціонування як еко-
номічної системи загалом, так і фінансової 
системи зокрема, задекларована в Консти-
туції, де зазначається, що найважливішими 
функціями держави є забезпечення інфор-
маційної й економічної безпеки України [7]. 
Рівень фінансової безпеки країни залежить 
від певних чинників зовнішнього та вну-
трішнього мінливого середовища. 

У науково-практичній літературі немає 
єдиного теоретико-методологічного підходу 
до трактування поняття фінансової безпе-
ки держави, оскільки воно за змістом є ба-
гатогранним та переважно розглядається 
науковцями як один із структурних складо-
вих економічної безпеки. Розглянемо окре-
мі точки зору.

Так, О. Барановський стверджує, що фі-
нансова безпека – це ступінь захищеності 
фінансових інтересів і рівень забезпеченості 
суб’єктів усіх рівнів управління фінансовими 
ресурсами [2]. Схоже визначення пропо-
нує у своїх дослідженнях З. Варналій, який 
пише, що фінансова безпека – це захище-
ність фінансових інтересів суб’єктів господа-
рювання на всіх рівнях фінансових відносин, 
забезпеченість домашніх господарств, під-
приємств, організацій та установ, регіонів, 
галузей, секторів економіки, держави фінан-
совими ресурсами, достатніми для задово-

лення їх потреб і виконання зобов’язань [3]. 
М. Єрмошенко зазначає, що безпечним є та-
кий стан фінансово-кредитної сфери, який 
характеризується збалансованістю, стій-
кістю до внутрішніх і зовнішніх негативних 
впливів, здатністю цієї сфери забезпечувати 
ефективне функціонування національної 
економічної системи і економічне зростан-
ня [5]. Подібний підхід спостерігаємо й у 
працях вітчизняного науковця О. Василика, 
який зазначав, що: “фінансова безпека – це 
надійна захищеність фінансової системи від 
внутрішніх та зовнішніх загроз” [4]. 

С. Гордієнко та Г. Калач стверджують, 
що фінансова безпека держави – це специ-
фічний вид суспільно-економічних відносин, 
які виникають між державою та суб’єктами 
соціально-економічних відносин щодо за-
безпечення оптимального стану фінансової 
системи держави та захисту її національних 
інтересів в умовах функціонування глобаль-
ної фінансової системи” [19].

Льюіс Соломон стверджує, що необхід-
ний стан фінансової безпеки досягається за 
умови наявності у фізичних та юридичних 
осіб достатнього обсягу фінансових ресурсів 
для максимального задоволення їх потреб, в 
результаті чого фінансова система країни має 
стійкий розвиток [6]. Зазначимо також, що такі 
зарубіжні науковці, як В. Аллен та Г. Вуд ви-
значають фінансову безпеку через стабіль-
ність фінансової системи на макроекономіч-
ному рівні [1]. А. Миколайчук під фінансовою 
безпекою держави розуміє сукупність соці-
ально-економічних і правових відносин, що 
забезпечують такий фінансовий стан, при яко-
му виявляється стійкість до зовнішніх загроз і 
ризиків за умови раціонального використання 
своїх фінансових ресурсів [20].

Отже, можемо виокремити два осно-
вних підходи до визначення поняття фінан-
сової безпеки держави:

1) акцент робиться на захищеності фі-
нансових інтересів суб’єктів підприємниць-
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кої діяльності внаслідок впливу внутрішніх і 
зовнішніх чинників;

2) підкреслюється наявність достатньо-
го обсягу коштів для задоволення потреб 
держави, регіону й окремих суб’єктів госпо-
дарювання.

Враховуючи вищезазначене, вважає-
мо, що сучасна парадигма визначення фі-
нансової безпеки полягає у таких аспектах 
її трактування: 

– монетарному (кількісному), що перед-
бачає можливість оцінки рівня фінан-
сової безпеки країни, регіону, суб’єктів 
підприємницької діяльності на основі 
ретроспективного дослідження резуль-
татів їх фінансово-господарської діяль-
ності, а також на основі аналізу рівня 
достатності фінансових ресурсів під-
приємств, регіонів і держави. Таке оці-
нювання є підґрунтям для визначення 
рівня фінансової безпеки у перспектив-
них періодах;

– немонетарному (якісному), що перед-
бачає ідентифікацію основних чинни-
ків впливу (загроз) на стан фінансової 
безпеки з метою диверсифікації ризи-
ків фінансово-господарської діяльності 

суб’єктів господарювання та своєчас-
ного реагування в умовах динамічного 
ринкового середовища. 
Фінансова безпека пов’язана із впливом 

певного виду загроз. Загрози – це зміни в 
зовнішньому або внутрішньому середови-
щі, які призводять до небажаних змін пред-
мета безпеки (наприклад, підприємства) 
[8]. Такі загрози можуть формуватися як у 
внутрішньому, так і в зовнішньому середо- 
вищі функціонування суб’єктів підприєм-
ницької діяльності. Ми вважаємо, що осно-
вними зовнішніми загрозами забезпечення 
фінансової безпеки нашої держави є: недо-
статні обсяги інвестицій і в т.ч. іноземних; 
часта зміна законодавства у фінансовій 
сфері, низький рівень конкурентоспромож-
ності банківської системи, нерозвиненість 
вітчизняного фондового ринку, інфляція, 
низький рівень використання фінансових 
інструментів, високий рівень зовнішнього 
боргу, відтік капіталу за межі країни, дефі-
цит бюджету, тіньова економіка.

Відповідно до Методики розрахунку рів-
ня економічної безпеки України та врахову-
ючи основні виокремлені загрози фінансо-
вої безпеки, вважаємо, що зовнішні загрози 

 ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ  

Загрози бюджетної 
сфери 

Загрози грошово-
кредитного сектору 

економіки 
Загрози боргової 

політики Загрози валютного ринку 

Загрози страхового 
ринку Загрози фондового ринку 

Інші загрози 

Рис. 1. Чинники фінансової безпеки держави*
* Систематизовано авторами. 
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фінансової безпеки держави складаються з 
таких елементів (рис. 1):

Зазначені загрози носять макроеко-
номічний характер та не можуть бути зні-
вельовані окремими суб’єктами господа-
рювання. Розглянемо детальніше кожну 
складову фінансової безпеки України.

Зокрема, можливість виконання держа-
вою покладених на неї функцій зумовлена 
рівнем її платоспроможності, що, на думку 
І.В. Нечипорук, є показником бюджетної 
безпеки держави [9]. Основними показни-
ками безпеки цього сектору є такі: частка 
дефіциту (профіциту) державного бюджету 
у ВВП та частка дефіциту (профіциту) тор-
говельного балансу у ВВП (табл. 1). 

Наведені у табл. 1 показники дають 
змогу стверджувати наступне:

– безпека бюджетного сектору еконо-
міки України за показником дефіциту 
(профіциту) державного бюджету у 
ВВП була забезпечена лише у 2015 р., 
оскільки фактичне значення становило 
менше, ніж рекомендоване;

– безпека бюджетного сектору економіки 
України за індикатором частки дефіци-
ту (профіциту) торговельного балансу 
у ВВП не спостерігалася в жодному із 
досліджуваних періодів, оскільки фак-
тичні показники не досягали рекомен-
дованого значення.
Вважаємо, що основним чинником, що 

впливає на безпеку бюджетного сектору як 
складову фінансової безпеки України, є ви-

сокий рівень дефіциту бюджету щодо вало-
вого внутрішнього продукту, а також низький 
рівень профіциту торговельного балансу.

Зупинимося також і на грошово-кре-
дитній сфері України. Оцінити стан безпеки 
грошово-кредитного сектору можна з вико-
ристанням відповідних показників (табл. 2).

Для визначення рівня забезпечення фі-
нансової безпеки економіки України скорис-
таємось наведеними даними та порівняємо 
окремі групи показників. Так, насамперед, 
необхідно порівняти темпи зростання кре-
дитних і депозитних операцій. Як бачимо, 
за такими показниками протягом 2012–
2014 рр. економіка не мала достатнього 
рівня фінансової безпеки, оскільки темпи 
зростання депозитних операцій перевищу-
вали темпи зростання кредитних операцій. 
Це свідчить про те, що в економіці не виста-
чало фінансових ресурсів для забезпечен-
ня кредитування суб’єктів підприємницької 
діяльності. Позитивною тенденцією стало 
перевищення темпів зростання кредитних 
операцій над депозитними у 2015–2016 рр., 
що свідчить про економічне зростання, а 
отже – підвищення рівня фінансової безпе-
ки за рахунок посилення безпеки грошово-
кредитного сектору економіки України.

Зазначену позитивну ситуацію під-
тверджує і порівняння показників темпів 
інфляції і темпів економічного зростання. 
Так, у 2012–2013 та у 2016 рр. також спо-
стерігалися позитивні зміни цих показників 
і можна стверджувати про безпеку грошо-

Таблиця 1
Показники безпеки бюджетного сектору економіки України у 2012–2016 рр.*

Показник Рекомендоване  
значення

Роки:

2012 2013 2014 2015 2016
Частка дефіциту (профіциту) держав-
ного бюджету у ВВП, % ≤ 3 - 3,79 - 4,45 - 4,98 - 2,28 - 2,94

Частка дефіциту (профіциту) торго-
вельного балансу у ВВП, % ≥ 5 - 2,37 1,10 - 10,10 0,94 1,47

*Обчислено на основі [10; 11].
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во-кредитного сектору економіки України. 
Разом з тим, перевищення темпів інфля-
ції над темпами економічного зростання 
у 2014–2015 рр. відображає падіння рівня 
фінансової безпеки економіки України.

Згідно з існуючими методиками оціню-
вання рівня фінансової безпеки за індика-
тором монетизації економіки зазначений 
показник не повинен бути нижчим ніж 50% 
[14; 15]. Дані табл. 2 свідчать про те, що 
рівень монетизації економіки майже утричі 
нижчий, ніж рекомендоване його значення 
протягом усього досліджуваного періоду, а 
тому ми не можемо стверджувати про наяв-
ність безпеки грошово-кредитного сектору 
економіки України. Щорічні темпи інфляції 
не мають перевищувати 5%, що спостеріга-
лося в Україні у 2012 та 2013 рр. Протягом 
2014–2016 рр. цей індикатор значно пере-
вищив порогове значення, що суттєво зни-
зило загальний рівень фінансової безпеки 
економіки України.

Наступним видом загроз фінансової 
безпеки економіки України є загрози бор-
гового сектору, які виникають внаслідок 
неефективного управління внутрішніми та 
зовнішніми запозиченнями, диспропорцій у 
їх структурі, а також постійного зростання 

їхніх обсягів. Міжнародна агенція “FITCH” 
для оцінки стану фінансової безпеки вра-
ховує такі показники: частка державного 
боргу у ВВП та частка боргу в іноземній ва-
люті в загальному обсязі державного боргу 
[16]. Разом з тим, Методика розрахунку рів-
ня економічної безпеки України [12], окрім 
вищезазначених індикаторів, передбачає 
оцінювання частки державного зовнішньо-
го та державного внутрішнього боргу у ВВП 
(рис. 2).

 Так, частка державного боргу у валово-
му внутрішньому продукті та частка держав-
ного боргу в іноземній валюті, за рекоменда-
ціями науковців, не повинна перевищувати 
30% [14; 15]. Як видно з рис. 2, протягом 
2012–2016 рр. частка боргу в іноземній ва-
люті в Україні вдвічі перевищувала рекомен-
доване значення та становила від 59,94% у 
2012 р. до 64,26% у 2016 р. Це свідчить про 
незадовільну фінансову безпеку, а також 
безпеку боргового сектору економіки у всіх 
досліджуваних періодах. Негативним також 
є зростання такої частки у динаміці, що відо-
бражає суттєве падіння рівня боргової без-
пеки в Україні. Що стосується частки дер-
жавного боргу у ВВП, то рис. 2 підтверджує 
суттєве перевищення фактичних показників 

Таблиця 2
Індикатори безпеки грошово-кредитного сектору економіки України у 2012–2015 рр.*

(%)

Індикатори 
Період 

2012 2013 2014 2015 2016

Темпи зростання кредитних операцій 109,31 98,79 111,78 110,42 100,33

Темпи зростання депозитних операцій 111,74 106,25 113,32 107,68 98,45

Темпи інфляції 99,8 100,5 124,9 143,3 112,4

Темпи економічного зростання 107,0 103,3 107,7 126,3 120,4

Темп зростання грошової маси 106,4 120,3 108,5 100,8 108,8

Темп зростання споживчих цін 100,4 101,7 131,7 125,5 135,8

Частка готівки у грошовій базі 87,27 85,26 91,48 91,74 89,38

Рівень монетизації економіки 15,82 18,00 19,46 15,57 14,31

* Складено на основі [9; 10; 11].
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понад рекомендований рівень із 36,6% у 
2013 р. до 81,0% у 2016 р. 

Окремо варто виокремити у структурі за-
гроз фінансовій безпеці загрози страхового 
ринку. Важливість цього елементу зумовлена 
тим, що саме страховий ринок сприяє ефек-
тивному розвитку системи захисту суб’єктів 
підприємницької діяльності від негативного 
впливу ризиків. З метою визначення рівня 
фінансової безпеки страхового ринку Украї-
ни науковці пропонують розраховувати низку 

показників [9; 13]. Їх склад і конкретні резуль-
тати розрахунків на прикладі страхового рин-
ку України відображено у табл. 4.

Як бачимо з даних табл. 4, частка 
страхових премій у ВВП протягом 2012–
2015 рр. мала тенденцію до зниження (з 
1,9% у 2012 р. до 1,5% у 2015 р.). Значення 
цього індикатора не перебуває в рекомен-
дованому діапазоні, а тому не забезпечу-
ється необхідний рівень фінансової безпе-
ки страхового ринку України. 

0
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боргу,%
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Рис. 2. Динаміка індикаторів безпеки  
боргового сектору економіки України у 2012–2016 рр.

Таблиця 4
Динаміка показників безпеки страхового сектору економіки України у 2012–2015 рр.*

(%)

Показники Рекомендоване 
значення

Роки

2012 2013 2014 2015

Частка страхових премій у ВВП 8 - 12 1,9 2,0 1,7 1,5

Страхові премії на одну особу, дол. США ≥ 140 68,9 91,9 52,8 26,4

Частка довгострокового страхування у загальній 
сумі страхових премій ≥ 30 58,2 64,1 56,3 54,0

Рівень страхових виплат (відношення страхових 
виплат до страхових премій) ≥ 30 23,9 16,2 18,9 19,1

Частка премій нерезидентів у валовій премії ≤ 25 1,28 1,13 0,05 0,57

* Розраховано на основі [17; 18].
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Розмір страхової премії на одну особу у 
2012–2015 рр. коливався в межах від 68,9 
до 26,4 дол. США. Такі різкі зміни пов’язані 
з нестабільністю політичної й економічної 
ситуації, а також зі значними коливаннями 
курсу національної грошової одиниці щодо 
американського долара. Відповідні показ-
ники були суттєво меншими від рекомен-
дованого значення (140 дол. США), тому за 
цим показником страховий ринок України 
не є фінансово безпечним.

Не досягає свого нормативного зна-
чення також показник співвідношення ва-
лових страхових виплат до валових стра-
хових премій (рекомендоване значення не 
менше 30%). Так, протягом 2012–2015 рр. 
спостерігалося падіння цього індикатора 
на 4,8 в.п., що є негативним явищем у роз-
витку страхового ринку України та знижує 
рівень його фінансової безпеки.

Варто також зазначити, що значен-
ня лише двох показників фінансової без-
пеки страхового ринку відповідало ре-
комендованим параметрам, це: частка 
довгострокового страхування у загальній 
сумі страхових премій (протягом усього до-
сліджуваного періоду показник не був ниж-
чим 54%) та частка премій нерезидентів у 
валовій премії (у 2012–2015 рр. такий інди-
катор перебував в межах рекомендованого 
рівня і мав тенденцію до зниження).

Проте, незважаючи на окремі позитивні 
характеристики розвитку страхового ринку 
України, більшість його індикаторів відхи-
ляється від рекомендованого рівня фінан-
сової безпеки.

Висновки. Отже, політика держа-
ви щодо фінансової безпеки має бути 
комплексною та забезпечувати стабільне 
функціонування і достатні рівні безпеки її 
окремих складових. Вважаємо, що першо-
чергові заходи, які можуть бути застосовані 
для підвищення рівня фінансової безпеки 
економіки України в цілому, мають бути 

спрямовані на: зменшення дефіциту дер-
жавного бюджету, зниження рівня інфляції, 
підвищення обсягів кредитування підпри-
ємницьких структур, зниження частки го-
тівкового обороту, підвищення обсягів іно-
земних інвестицій в економіку, стабілізацію 
курсу національної валюти, нарощення об-
сягів фінансових ресурсів з метою стійкого 
економічного розвитку економіки в довго-
строковій перспективі. Крім того, необхід-
ним є розробка механізмів забезпечення 
безперервного оперативного моніторингу 
можливих загроз фінансовій безпеці еконо-
міки України, а також проведення адекват-
них заходів щодо мінімізації їх негативного 
впливу.
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