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АНОТАЦІЯ
У статті зазначається, що початок ХХІ століття характе-

ризується наявністю суттєвих трансформаційних процесів 
у світовій фінансовій системі. Автором вказується, що взаємо-
залежність фінансових систем приводить до появи нових за-
гроз на національному рівні. У статті проаналізовано наукові 
підходи до визначення сутності категорії «фінансова безпека». 
Використання системно-структурного підходу дало змогу ви-
значити основні елементи фінансової безпеки, такі як банків-
ська, боргова, бюджетна, грошова безпека. У статті вказується 
на доцільність урахування окремих індикаторів світових ринків, 
які суттєво впливають на динаміку національних показників.

Ключові слова: фінансова безпека, борг, фінансовий ри-
нок, індикатори, бюджет.

АННОТАЦИЯ
В статье отмечается, что начало XXI века характеризуется 

наличием существенных трансформационных процессов в ми-
ровой финансовой системе. Автором указывается, что взаимо-
зависимость финансовых систем приводит к появлению новых 
угроз на национальном уровне. В статье проанализированы 
научные подходы к определению сущности категории «финан-
совая безопасность». Использование системно-структурного 
подхода позволило определить основные элементы финансо-
вой безопасности, такие как банковская, долговая, бюджетная, 
денежная безопасность. В статье указывается на целесообраз-
ность учета отдельных индикаторов мировых рынков, которые 
существенно влияют на динамику национальных показателей.

Ключевые слова: финансовая безопасность, долг, фи-
нансовый рынок, индикаторы, бюджет.

АnnOTATIOn
The article states that the beginning of the 21st century is 

characterized by the presence of the significant transformational 
processes in the world financial system. The author states that the 
interdependence of the financial systems leads to the new threats 
at the national level. The article analyzes the scientific approaches 
to the definition of the essence of the category «financial securi-
ty». The use of system-structural approach has allowed to identify 
the main elements of financial security: banking, debt, budget and 
monetary. The article indicates the expediency of taking into ac-
count individual indicators of world markets that significantly affect 
the dynamics of national indicators.

Key words: financial security, debt, financial market, indica-
tors, budget.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Початок ХХІ століття 
характеризується наявністю суттєвих транс-
формаційних процесів у світовій фінансовій 
системі. Динаміка зазначених процесів зна-
чною мірою визначається впливом глобалізації. 
Доцільно погодитися із [1, с. 89], що глобаліза-
ція відображає нову реальність зростання взає-
мозалежності, зумовлену поширенням новітніх 
комунікаційних технологій (національні кордо-
ни не є перешкодою для вільної торгівлі і руху 
капіталу). Взаємозалежність фінансових систем 
приводить до появи нових загроз на національ-

ному рівні. Вищезазначене і зумовлює актуаль-
ність обраної теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання цієї пробле-
ми і на які спирається автор. Із здобуттям не-
залежності нашої країни проблематика націо-
нальної безпеки та її складників стає об’єктом 
дослідження багатьох учених. Так, одним із 
перших учених, хто системно досліджував за-
значену тематику, був Г. Пастернак-Тарану-
шенко [2]. Питанням розроблення механізмів 
забезпечення фінансової безпеки присвячено 
праці О. Барановського [3] та М. Єрмошенка 
[4]. Окремі питання досліджуваної теми висвіт-
люються у працях П.Ю. Курмаєва [5]. Пробле-
матика безпеки з позицій аналізу фінансових 
індикаторів розкривається у праці колективу 
авторів [6].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Водночас динамічність со-
ціально-економічної ситуації на глобальному 
та національному рівнях зумовлює доцільність 
аналізу сучасних тенденцій показників фінан-
сової безпеки. Також, на думку автора, уточ-
нення потребує перелік показників, які необ-
хідно враховувати під час розрахунку рівня 
фінансової безпеки України.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є дослідження динаміки 
окремих показників фінансової безпеки Украї-
ни та формування рекомендацій щодо уточнен-
ня їх елементного складу.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Фінансова безпека є однією із базо-
вих категорій вітчизняної економічної науки. 
Зазначене зумовило наявність багатьох підхо-
дів до визначення сутності наукової категорії 
«фінансова безпека». Так, М. Єрмошенко вва-
жає безпечним «стан фінансово-кредитної сфе-
ри, який характеризується збалансованістю, 
стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негатив-
них впливів, здатністю цієї сфери забезпечу-
вати ефективне функціонування національної 
економічної системи та економічне зростання» 
[4, с. 63].

Досить виваженим, на нашу думку, є трак-
тування фінансової безпеки як захищеності фі-
нансових інтересів на усіх рівнях фінансових 
відносин; певного рівня фінансової незалеж-
ності, стабільності і стійкості фінансової сис-
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теми країни в умовах впливу на неї зовнішніх 
і внутрішніх дестабілізуючих факторів, що ста-
новлять загрозу фінансовій безпеці; здатності 
фінансової системи держави забезпечити ефек-
тивне функціонування національної економіч-
ної системи [7, с. 267].

Ми вважаємо позитивним акцентування ува-
ги на зовнішніх факторах, які спроможні нега-
тивно вплинути на функціонування національ-
ної фінансової системи.

Питання фінансової безпеки знайшло відо-
браження у законодавчих актах та норматив-
них документах. Зокрема, Законом України 
«Про основи національної безпеки України» 
визначено основні засади державної політики, 
спрямованої на захист національних інтересів 
і гарантування в Україні безпеки особи, сус-
пільства і держави від зовнішніх і внутрішніх 
загроз в усіх сферах життєдіяльності.

Методичні рекомендації щодо розрахунку 
рівня економічної безпеки України містять до-
сить вичерпну інформацію щодо класифікації 
фінансової безпеки, визначають перелік по-
казників, за допомогою яких розраховується її 
рівень.

Разом із тим, на нашу думку, наведені у [8] 
складники фінансової безпеки та їх елемент-
ний склад є певною мірою дискусійними. Так, 
у складі фінансової безпеки пропонується ви-
діляти такі елементи, як банківська, небанків-
ського фінансового ринку, боргова, валютна 
та грошово-кредитна безпека. На нашу думку, 
окремі складники дублюють один одного, на-
приклад, банківська та грошово-кредитна без-
пека тощо.

Використання системно-структурного підхо-
ду дало змогу визначити основні елементи фі-
нансової безпеки, такі як банківська, боргова, 
бюджетна, грошова безпека.

Питання формування елементного складу 
фінансової безпеки є надзвичайно важливим, 
оскільки дає змогу визначити сукупність інди-
каторів, моніторинг яких уможливлює іденти-
фікацію рівня загроз та ймовірності виникнен-
ня кризових явищ у фінансовій сфері.

У вищенаведеному документі [8] пропонуєть-
ся 32 показники фінансової безпеки. Детальне 
ознайомлення з ними дало змогу сформувати 
низку висновків.

По-перше, наявність малоілюстративних по-
казників. Так, наприклад, пропонується вра-
ховувати рівень волатильності індексу Пер-
шої фондової торговельної системи (ПФТС). 
Водночас обсяг торгів на ПФТС протягом  
2007-2016 років скоротився у доларовому ек-
віваленті більш ніж удвічі, а частка біржового 
ринку в загальному обсязі торгів на ринку цін-
них паперів зменшилася з 27,69% у 2013 році до 
11,18% у 2016 році. Тобто кількісні та якісні по-
казники діяльності ПФТС суттєво не впливають 
на функціонування фінансового ринку України.

Аналогічно частка кредитів в іноземній ва-
люті в загальному обсязі наданих кредитів не 

дозволяє повною мірою визначити характер їх 
впливу на фінансову систему нашої країни.

По-друге, неврахування глобальних індика-
торів, які впливають на динаміку показників 
фінансової безпеки України.

У контексті вищезазначеного доцільно по-
годитися із думкою, сформульованою у науко-
вій праці [3, с. 27], що головний зовнішній ви-
клик фінансовій безпеці пов’язаний з тим, що 
об’єктивний процес інтеграції країни у світо-
ве співтовариство може супроводжуватися не-
контрольованим зростанням зовнішньої забор-
гованості, обмеженням присутності держави на 
зарубіжних фінансових ринках, вивезенням за 
кордон валютних запасів, гальмуванням розви-
тку власної фінансової інфраструктури, посла-
бленням фінансової самостійності у вирішенні 
найболючіших питань соціально-економічного 
розвитку країни, а також позицій вітчизняних 
підприємств, організацій і установ.

Саме тому доцільним є врахування окремих 
індикаторів світових ринків, які суттєво впли-
вають на динаміку пов’язаних із ними націо-
нальних.

З цією метою необхідно погодитися з науко-
вим підходом [9, с. 7-10], у межах якого пропо-
нується враховувати індекси, що характеризу-
ють фінансові ринки Азії, Європи та Америки. 
Заслуговує на увагу також урахування дина-
міки цін на окремі товари, які є домінуючи-
ми у вітчизняному експорті, оскільки обсяг їх 
реалізації за кордон визначає суму валютної 
виручки.

До таких товарів слід віднести зернові куль-
тури, жири та олії тваринного або рослинного 
походження, чорні метали та інші.

Так, на рис. 1 зображена динамка цін на зер-
но, які виросли протягом 2017 року більш ніж 
на 4,0%. Загальний обсяг експорту зернових 
культур упродовж січня-листопада 2017 року 
становив 5947,552 млн дол. США (15,1% за-
гального обсягу експорту) [10].
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Рис. 1. Динаміка цін на зерно (Wheat 12.5%,  
FOB Black Sea), дол. США, у 2017 році

Джерело: [11]

Згідно із прогнозами НБУ [12], у 2018 році 
очікується зниження цін на інші позиції укра-
їнського експорту (сталь та залізну руду). У та-
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кому разі зменшення валютних надходжень, 
ймовірно, вдасться компенсувати за рахунок 
підвищення ціни продовольства, зумовленого 
низьким врожаєм у світі в поточному марке-
тинговому році.

Залежність вітчизняної економіки від світо-
вих цін на енергоресурси зумовлює доцільність 
їх врахування саме під час визначення рівня фі-
нансової безпеки. Динаміка курсу національної 
грошової одиниці щодо дол. США загалом по-
вторює траєкторію ціни на нафту (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка курсу дол. США/грн та ціни 
нафти марки Brent, дол. США, у 2017 році

Джерело: [14]

У цьому контексті досить обґрунтованими 
є пропозиції [9] враховувати під час розрахунку 
рівня фінансової безпеки окремі світові індекси:

– Gold Price: London Fixings (Велика Брита-
нія);

– Philadelphia Gold and Silver Index (США);
– Oppenheimer Limited-Term Government 

Fund Class A (США).
Фінансова глобалізація посилила вплив між-

народних ринків на здійснення операцій кре-
дитування та запозичення резидентами різних 
країн, що привело до зростання міжнародної 
мережі фінансових інститутів і корпорацій, до 
підвищення частки бізнесу, що припадає на за-
рубіжні країни, і до фундаментальних змін у їх 
системах організації управління фінансовими 
потоками [1, с. 89].

Близько 12% в структурі ЗВР України на кі-
нець 2017 року займають СПЗ (XDR). Станом 
на вересень 2017 року було створено та виді-
лено 204 млрд СПЗ (еквівалентно приблиз-
но 290 млрд дол. США) [16]. Отже, логічним, 
з огляду на співпрацю нашої країни із МВФ, 
є моніторинг курсу СПЗ та ставок запозичень 
на світових фінансових ринках, наприклад, 
LIBOR.

Особливої уваги, на нашу думку, потребує 
моніторинг фінансових інструментів, які набу-
ли поширення упродовж останнього десятиріч-
чя. Йдеться про криптовалюти.

Ігнорування їх впливу на глобальну та на-
ціональну економіку, а зрештою, і на рівень фі-
нансової безпеки може привести до виникнення 
і розвитку кризових явищ. На рис. 4 наведена 

інформація, яка унаочнює зростання капіталі-
зації ринку криптовалют.
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Рис. 3. Динаміка курсу СПЗ/грн та середньої ставки 
LIBOR, %, у 2017 році

Джерело: [15]
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протягом 2017 року
Джерело: [17]

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у цьому напрямі. Доціль-
но погодитися із [1, с. 89], що розвиток Укра-
їни в довгостроковому періоді буде проходити 
в надзвичайно складних міжнародних умовах, 
пов’язаних із посиленням конкуренції на фі-
нансових ринках.

Узагальнення наявних наукових підходів 
дало змогу визначити основні напрями забезпе-
чення фінансової безпеки України:

– удосконалення системи моніторингу показ-
ників фінансової безпеки;

– прогнозування динаміки основних індика-
торів фінансової безпеки;

– розроблення практичних рекомендацій 
щодо реалізації конкретних заходів, спрямова-
них на підвищення рівня фінансової безпеки, 
залежно від фактичних значень показників.
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ANALYSIS OF DYNAMICS OF INDIVIDUAL INDICATORS  
OF UKRAINE’S FINANCIAL SECURITY

The article states that the beginning of the 21st century is characterized by the presence of sig-
nificant transformational processes in the world financial system. The dynamics of these processes is 
determined by the impact of globalization. Globalization reflects the new reality of the growing inter-
dependence caused by the spread of the latest communication technologies. The author states that the 
interdependence of the financial systems leads to new threats at the national level.

The purpose of the article is to study dynamics of individual indicators of financial security in 
Ukraine and to formulate recommendations for clarifying their elemental composition. Financial 
security is one of the basic categories of domestic economic science. The article analyses scientific 
approaches to the definition of the essence of the category “financial security”. The issue of financial 
security has been reflected in legislative acts and regulations.

The use of system-structural approach has allowed identifying the main elements of financial se-
curity: banking, debt, budget, and monetary.

It is noted that the issue of forming the elemental composition of financial security is extremely 
important since it allows us to determine the set of indicators, monitoring of which enables the 
identification of the level of threats and the probability of crisis phenomena occurrence in the fi-
nancial sphere.

The article indicates the expediency of taking into account individual indicators of world markets 
that significantly affect the dynamics of national indicators. For example, it is necessary to take into 
account the dynamics of prices for individual goods that are dominant in domestic exports since the 
volume of their sales abroad determines the amount of foreign exchange earnings.

The synthesis of the existing scientific approaches allowed determining the main directions of en-
suring the financial security of Ukraine: improving the system of monitoring the financial security 
indicators; forecasting the dynamics of the main indicators of financial security; development of the 
practical recommendations for the implementation of specific measures aimed at increasing the level 
of financial security.


