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У статті сформульовано концептуальні засади формування механізмів за-

безпечення державного регулювання фінансової безпеки. Зокрема, виокремлено 

ключові цілі та завдання забезпечення державної фінансової безпеки. Виділено й 

проаналізовано засоби уникнення загроз державній фінансовій безпеці. Обґрунто-

вано необхідність і доцільність формування системи державної фінансової без-

пеки. 

Ключові слова: фінансова безпека держави, концептуальні засади, систе-

ма, державне регулювання, загрози. 

 

The conceptual bases of formation of mechanisms of financial security state regula-

tion ensuring are formulated in the article. In particular, the key purposes and problems of 

the state financial security ensuring are allocated. The instruments of prevention of threats 

of the state financial security are allocated and analyzed. The need and expediency of for-

mation of a system of the state financial security is proved. 

Keywords: state financial security, conceptual bases, system, state regulation, 

threats. 

 

 

Постановка проблеми. В сучасних трансформаційних умовах забез-

печення державної фінансової безпеки є гарантом підтримки стабільного 

економічного зростання в Україні. При цьому необхідно відмітити, що ме-

тоди й інструменти забезпечення фінансово-економічної безпеки в Україні, 

які нині вживаються органами державної виконавчої влади та місцевого, є 

недостатніми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика розробки та 

впровадження механізмів державного регулювання фінансової безпеки дос-

ліджувалася у роботах численних вчених, зокрема, М. Базася [2], 

Н. Барабаша [3], О. Барановського [4] та ін. 

Однак концептуальні засади формування подібних механізмів все ще 

потребують подальшого розгляду.   

Постановка завдання. Враховуючи вищезазначене, метою статті є 

формулювання концептуальних засад формування механізмів забезпечення 

державного регулювання фінансової безпеки. Для досягнення поставленої 

мети в статті пропонується вирішити такі завдання: 

- виокремити ключові завдання цілі та завдання забезпечення держа-

вної фінансової безпеки; 

- виділити й проаналізувати засоби уникнення загроз державній фі-

нансовій безпеці; 

- обґрунтувати необхідність і доцільність формування системи дер-

жавної фінансової безпеки. 

Виклад основного матеріалу. Необхідний рівень державної фінансо-

вої безпеки може бути досягнений через забезпечення оптимальної діяльно-

сті у фінансовій сфері, а також сферах, що взаємодіють з нею, а саме:  

– гошово-кредитній; 

– економічній; 
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– соціальній; 

– фінансовій сфері на міжнародному рівні тощо. 

При цьому серед ключових цілей і завдань забезпечення державної 

фінансової безпеки слід виділити такі: 1) виокремлення та формалізація фа-

кторних груп, що чинять вплив на діяльність у виробничій і фінансовій сфе-

рах; 2) формування системи обмежень, які регулюють вплив чинників на-

вмисного чи ненавмисного походження на фінансову сферу [1; 3]. 

Фактично забезпечення державної фінансової безпеки являє собою  

специфічний комплекс заходів, підходів й інструментів, орієнтовних на за-

хист державних економічних інтересів на макрорівні, а також економічних 

інтересів корпорацій та фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 

Забезпечення державної фінансової безпеки України передбачає це ді-

яльність держави і всього суспільства, орієнтовану на: 

– забезпечення загальнонаціональної ідеї; 

– захист національних інтересів і цінностей через підтримку стабіль-

ності з фінансової точки зору; 

– досягнення збалансованості фінансів, необхідної ліквідності активів 

і наявності достатнього обсягу резервів золотого, грошового, валютного, 

тощо характеру. 

Виходячи з вищенаведеного, забезпечення фінансової державної без-

пеки України у першу чергу орієнтовано на недопущення й усунення загроз: 

– зміцненню й розвитку прав і свобод громадянина як особистості; 

– підтримку цінностей суспільства; 

– забезпечення стабільного конституційного ладу, суверенітету і тери-

торіальної цілісності країни [2; 3]. 

При цьому функції держави щодо забезпечення фінансової безпеки 

України не можуть бути обмежені виключно її захистом.  У цьому контексті 

ключовим пріоритетом діяльності держави стосовно забезпечення фінансо-

вої безпеки є підтримка розвитку її суспільства та підвищення загальної 

якості життя її громадян. 

При цьому забезпечення державно фінансової безпеки в Україні в ни-

нішніх умовах є можливим виключно за дотримання її національних інте-

ресів за умови впровадження й реалізації економічних реформ і моніторингу 

поточних загроз.  Слід підкреслити, що формування системи державної фі-

нансової безпеки є процесом евристичного характеру й походження, що по-

лягає у вирішенні задач багатокритеріального спектру, які, в свою чергу, 

вимагають залучення висококваліфікованих фахівців у різних сферах [1; 2]. 

Важливою складовою забезпечення державної фінансової безпеки є 

розробка стратегій забезпечення фінансової безпеки підприємств, організа-

цій і установ усіх форм власності та сфер діяльності, як частини загальної 

стратегії розвитку. У межах цих стратегій забезпечення фінансової безпеки 

окремих суб’єктів господарювання повинні передбачатися такі напрями: 

– застосування нових або оптимізація поточних методів просування 
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продукції і послуг в межах товарних і фінансових ринків, що, в свою чергу, 

уможливлює оптимізацію й розподіл грошових надходжень і їх еквівалентів 

та їх розподіл  відповідно до вимог збалансованого розподілу; дозволяє зна-

ходити адекватні способи покриття цих надходжень та формує сприятливі 

умови для пошуку оптимальної структури корпоративного капіталу4 

– організація дієвого фінансового менеджменту в ринковому середо-

вищі, якому притаманні високий ступінь невизначеності та підвищений рі-

вень ризику [1; 2]. 

Слід відзначити, що найважливішим аспектом у процесі вирішення за-

вдання забезпечення фінансової безпеки будь якого підприємства, організа-

ції чи установи є формування оптимальної структури капіталу на основі за-

гальновстановленої системи коефіцієнтів, що, в свою чергу, уможливлює 

оптимізацію процесів управління борговими зобов’язаннями компанії і ра-

ціоналізацію методів залучення додаткових ресурсів грошового характеру в 

межах фінансового ринку. 

Враховуючи вищезазначене, система забезпечення державної фінан-

сової безпеки повинна містити специфічний комплекс завдань, орієнтованих 

на усунення конфлікту інтересів між суб'єктами інфраструктури фінансово-

го ринку на державному рівні і підрозділами компанії на корпоративному 

рівні. До подібних методів можуть бути віднесені такі: 

– чітка організація документообігу із забезпеченням відповідного кон-

тролю; 

– жорсткий розподіл прав доступу різних суб'єктів і підрозділів до ін-

формаційних масивів;   

– розподіл ієрархії повноважень стосовно фінансової діяльності, за 

допомогою яких службовці різних суб'єктів господарювання можуть бути 

поділені в межах їхніх відокремлених підрозділів у часі й просторі з потен-

ційною можливістю уникнення конфліктів інтересів. 

Окремо підлягають вирішенню завдання забезпечення безпеки, зокре-

ма, у таких процесах: 

– передачі через мережі глобального або локального розподілення; 

– випадкового або навмисного пошкодження мереж у процесі передачі 

фінансової інформації; 

– розголошення, несанкціонованого використання чи знищення фінан-

сової інформації [1; 4]. 

При цьому система спеціалізованих заходів, орієнтована на забезпе-

чення фінансової безпеки підприємств, організацій і установ, як ключової 

складової забезпечення державної фінансової безпеки, повинна бути прозо-

рою: 1) впровадження механізмів безпеки не повинно порушувати стабільне 

функціонування всієї системи; 2) затримки в процесі передачі даних, що 

обумовлені внесенням змін у програмні й технічні засобами безпеки, повин-

ні бути мінімальними; 3) надійність передачі фінансових даних повинна бу-

ти високою. При цьому безпосередні засоби забезпечення фінансової безпе-



 98 

ки повинні бути захищені від несанкціонованого доступу [2; 4]. 

Висновки. У цілому, виходячи з результатів проведеного 

дослідження, можна зробити такі висновки. 

1. Виокремлено ключові цілі та завдання забезпечення державної фі-

нансової безпеки: виокремлення та формалізація факторних груп, що чинять 

вплив на діяльність у виробничій і фінансовій сферах, а також формування 

системи обмежень, які регулюють вплив чинників навмисного чи ненавмис-

ного походження на фінансову сферу. 

2. Виділено й проаналізовано засоби уникнення загрози державній фі-

нансовій безпеці: зміцнення й розвиток прав і свобод громадянина як особи-

стості; підтримка цінностей суспільства матеріального й духовного характе-

ру, а також забезпечення стабільного конституційного ладу, суверенітету і 

територіальної цілісності країни. 

3. Обґрунтовано необхідність і доцільність формування системи дер-

жавної фінансової безпеки. Підкреслено, що формування системи державної 

фінансової безпеки є процесом евристичного характеру й походження, що 

полягає у вирішенні задач багатокритеріального спектру, які, в свою чергу, 

вимагають залучення висококваліфікованих фахівців у різних сферах. 
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