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Метою статті є обґрунтування концептуальних засад розробки та впровадження в 
державно-управлінську практику паспортів загроз фінансовій безпеці України. 
Для вирішення завдань дослідження використовувалися системно-ситуаційний та 
системно-діяльнісний підходи. 
Встановлено, що з причин складності фінансово-кредитної сфери в умовах фінансової 
глобалізації, трансграничного характеру сучасних загроз фінансовій безпеці існує нагальна 
необхідність удосконалення системи забезпечення фінансової безпеки України.  
Доведено, що важливими напрямами удосконалення системи забезпечення фінансової 
безпеки України є паспортизація загроз фінансовій безпеці та впровадження їх у державно-
управлінську практику.  
З метою забезпечення цілісності та функціональної єдності системи забезпечення 
фінансової безпеки України запропоновано виокремити такі напрями та рівні діяльності 
суб’єктів забезпечення фінансової безпеки, а саме: стратегічний, тактичний та 
оперативний напрями діяльності; міжнародний, загальнодержавний, регіональний і 
місцевий (локальний) рівні управління фінансовою безпекою. 
 
The purpose of the article is to substantiate the conceptual framework of the development and 
introduction of the passports of the financial security threats to Ukraine in the public administrative 
practices. 
It is used the system-situational and system-activity approaches to solve the problems of the study. 
It is established that due to the complexity of the financial and credit sphere in the conditions of the 
financial globalization, the transboundary nature of the modern threats to the financial security, 
there is an urgent need to improve the financial security system of Ukraine. 
It is proved that the important directions of improvement of the system of providing financial 
security of Ukraine are certification of the threats to financial security and their introduction in the 
public administrative practice. 
In order to ensure the integrity and functional unity of the financial security system of Ukraine, it is 
proposed to identify the following directions and levels of activity of the entities providing financial 



security, namely: strategic, tactical, and operational directions of activity; international, national, 
regional and local levels of the financial security management. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. Дослідження державно-управлінських проблем 

забезпечення фінансової безпеки України обумовлено відсутністю єдиних підходів серед вітчизняних 
науковців щодо теоретико-методологічного обґрунтування засад розбудови та функціонування системи 
забезпечення фінансової безпеки в умовах фінансової глобалізації. 

Ця обставина й визначає зв’язок загальної проблеми з найбільш важливими науковими та 
практичними завданнями дослідження питання ідентифікації та структурування проблем моніторингу загроз 
фінансовій безпеці держави та адекватного реагування на них. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз останніх досліджень та публікацій науковців 
щодо теоретико-методологічного обґрунтування засад класифікації та моніторингу загроз фінансовій безпеці 
України, а також державного реагування на ці загрози [1-5] дозволяє констатувати відсутність єдиного підходу 
до розуміння сутності, соціального призначення та завдань інформаційно-аналітичного забезпечення 
стратегічного та тактичного управління у сфері фінансової безпеки України. Недостатня наукова 
обґрунтованість засад інформаційно-аналітичного забезпечення та державного реагування обумовлюють 
необхідність синтезування теоретичних положень щодо організації та здійснення вказаних видів діяльності у 
сфері забезпечення фінансової безпеки. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз чинного законодавства України з 
питань забезпечення фінансової безпеки держави [6; 7] дозволяє констатувати наявність в офіційному дискурсі 
визначення індикаторів та порогових значень індикаторів стану фінансової безпеки України, а також правових 
засад моніторингу загроз фінансовій безпеці. Проте, наразі аналітична діяльність у сфері фінансової безпеки 
держави не небула ознак системності, що значно знижує рівень ефективності системи забезпечення фінансової 
безпеки держави.  

Метою статті є обґрунтування концептуальних засад розробки та впровадження в державно-
управлінську практику паспортів загроз фінансовій безпеці України. 

Виклад основного матеріалу. В більшості економічно розвинутих країн світу проводиться значна 
робота з вирішення державно-управлінських проблем забезпечення національної безпеки, що включає 
визначення переліку, структури, джерел, масштабів, можливих наслідків загроз національним інтересам, їхньої 
уніфікації і стандартизації, як ключової передумови підвищення ефективності діяльності суб’єктів забезпечення 
безпеки в процесі виявлення, прогнозування, попередження і нейтралізації загроз. Результати цієї роботи, як 
правило, оформляються у виді матриць або паспортів загроз [8, с. 270-272Ошибка! Источник ссылки не 
найден.]. Саме тому, вбачається за доцільне, в Україні також розробити відповідний паспорт загроз фінансовій 
безпеці. 

Попередньо зауважимо, що в Законі України «Про національну безпеку України» (2018 р.) [9] поняття 
«фінансова безпека» нормативно не визначено. В офіційному дискурсі України зазначене поняття визначено 
лише в «Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» (2013), в яких також 
наведено перелік індикаторів та джерел вхідної інформації за складовими фінансової безпеки, зокрема: для 
банківської безпеки; безпека небанківського фінансового ринку; боргова безпека; бюджетна безпека; валютна 
безпека; грошово-кредитна безпека [6]. 

Є сенс зауважити, що місія системи фінансової безпеки держави полягає у своєчасному виявленні та 
запобіганні як зовнішніх, так і внутрішніх небезпек і загроз національним інтересам у фінансовій сфері, 
забезпеченні монетарного суверенітету банківської системи України, ефективності та конкурентоспроможності 
фінансової системи. Місія системи забезпечення фінансової безпеки полягає у моніторингу загроз та 
своєчасному реагуванні на виявлені загрози.  

В контексті зазначеного доцільним є: 1) нормативне закріплення переліку загроз фінансовій безпеці 
держави в спеціальному законі, що дозволить з належним рівнем уваги системно підходити до забезпечення 
фінансової безпеки України; 2) розробити паспорт загроз фінансовій безпеці України.  

Форма та структура паспорту загроз фінансовій безпеці України може мати три розділи [8, с. 270-272].  
В першому розділі паспорта мають відображатися найбільш сталі ознаки загроз такі, як: об’єкти, 

джерела, структура та ієрархія загроз фінансовій безпеці. Ця загальна характеристика загроз повинна 
відображати структуру загроз, зокрема вказуються складові загроз, що утворять своєрідне «дерево загроз».  



Об’єктами загроз є фінансові інтереси держави в цілому, так і учасників фінансового ринку, суб’єктів 
підприємницької діяльності, громадян тощо. Зазначимо, що для розробки паспорту загроз можна 
використовувати розгорнутий перелік найбільш важливих національних інтересів в Україні у фінансовій сфері, 
який наведено в [5, с. 194-195]. 

В офіційному та науковому дискурсах визначено перелік внутрішніх та зовнішніх загроз фінансовій 
безпеці України [1, с. 243; 3, с. 196; 5, с. 33; 7]. Проте, на нашу думку перелік загроз фінансовій безпеці варто 
структурувати із врахуванням трансграничного характеру загроз фінансовій безпеці та причин складності 
фінансово-кредитної сфери в умовах фінансової глобалізації. Пропонуємо структурувати потенційні та реальні 
загрози фінансовій безпеці України по блокам: 

1 блок – загальні загрози фінансовій безпеці: політична нестабільність; нестійкість фінансової системи; 
дисбаланс в динаміці макропоказників (ВНП, обсяг виробництва, доходи і т.д.); зростання внутрішнього та 
зовнішнього боргу; криза інвестиційної сфери; низька ефективність бюджетно-податкової системи; високий 
рівень майнової диференціації населення; диспропорції у зовнішньоекономічних зв’язках; помилки 
приватизації; 

2 блок – загрози у сфері фінансово-грошового обігу: зростання неплатоспроможності населення; 
слабкий рівень регулювання цін; погіршення структури платіжних засобів; ціновий дисбаланс; збільшення 
частки «нерегульованого обігу»; 

3 блок – загрози у банківській сфері: нестабільність фінансових інститутів; банкрутство банків; 
фіктивний характер уставних капіталів; перевага спекулятивних операцій; ризикована кредитна політика; 
слабкість державного контролю і нагляду за банками; відсутність системи страхування депозитів; низька 
ліквідність банківських активів; низька ефективність роботи багатьох банківських структур; низький рівень 
кредитоздатності підприємств реального сектору економіки; невідповідність українських банків міжнародним 
стандартам;  

4 блок – загрози, що пов’язані із функціонуванням фондового ринку: проблеми фондового ринку, що 
пов’язані з високою ціною запозичення; структурна криза фондового ринку; високий рівень залежності від 
іноземних інвесторів; низький рівень залучення інвестиційних ресурсів, які необхідні для підприємств 
реального сектору економіки; слабкий контроль за діяльністю фінансових компаній; нерегульованість 
вексельного обігу; відволікання інвестиційних ресурсів на обслуговування внутрішнього державного боргу; 
криміналізація ринку цінних паперів; 

5 блок – загрози фінансовій безпеці, що пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю: криза 
обслуговування зовнішнього боргу України; доларизація економіки; занижений курс національної валюти; 
неконтрольований вивіз стратегічно важливої сировини; «втеча» капіталу; дискримінація у сфері зовнішньої 
торгівлі; незаконний вивіз підакцизних товарів; агресивна політика іноземних компаній по завоюванню ринку 
збуту; надмірно високий рівень залежності від імпорту; втрата ринків збуту продукції. 

Цей перелік не є вичерпним і може бути доповнений. 
Оцінюючи загрози за критеріями джерело загрози та максимально можливих збитків або ступеню 

впливу їх на виживання суб’єкта фінансової безпеки пропонуємо наступну ієрархію загроз фінансовій безпеці 
України: трансграничні – перші; внутрішні – другі; зовнішні – треті. 

В другому розділі паспорту загроз фінансовій безпеці мають відображатися динамічні характеристики 
можливого розвитку загроз. 

Третій розділ має відображати результати попереднього планування заходів суб’єктів забезпечення 
фінансової безпеки щодо державного реагування на виявлені загрози.  

Зауважимо, що в офіційному та науковому дискурсах визначено такі суб’єкти забезпечення фінансової 
безпеки України: Президент України; Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; Рада національної 
безпеки і оборони України; Міністерство фінансів України; Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України; Національний банк України; Рахункова палата України; Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; 
Фонд державного майна України; Антимонопольний комітет України; Служба безпеки України, Національна 
поліція України, Державна фіскальна служба України; Державна казначейська служба України; Державна 
служба фінансового моніторингу України; суди загальної юрисдикції; прокуратура України; Національне 
антикорупційне бюро України; місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування [2, с. 212; 4]. 

Аналіз результатів наукових досліджень [3; 4; 5; 10] дозволяє констатувати, що для організації та 
здійснення дієвих заходів щодо державного реагування на загрози фінансовій безпеці, а також ефективної 
взаємодії між суб’єктами забезпечення фінансової безпеки України необхідно чітко виокремити напрями та 
рівні діяльності вказаних суб’єктів, а саме: напрями діяльності – стратегічний, тактичний, оперативний; рівні 
управління фінансовою безпекою – міжнародний, загальнодержавний, регіональний і місцевий (локальний).  

З огляду на вищенаведене, державне управління у сфері фінансової безпеки як важливий чинник 
забезпечення національної економічної безпеки потребує подальших досліджень як з позицій системно-
ситуаційного та системно-діяльнісного підходів. 

Висновки. 
1. Встановлено, що з причин складності фінансово-кредитної сфери в умовах фінансової глобалізації, 

трансграничного характеру сучасних загроз фінансовій безпеці існує нагальна необхідність удосконалення 
підсистеми аналітичної діяльності, як структурного елементу системи забезпечення фінансової безпеки 



України, а саме: уточнення критеріїв класифікації загроз фінансовій безпеці; уточнення переліку загроз 
фінансовій безпеці. Це дозволить визначити ієрархію загроз фінансовій безпеці та розробити адекватні заходи 
державного реагування на виявлені загрози. 

2. Встановлено, що підсистема державного реагування на загрози, як структурний елемент системи 
забезпечення фінансової безпеки України, залишається остаточно не сформованою й не готовою діяти як єдина 
функціональна структура, що обумовлено недоліками правового, інституційного, науково-методичного та 
інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової політики. Наявні недоліки мають багатоаспектний 
комплексний характер, що й обумовлює необхідність удосконалення вказаної підсистеми. 

3. Доведено, що важливим напрямом удосконалення підсистеми державного реагування на загрози 
фінансовій безпеці України є паспортизація загроз фінансовій безпеці та впровадження їх у державно-
управлінську практику. З цією метою запропоновано на державному рівні розробити паспорт загроз фінансовій 
безпеці, до складу якого мають входити такі розділи: загальна характеристика загрози фінансовій безпеці; 
характеристика можливого розвитку загрози фінансовій безпеці; діяльність суб’єктів забезпечення фінансової 
безпеки щодо реагування на загрози. 

4. З метою забезпечення цілісності та функціональної єдності системи забезпечення фінансової безпеки 
України запропоновано виокремити такі напрями та рівні діяльності суб’єктів забезпечення фінансової безпеки, 
а саме: стратегічний, тактичний та оперативний напрями діяльності; міжнародний, загальнодержавний, 
регіональний і місцевий (локальний) рівні управління фінансовою безпекою. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у дослідженні функцій, завдань, повноважень, сфер 
відповідальності та особливостей діяльності суб’єктів забезпечення фінансової безпеки України. 
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