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АНОТАЦІЯ 

 

Магістерську роботу  присвячено вирішенню важливого науково-

практичного завдання, що полягає в розробці та обґрунтуванні 

теоретичних засад щодо удосконалення механізмів державного 

регулювання забезпечення економічної безпеки України, через 

формулювання його мети, вдосконалення механізмів, визначення 

об’єктів і суб’єктів, стратегії, уточнення принципів, методик і 

відповідного термінологічного апарату.  

Визначено сутність державного регулювання забезпечення 

економічної безпеки країни, проаналізовано зарубіжний досвід 

державного регулювання, проведено діагностику загроз і індикаторів в 

умовах європейської інтеграції, визначено й науково обґрунтовано 

напрями удосконалення системи державного регулювання . 
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ВСТУП 

Актуальність теми В сучасних дослідженнях проблеми забезпечення 

економічної безпеки України усе більша увага приділяється питанням 

необхідності зосередження зусиль на розвитку фінансового сектора 

української економіки. Адже стан фінансової системи обумовлює зміни в 

загальноекономічних процесах. Від управлінських рішень, що входять у 

сферу фінансової політики, залежить не тільки стабільність у забезпеченні 

фінансової безпеки, але в цілому - у забезпеченні економічної безпеки 

держави. 

Фінансова криза продемонструвала вирішальну роль механізмів 

державного регулювання економіки в її подоланні. Найбільшою мірою 

актуальність дослідження обумовлена такими  обставинами, як: зростанням 

ролі і значення безпеки фінансового сектора в системі економічної безпеки 

України; протиріччями в теорії і практиці державного регулювання 

фінансового сектора України; важливістю вивчення сучасного світового 

досвіду забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації 

фінансових ринків; необхідністю комплексного аналізу і оцінки 

ефективності механізму державного регулювання фінансового сектора 

України, а також потребою у вдосконаленні механізму державного 

регулювання банківської сфери в інтересах забезпечення економічної 

безпеки держави; загрозою зростання фінансовій залежності України від 

міжнародних фінансових центрів. 

Науковою основою вирішення цих важливих державних завдань 

виступають передусім теоретичні напрацювання щодо механізмів державного 

регулювання, які містяться у працях О. Амосова, Л.Антонової, Г. Атаманчука, 

В. Бакуменка,О. Дація,А.Дєгтяря, С. Домбровської, Л. Івашової, М.Коваленка, 

Ю. Ковбасюка, Ю. Куца, М. Латиніна, С. Майстра, Т.Маматової, 

В.Мартиненка, О. Мельниченка, І.Розпутенка,  Є. Романенка, В. Шведунта ін.  

Серед наукових напрацювань учених, в яких досліджено проблеми, 

пов'язані з різними аспектами механізму державного регулювання 
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фінансового сектора, заслуговують на увагу роботи: О.Амоши, В. Бєлєнцова, 

О. Вагонової, В. Варнавського, Ю.  Вдовенка, Б. Винницького,  О. Гавриша, 

О. Головінова, М. Гончаренко , Л. Дмитриченко, П. Захарченко, М. 

Лендєлу, В. Максимова, Є. Махортова, Б. Онищука, І. Петенко, А. 

Сосновського, А. Телюкова, С. Ушацького, Л. Федулової, Н. Челядінової, С. 

Чернова, І. Яненкової. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення 

теоретичних положень та науково-прикладних рекомендацій щодо 

удосконалення механізмів державного регулювання забезпечення 

економічної безпеки України 

Відповідно до мети було поставлено такі завдання: 

 узагальнити теоретичні підходи щодо сутності державного 

регулювання економічного  сектора; 

 дослідити зарубіжний досвід державного регулювання 

національної економіки держави; 

 окреслити основні механізми  розвитку державної економічної 

політики, та механізми забезпечення конкурентоспроможності української 

фінансової системи.  

Об’єкт дослідження  є державна економічна  політика. 

Предметом дослідження   державне регулювання забезпечення 

економічної безпеки   України. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічним підґрунтям   

дослідження стали наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених у 

галузі державного управління, економіки та економічної теорії. 

Реалізація завдань дослідження здійснювалася шляхом комплексного 

використання загальнонаукових і спеціальних методів: системного аналізу, 

синтезу – при дослідженні сутності, основних принципів та категорій 

державної фінансової політики, опрацюванні її законодавчого забезпечення, 

формуванні теоретичної бази дослідження; порівняльного аналізу – для 

узагальнення відповідного зарубіжного досвіду; категоріального аналізу – 
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для визначення базових понять дисертаційного дослідження,  структурно-

функціонального аналізу – при дослідженні завдань, функцій та напрямів 

діяльності органів державної влади і управління, які здійснюють  державне 

регулювання та забезпечення економічної безпеки; статистичного аналізу  – 

для оцінки сучасного становища економічної безпекифінансового сектора 

України;  аналізу та узагальнення – для теоретичного обґрунтування 

результатів дослідження. 

Інформаційно-фактологічною базою дослідження є: закони України, 

укази Президента України, нормативні акти Кабінету Міністрів України; 

аналітичні матеріали Міністерства фінансів України, звітно-аналітична 

інформація Державної служби статистики України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку 

теоретичних засад та обґрунтування науково-прикладних рекомендацій 

щодо удосконалення механізмів державного регулювання економіки 

України. 

удосконалено: 

-  науково-практичні підходи до проведення діагностики загроз і 

індикаторів економічної  безпеки, як інструмента державного регулювання 

та особливостей функціонування механізмів державного регулювання 

економічного сектора України в умовах європейської інтеграції, які 

забезпечать подальший розвиток економіки держави; 

-дістало подальшого розвитку: 

- аналітичне дослідження зарубіжного досвіду державного 

регулювання національної економіки, з метою  його подальшого 

впровадження та визначення   співвідношення до  вітчизняного 

функціонування механізмів державного регулювання в системі 

забезпечення економічної безпеки країни; 

Практичне значення одержаних результатів. Основні ідеї та 

висновки дослідження доведено до конкретних положень, методик та 

рекомендацій.  
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Матеріали   можуть також використовуватися в навчальному процесі 

при підготовці магістрів державного управління, в системі перепідготовки 

та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування, при підготовці методичних матеріалів, лекцій та 

практичних занять з державного управління.  Запропоновані в дисертації 

положення, висновки і рекомендації мають практичне значення.  

Апробація результатів дослідження. Основні результати цього 

дослідження набули висвітлення в наукових публікаціях автора й 

апробовані на Міжнародній науково-практичній  онлайн-конференції: 

«Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика» 

(Харків, 2019)  

Структура дисертації. Магістерська робота складається із вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ І.  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  

1.1. Сутність державного регулювання фінансового сектора  
 

Ефективне функціонування фінансової системи України, аналіз і 

налагодження фінансової діяльності органів державного регулювання та 

суб’єктів господарювання, необхідність управління фінансовими ресурсами 

країни як чинника вирішення протиріччя між індивідуальним і приватним 

характером виробництва та суспільного призначення відтворювального 

процесу загалом актуалізують потребу застосування абсолютно нових 

підходів до формування механізмів державного регулювання фінансового 

сектора.Економічна і політична нестабільність в українськійтаміжнародній 

економіці, а також в суспільстві в сучасних кризових умовах, що склалися, 

висуває дуже важливе завдання розробки і практичного застосування 

інструментів і показників стійкого розвитку економічного сектора держави, 

який є джерелом виробництва товарів і послуг, засобів для формування 

державного та регіонального бюджетів. 

Адєе, державне управління економікою — це організуючий і 

регулюючий вплив держави на економічну діяльність суб’єктів ринку з 

метою її впорядкування та підвищення результативності. Основними 

функціями якого є: організація, планування, регулювання, кадрове 

забезпечення, та контроль. 

Як уже зазначено багатьма українськими вченими, управління будь-

яким процесом починається з того, що цей процес виокремлюють як певний 

об’єкт. Для впливу на нього з метою реалізації потрібних цілей створюється 

відповідна організація. Організація здійснює планування заходів, 

спрямованих на досягнення цілей. Коли створено організацію та визначено 

плани її діяльності, встановлюються правила поведінки кожного члена 

Об'єктами механізмів державного регулювання більшою мірою стають 
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загальні умови існування і розвитку суспільства. До них відносяться 

проблеми довкілля і сфера міжнародної співпраці, оборонні і енергетичні 

об'єкти, а також організації, що виконують загальнодержавні функції, у 

тому числі що забезпечують військово-економічну безпеку. Держава бере 

на себе турботу про виробництво громадських товарів і послуг. Вона 

фінансує витрати на оборону, зміст правоохоронних органів і витрати на 

соціальні потреби[21].Як показує зроблений аналіз, фінансовий ринок 

України почався складатися  від дня прийняття у 1991 р. Закону України 

"Про цінні папери та фондову біржу". За цей період вітчизняна система 

регулювання фінансового ринку пройшла три етапи, протягом яких 

удосконалюється законодавча база державного регулювання, визначаються 

рівні, форми, принципи, напрями та інші складові регулювання . 

Перший етап - (1991-1995 рр.), який  характеризується створенням 

головного регулюючого органу із боку держави  - Міністерства фінансів, 

яке проводило роботу зі створення фінансового ринку, займалося його 

нормативно-методичним забезпеченням, реєстрацією та обліком випусків 

цінних паперів підприємств, наданням дозволу на здійснення 

посередницької діяльності з цінними паперами тощо[23]. 
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Рис. 1.1. Складові державного регулювання фінансового ринку 

Другий етап -  (1995-2000 рр.) почався з прийняття Указу Президента 

України в 1995 році про затвердження  "Концепції функціонування і 

розвитку фондового ринку України" та законів, які були прийняті 

Верховною Радою України після 1995 року, направлених на створення 

депозитарної діяльності та втілення на вітчизняному ринку міжнародних 

стандартів, спроможних забезпечити розвиток всіх сегментів фінансового 

ринку і вийти нашим інвесторам на міжнародні фінансові ринки[26]. 

Третій етап - (2000 - до наших днів) - характеризується 

удосконаленням законодавчої бази державного регулювання сучасного 

фінансового ринку, формуванню та удосконаленню на правовому рівні 

нового його сегмента - ринку фінансових послуг. Приймається Закон "Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" 

(2001 рік), який дає визначення фінансовим активам, фінансовій та 

кредитній установі, надається перелік послуг, які відносять до фінансових. 

У 2002 році з метою подальшого вдосконалення державного регулювання 

фінансового ринку, визначення ефективного механізму реалізації 

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі ДКЦПФР) 

своїх повноважень Президентом України було видано Указ "Про додаткові 

заходи щодо вдосконалення діяльності ДКЦПФР", де передбачено[29]: 

а) закріплення відповідних повноважень за ДКЦПФР з урахуванням 

прийнятих останнім часом законів України; 

б) удосконалення системи управління ДКЦПФР; 

в) запровадження розподілу повноважень між ДКЦПФР як 

колегіальним органом, її центральним апаратом і територіальними 

управліннями. 

Головною метою діяльності комісії, як засобу державного 

регулювання,  є сприяння розвитку інвестиційно-привабливого середовища, 

обмеження інфляції, реструктуризація економіки, інтеграція у міжнародні 

фінансові ринки, досягнення соціальної стабільності у суспільстві. В даний 
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час комісія співпрацює з органами регулювання ринку капіталів інших 

країн та іноземними інвесторами, з міжнародними організаціями, такими як 

Міжнародна організація Комісій з цінних паперів (IOSCO), Організацією 

економічного співробітництва та розвитку (OECD), Міжнародною 

фінансовою корпорацією (IFC), Світовим банком та іншими в рамках 

чинного законодавства відповідно до загальнодержавної політики у сфері 

зовнішніх відносин. Ця співпраця направлена на запровадження в Україні 

світових стандартів регулювання економіки і конкретно фінансового ринку. 

Подальший розвиток фінансових установ закріплено прийняттям у 

2003 році Положення про державну комісію з регулювання ринків 

фінансових послуг (далі Комісія), в якому визначені основні завдання 

Комісії щодо діяльності на фінансовому ринку фінансових інститутів: 

ведення Державного реєстру фінансових установ, реєстру саморегулівних 

організацій, аудиторів, кредитних спілок, страхових компаній, 

затвердження ліцензійних умов їх діяльності, проведення аналізу стану та 

тенденцій розвитку ринків фінансових послуг тощо. Згідно із законами 

України Комісія має право здійснювати державне регулювання і нагляд за 

діяльністю страхових компаній і страхових брокерів, установ 

накопичувального пенсійного забезпечення, довірчих товариств, кредитних 

спілок, лізингових і факторингових компаній, кредитно-гарантійних 

установ, ломбардів, інших учасників ринків фінансових послуг (крім банків, 

професійних учасників фондового ринку, інститутів спільного інвестування 

в частині їх діяльності на фондовому ринку, фінансових установ, які мають 

статус міжурядових міжнародних організацій, Державного казначейства 

України та державних цільових фондів)[34]. 

У 2006 році прийнято закон "Про цінні папери та фондовий 

ринок", який регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу 

цінних паперів, дає визначення таким категоріям, як лістинг і делістинг, 

емісія, випуск цінних паперів, котирування, фінансові інструменти тощо, 
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надає класифікацію цінним паперам, характеризує професійну діяльність на 

фондовому ринку, визначає основні положення його регулювання та ін. 

Важливим значенням для розвитку Національної депозитарної 

системи (далі НДС) стало затвердження  у жовтні 2006 року Положення про 

депозитарну діяльність, яке визначило перелік цінних паперів, що 

обслуговуються у НДС, основні функції депозитарних установ, особливості 

депозитарного обслуговування інститутів спільного інвестування та 

пенсійних фондів, вимоги до складання зведеного облікового реєстру 

власників цінних паперів тощо. У грудні того ж року було  затверджено 

Положення про функціонування фондових бірж, яке визначає основні 

засади та вимоги до функціонування фондових бірж в Україні. Положення 

розроблено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України і 

цілої низки Законів, які мають пряме відношення до регулювання та 

розвитку вітчизняного фінансового ринку. 

Отже, регулювання є однією з функцій управління. Однак, як показує 

зроблений аналіз,  у наведеному ланцюжку є кілька слабких місць. По-

перше, створення спеціальних організацій (державних органів) для 

керування соціально-економічними процесами негативно впливає на 

державні фінанси. По-друге, за змішаної економіки вплив на соціально-

економічні процеси здійснюється, як правило, за допомогою непрямих 

(опосередкованих) методів 

Тому забезпечення економічної безпеки будь-якої країни сьогодні 

залишається в числі питань, що привертають пильну увагу фахівців самого 

різного профілю, що працюють у сфері економіки[39]. 

Адже реалізація соціально-економічної політики, вибір методів та 

засобів державного регулювання,  залежать від діяльності державного 

апарату з урахуванням вад (недоліків) держави. Вади держави — це її 

нездатність забезпечити ефективний вплив на розподіл обмежених ресурсів 

та невідповідність політики розподілу обмежених ресурсів поширеним у 

суспільстві уявленням про справедливість. Виділяють чотири групи 
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факторів, які негативно впливають на обґрунтування та реалізацію 

державно- управлінських рішень у сфері державного управління. 

Сучасні дослідження в цій області, що зачіпають феномен фінансово-

економічної кризи 2007-2009 рр., все більше торкаються питань державного 

регулювання фінансового сектора в системі забезпечення безпеки 

національних економік[38, с. 47]. 

Перша глава роботи присвячена аналізу теоретичних основ 

вдосконалення механізму державного регулювання фінансового сектора в 

системі забезпечення економічної безпеки країни. 

Сучасна економіка, як показує теорія і практика усіх без виключення 

країн світу, припускає активну участь в ній держави як суб'єкта ринкових 

економічних стосунків, а також як регулюючого органу, що управляє 

Регулююча функція держави обумовлена тим, що : 

1) існують області функціонування держави, в яких воно займає 

провідні позиції (наприклад, оборона, соціальна допомога і тому подібне); 

2) держава реалізує економічну політику через інституціональну 

систему; 

3) держава є власником і взаємодіє з різними структурами 

підприємницького сектора економіки. 

До областей регулювання відносяться: сфера підприємництва, 

державні фінанси, грошовий обіг, безготівкові розрахунки, 

зовнішньоекономічна діяльність, валютний курс, економічна безпека, 

громадський сектор. 

При цьому під державним регулюванням економіки найчастіше 

розуміється система заходів законодавчого, адміністративного і 

економічного характеру, здійснюваних державою в особі її інститутів 

різних рівнів в цілях підтримки економічної і соціальної стабільності 

суспільства, пристосування його до умов, що змінюються[39]. 
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Слід зазначити, що в різних країнах" світу неоднаковим чином, згідно 

традицій і накопиченого досвіду будуються стосунки між урядом і 

основними економічними суб'єктами. 

У різній мірі реалізується і державне втручання в економічні процеси. 

Проте більшість учених відмічають, що загальна лінія така, що роль держав 

в економіці стає з ходом часу усе більш складною і вимагає від урядових 

органів все більшої кваліфікації. 

Державні інтереси і сам чинник держави неодмінно є присутній у 

функціонуванні' ринкової економіки на усіх етапах її існування і розвитку в 

більш менш зрілому виді. Це з очевидністю демонструє уся сучасна 

практика як високорозвинених, так і таких, що розвиваються країн. Останні 

події у світі та Україні, як хоч і невеликої, але частки глобального 

економічного простору, засвідчили необхідність більш радикального 

втручання держави в процеси формування фінансового ринку та 

підтримання стабільності в фінансовому секторі економіки, покладення на 

державу додаткових регулюючих функцій. 

У наукових публікаціях[41, 43,148] наводяться вагомі аргументи, що 

обгрунтовують важливість механізмів державного регулювання для 

успішного функціонування ринкових господарських систем. 

У роботах вітчизняних і зарубіжних учених виділяються наступні 

головні причини для державного втручання: 

1) відсутність в реальності досконалої конкуренції; 

2) недоступність для ринкових суб'єктів усієї інформації і 

нездатність ринку досягти повної рівноваги; 

3) необхідність громадського перерозподілу благ відповідно до 

чинників, непідвладних ринку; 

4) відсутність багатьох видів ринків в досить розвиненому виді 

(наприклад, ф'ючерсних і страхових); 

5) наявність зовнішніх чинників (екстерналий), що вимагають 

компенсаційних дій; 
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6) існування значних сфер, пов'язаних із створенням і 

споживанням громадських благ (оборонні послуги, фундаментальна наука і 

тому подібне); 

7) розмежування "гідних потреб" і тих, інтерес до яких треба 

знижувати (алкоголь, тютюн, наркотики та ін.). 

Конкретні механізми державного регулювання національної 

економіки визначаються не лише загальними сталими у світі 

закономірностями, але і характером, особливими рисами економіки країни. 

У цьому плані українська економіка як об'єкт регулювання відрізняється 

рядом специфічних особливостей.  

Крім того, фахівці відмічають, що особливо складними, по суті 

комплексними, стають' економічні функції держави в. країнах, які подібно 

до України,  взялися в історично короткі терміни трансформувати свою 

економічну систему, освоїти методи сучасного ринкового 

господарювання[50,54,59]. 

Перетворення, що відбуваються, припускають вдосконалення 

економічних стосунків, що виникають в процесі формування - фондів 

грошових коштів. 

На сьогодні найважливішу роль, в цьому грає фінансова система 

держави як  сукупність різних сфер і ланок фінансових стосунків, кожна з, 

яких характеризується особливостями у формуванні і використанні фондів 

грошових коштів; різною роллю в громадському відтворенні. 

Більшістю авторів усі сфери і ланки фінансових стосунків діляться на 

дві взаємозв'язані підсистеми. У першу входять загальнодержавні фінанси, 

що забезпечують потреби розширеного відтворення на рівні народного 

господарства в цілому. 

У другу - фінанси господарюючих суб'єктів; використовувані для 

забезпечення відтворювального процесу грошовими коштами на мікрорівні. 
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Для розгляду державного, регулювання фінансової сфери, як чинника 

забезпечення економічної безпеки країни багато авторів застосовують 

поняття "Фінансовий сектор". 

Слід підкреслити, що сектор економіки - велика частина - економіки, 

що володіє схожими загальними характеристиками та економічними 

цілями, функціями і поведінкою, та дозволяє відокремити її від інших 

частин економіки в теоретичних або практичних цілях . 

При цьому аналіз показав, що поняття "Фінансовий сектор" 

застосовується у вітчизняній науковій літературі найчастіше як 

протилежність поняттю "Реальний сектор економіки". 

З лютого, 1997 року воно з'явилося в урядових документах. У таких 

узагальнювальних офіційних матеріалах, як щорічні довідники про 

підсумки соціально-економічного розвитку України, це поняття не фігурує, 

немає його і в системі національних рахунків  . 

Сьогодні в наукових публікаціях відсутні обгрунтовані критерії як 

визначення "фінансовий сектор", так і розмежування реального і 

фінансового секторів. Відсутня ясність відносно структури і складу цих 

категорій. Замість цього часто приводяться міркування політико-

економічного характеру[59, с.139]. 

Слід виділити підхід, згідно з яким фінансовий сектор - частина 

економіки, пов'язана з діяльністю фінансових інститутів. 

З теоретичної точки зору  частина фінансового сектора, представлена 

посередницькою діяльністю банків і страхових установ, вносить свій вклад 

у ВВП (банківський і страховий прибуток) і може бути зарахована до 

реального сектора. 

Операції, пов'язані з придбанням фінансових зобов'язань і фінансових 

активів в створенні ВВП не беруть участь і утворюють нереальний 

фінансовий сектор економіки. В Україні в нього переважно спрямовуються 

вільні капітали у вигляді "портфельних" інвестицій, не піддававшись ризику 
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прямих (особливо довгострокових) інвестицій в реальний сектор, в 

матеріальне виробництво. 

У науковій літературі можна виділити три основні підходи до 

дослідження фінансового сектора. 

Перша група учених, до яких можна віднести А. Галетовика, Дж. 

Олівиєра, Дж. Гурлі, Е. Шоу, М. Бінсвангера та ін., стверджує, що 

фінансовий сектор є важливою детермінантою економічного зростання, а 

зростання масштабів фінансових ринків, що спостерігається останнім 

часом, призводить до підвищення ефективності економіки в цілому[75, 

с.234]. 

Інші ж учені трактують сучасну динаміку як в цілому негативну. При 

цьому одні економісти (такі, як Дж. Тобін, Дж. Стиглиц, X. Гессі і Б. Брааш, 

М. Гейнеа і X. Херр, X. Титмейер) вважають її тимчасовим феноменом, що 

піддається усуненню, інші (С. Стрендж, X. Мінскі, В. Чік, Бі. Эмундс, До. 

Цінн) - безпосереднім наслідком самої логіки розвитку ринкової 

економіки[77,78]. 

Проблема співвідношення реального і фінансового секторів 

вивчається упродовж більше трьох десятків років, причому пік інтересу до 

неї доводиться на 1990-і роки. Саме в цей час особливого поширення 

набула гіпотеза відриву фінансового сектора від реального. 

Загальновизнаними стали декілька емпіричних закономірностей, що 

свідчать про відрив фінансового сектора від реального. 

По-перше, це домінування короткострокових форм фінансування (за 

якими ховаються спекулятивний характер фінансових вкладень і так званий 

"шот-термизм"), що призводить до перевищення показників обороту на 

ринку капіталу над відповідними показниками для ринку товарів і послуг 

при збільшенні темпів зростання об'ємів першого з цих ринків (зростання 

FTR (financial turnover ratio) - відношення фінансового обороту до 

"реальних" трансакцій. Статистичний показник, використовуваний для 

виміру співвідношення секторів і його динаміки). 
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По-друге, спостерігається відносне зростання "масштабів" (активів) 

фінансового сектора (тобто зростання FAR (financial asset ratio) - 

відношення фінансових активів до реальних), а також підвищення 

волатильности фінансових показників, відбиваюче наростання 

нестабільності в цій сфері. 

Наприклад, В. Філк відмітив, що стандартне відхилення ставок 

відсотка в США зростає з кінця 1970-х років. У Німеччині це відноситься і 

до реальних ставок відсотка[82, с.67]. 

Відбувається зміна структури фінансового сектора, спостерігається 

еволюція від кредиту до цінних паперів, серед яких найбільш популярними 

стають деривати. 

З кінця 1990-х років об'єм трансакцій з дериватами в Німеччині ріс 

щорічно в середньому на 53%, при цьому відповідне зростання банківських 

трансакцій склало лише 8%. З кінця 1970-х років ставки відсотка постійно 

перевищують темпи економічного зростання в усіх розвинених країнах, 

окрім Японії[84]. 

Наслідком цього є перевищення прибутковості фінансових вкладень 

над прибутковістю реальних, що призводить до зміни структури інвестицій. 

Зокрема, В. Чік показала, що банки фінансують передусім "споживчі 

кредити, угоди по зміні прав власності, поглинання і інші спекулятивні 

фінансові трансакції", що "ніяк не сприяє вдосконаленню виробництва і 

розвитку конкуренції". 

"В умовах стагнації ті, що перенакопичили капіталу досягають таких 

масштабів, що він все більше перетікатиме в непродуктивні сфери і 

особливо - у фінансові спекуляції", - пише До Цін.Якщо протягом 150 років 

індустріально-капіталістичного розвитку домінували "продуктивні" 

інвестиції, то сьогодні все більше і більше засобів знаходять собі інше 

застосування[91].Слід виділити ті аспекти даного феномену, на які раніше 

не зверталося уваги дослідників. 



21 

По-перше, зростання активів і оборотів фінансового сектора в 

порівнянні з реальним служить інтересам забезпечення безперервності 

процесу реального відтворення і об'єктивно їм обумовлений. Тому 

зростання FTR і FAR пов'язане з відривом фінансового сектора від 

реального лише в тій мірі, в якій відбиває все більшу орієнтацію 

фінансового сектора виключно на інтереси капіталу. Іншими словами, не 

увесь "приріст" FTR і FAR є спекулятивним за своєю природою[107, с.89]. 

По-друге, практично в усіх сучасних дослідженнях, присвячених 

державному регулюванню фінансового сектора, традиційним параметром, 

що характеризує нестабільність цієї сфери, вважається волатильність. 

Зазвичай не звертають уваги на те, що волатильність - особливий 

показник, використовуваний для опису функціонування виключно 

фінансового сектора. За цим параметром ховаються істотні відмінності 

процесів, що протікають у фінансовому секторі, від явищ, що 

характеризують реальний. 

Сучасна динаміка волатильністі характеризується великою 

амплітудою коливань. Такі коливання не простежуються в реальному 

секторі (принаймні, в короткостроковому періоді). Це означає, що за 

динамікою фінансових показників коштують не лише процеси, що 

протікають в "реальній економіці", : розвиток фінансового сектора має свою 

власну логіку. 

Вказане вище дозволяє висунути гіпотезу про наявність особою 

складової (спекулятивною за своєю природою, орієнтованою виключно на 

інтереси капіталу) в структурі фінансового сектора, регулюванню якого 

держава повинна приділяти все більше уваги.Не менш істотно і те, що 

волатильністі властивий надзвичайно малий "такт часу". Для фінансового 

сектора в порівнянні з реальним характерний не просто надвисокий, але і 

надшвидкий оборот. 

По-третє, зростанню фінансування за допомогою небанківських 

фінансових посередників відповідають зміни фінансового сектора на 
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користь менш регульованих його компонентів, що робить особливо 

актуальним питання про зростання невизначеності функціонування 

фінансової сфери. 

Це посилюється рядом проблем, що виникають при спробі державної 

дії на фінансовий сектор в результаті структурних змін, що відбуваються. 

Крім того, зростання ринку деривативів означає розширення функції 

фінансового сектора, пов'язаної із страхуванням від ризиків, що, з одного 

боку, свідчить про загальне наростання ризиків в системі, з іншої - йому ж 

сприяє. Нарешті, ці процеси можна з певною долею умовності трактувати 

як розширення "поля впливу" спекулятивних елементів фінансового 

сектора. 

По-четверте, згідно неокласичної теорії ринків, з часом норма 

прибутку в різних секторах в умовах конкуренції повинна вирівнюватися, 

тобто у фінансовому секторі в довгостроковому періоді вона має 

дорівнювати відповідному показнику реального сектора. 

Насправді цього не відбувається. Традиційним обгрунтуванням цього 

феномену є наявність премії за ризик. Це не єдина причина існування 

різних рівнів норм прибутку.Другим, не менш важливим чинником є 

перетворення фінансового сектора на самодостатню сферу відтворення, що 

наслідує свою логіку і лише відносно пов'язану з реальним сектором. 

Нарешті, по-п'яте, за змінами структури інвестицій коштує не лише 

різна норма прибутку у фінансовому і реальному секторах. Ці відмінності 

стали можливими внаслідок того, що перенакопичило капіталу, а 

передумовою вказаних змін стала світова рецесія (тобто ситуація, при якій 

капітал був незатребуваним в реальному виробництві). При цьому одним з 

напрямів вирішення проблеми стало активне регулююче втручання держав, 

що змінило тривалий етап панування дерегулірующих принципів у 

фінансовій, сфері[111]. 

Під дерегулюванням дослідники розуміють: 
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 лібералізацію міжнародних потоків капіталу, яка за інших 

рівних умов призводить до зростання міжнародних трансакцій і зарубіжних 

інвестицій; 

 тенденцію до скорочення сегментації (регіональною, по типах 

трансакцій і групах споживачів) національних фінансових ринків; 

 перетікання трансакцій в менш регульовані зони; перехід до 

політики плаваючих валютних курсів. 

Часто в літературі зустрічаються твердження про те, що потоки 

капіталу усі більшою мірою відриваються від потоків товарів і послуг. 

Зокрема, До. Цинн звертає увагу на те, що наростаючий відрив фінансових 

трансакцій від "реально-економічного" розвитку призводить 

довідособлення накопичення фінансового капіталу від формування 

реального[99, с.50]. 

Традиційно ці процеси теж зв'язуються з лібералізацією і 

дерегулюванням міжнародного руху капіталу, появою інформаційних і 

телекомунікаційних технологій. Але якщо одні автори трактують ці зміни 

як, загалом, і цілому позитивні, то інші бачать в них загрозу економічної 

безпеки . 

Тому з метою підвищення ефективності управління в принципах 

регулювання, які застосовуються державою для впливу на фінансовий 

сектор економіки, повинні відбуватись певні зміни, а саме, необхідно 

переходити від реагування на окремі відхилення або збурення на 

фінансовому ринку до відпрацювання комплексних заходів протидії 

негативним тенденціям розвитку. 

Виходячи з цього, з метою вдосконалення регулюючих функцій 

держави постало питання розробки національної стратегії розвитку 

фінансового сектора як необхідної передумови подальшої успішної 

розбудови держави та її інтеграції до світового економічного простору та 

вступу до Європейського Союзу. 
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У тій мірі, в який фінансовий сектор перетворюється на самостійну 

сферу відтворення, його розвиток набуває своєї власної логіки. Фінансовий 

капітал стає здатний здійснювати самостійний рух, не пов'язаний прямо з 

обігом реального капіталу (переміщення капіталу з країни в країну, з банку 

в банк, купівля і продаж цінних паперів, купівля і продаж валюти і т. д.). 

Власна логіка фінансового сектора, відмінна від закономірностей, 

спостережуваних в реальному, проявляється в наступному. 

По-перше, фінансовому сектору властивий так званий "казино - 

капіталістичний характер": результат його функціонування, на відміну від 

реального сектора, залежить переважно від випадкових чинників. 

По-друге, для фінансового сектора характерний надшвидкий обіг 

капіталу. Це пов'язано з тим, що якщо швидкість обігу капіталу в реальному 

секторі визначається технологією виробництва і швидкістю реалізації 

продукції, то швидкість обороту активів у фінансовому секторі задається 

швидкістю зміни фінансових показників, здатної вплинути на рішення про 

структуру портфеля (при цьому важливо розуміти, що за цими змінами 

можуть стояти, а можуть і не стояти процеси, що протікають в реальному 

секторі), і самою швидкістю ухвалення рішень. 

По-третє, емпіричним проявом надшвидкого обороту  являється 

домінування короткострокових форм фінансування (природаякого 

визначається періодом вкладень або частотою перегрупування фінансових 

активів). Воно явно суперечить необхідності довгострокового планування у 

виробництві і несумісно з об’єктивно- тривалим періодом виробничого 

процесу в реальному секторі (що пов'язане у тому числі і з НДР). 

По-четверте, висока волатильність ринку капіталу і її зростання 

контрастують з відносно стабільним (принаймні, без короткострокових 

коливань, що пов'язано з наявністю технології) процесом виробництва 

товарів і послуг. 

По-п'яте, якщо "оборот" в реальному секторі (процес виробництва) 

супроводжується створенням вартості (тобто реальних активів), то 
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колосальне зростання оборотів у. сфері фінансів не завжди 

супроводжується відповідним зростанням, сукупних фінансових активів; та 

і не повинен супроводжуватися; оскільки за процесами, шо протікаютьу 

фінансовому секторі, частенько коштує перегрупування (а не створення) 

активів. 

На противагу однієї з найбільш поширених на сьогодні позицій, у 

рамках якої основна проблема розвитку, фінансового сектора полягає   в 

зростанні його волатильності, Д. Бен-Амі стверджує, що з факту існування 

фінансової нестабільності необов’язково , настає її негативна дія на 

реальний, сектор: Якщо економічна, система достатньо стійка; вона 

зазвичай, здатна, протистояти імпульсамнестабільності, що виступають з 

фінансового сектора [106]. 

Більшість фахівців відмічають, що ефективне втручання в фінансовий 

сектор можливо лише на основі активної фінансової політики, яка є 

сукупністю рішень, що приймаються суб'єктами економіки, з приводу 

формування, розподілу і перерозподілу а також використання фондів 

грошових коштів в разом зпоточними та стратегічними завданнями цього 

суб'єкта. 

Що стосується, механізмів державного регулювання формування 

фінансової політики окремих господарюючих суб'єктів, то її теорія і 

практика сформувалася в Україні в період реформування вітчизняної 

економіки у зв'язку з переходом до ринкової системи і в основному 

запозичена з досвіду зарубіжних країн, де вона розвивалася протягом 

довгого часу як фінансовий менеджмент. 

Розбіжності в науковому і практичному економічному середовищі 

досі існую з приводу трактування державної фінансової політики. Основні з 

них зводяться до бачення фінансової політики держави як виключно 

бюджетно-податкової, тобто політики з приводу формування і 

використання централізованих фондів грошових коштів. 
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Між тим, усвідомлення змін, що відбуваються, у вітчизняній 

економіці і фінансовій системі призводить до трансформації теоретичних 

поглядів на цю проблему. Передусім, це виражається в об'єднанні 

бюджетно-податкової і грошово-кредитної політики держави в єдину 

політику регулювання фінансової сфери. 

Така політика будується на наступних принципах: 

• область відповідальності кожного органу державного 

фінансового регулювання і контролю має бути ясна, однозначна і 

законодавчо затверджена; 

• орган державного регулювання і контролю має бути операційно 

незалежний, але в той же час підзвітний у виконанні своїх обов'язків і 

повноважень; відповідальність кожного органу має бути закріплена; 

• орган фінансового регулювання повинен мати адекватні 

повноваження, включаючи інспекцію, розслідування, нагляд і примусове, у 

разі потреби, виконання регулятивних норм, а також належні ресурси для їх 

виконання; 

• співробітники державних структур фінансового управління 

мають бути висококваліфікованими. 

Що стосується безпосередньої взаємодії різних органів державного 

фінансового управління, то, як показав зроблений аналіз, їх робота 

будується на принципах: 

• забезпечення послідовного, несуперечливого процесу 

державного фінансового регулювання - істотну роль в цьому процесі грає 

законодавче закріплення проведення періодичних спільних засідань органів 

державного фінансового управління з метою проведення збалансованої 

фінансової політики"; 

• органи державного фінансового регулювання повинні мати 

повноваження в тому, щоб передавати публічну і непублічну інформацію 

своїм контрагентам в області фінансового управління, що працює на 

внутрішньому ринку і за кордоном. 
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На підставі вищевикладеного представляється необхідним 

запропонувати уточнене визначення поняття "Державне регулювання 

фінансового сектора" як дії держави, що впливає, на національну фінансову 

систему, фінансові стосунки і процеси в економіці та забезпечує достатній 

рівень їх розвитку, цілісності, стійкості і конкурентоспроможності, 

необхідну фінансову основу для здійснення економічної і соціальної 

політики в цілях забезпечення економічної безпеки країни. 

Як висновок, слід зазначити, що про державний вплив на економіку 

нині вимагається говорити не в кількісних оцінках ("більше - менше"), а з 

точки зору якісної ефективності державного регулювання. Важливу роль 

при цьому грає облік зарубіжного досвіду забезпечення фінансової безпеки 

держави в сучасних умовах. 

Головне завдання державного регулювання економіки - створення 

певних умов для забезпечення нормального функціонування економіки. 

Держава у взаємодії з ринком підтримує і стимулює розвиток суспільства, 

відстоюючи, передусім, його інтереси. Розвиток суспільства сприяє 

ефективному, максимальному незалежному функціонуванню суб'єктів 

ринку, отриманню ним оптимальних вигод. Держава захищає право 

власності, права споживачів. 

 

 

1.2. Сучасна система забезпечення економічної безпеки України  
 

 

До основних тенденцій розвитку ринку фінансових послуг в Україні 

відносяться інформатизація, глобалізація і зміна менталітету населення. 

Інформатизація сфери фінансових послуг призводить до 

дистанційного керування процесом укладання і виконання угод, широкому 

використанню електронних грошей, кредитних карт нового покоління, що 

вимагає розвитку нових форм контролю, регулювання і захисту безпеки. 
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Глобалізація фінансових послуг підвищує їх роль в стимулюванні 

економічного зростання, але одночасно створює "новий хаос", посилює 

ризик фінансових криз і спекулятивних угод, що суперечать інтересам 

більшості учасників фінансового ринку, що особливо представляють 

периферійні (віддалені від глобальних фінансових центрів) держави і 

сектори економіки. 

Менталітет українських споживачів пов'язаний з розширенням числа 

учасників і споживачів фінансових послуг, підвищенням інформованості і 

довіри до суб'єктів ринку фінансових послуг у міру зростання прибутків 

населення і стабілізації державної фінансової політики. 

Вітчизняний фінансовий сектор за роки свого становлення досяг 

певного рівня розвитку.  В Україні  на початку 2011 року діяло  175   банків, 

482 страхові компанії,  765 кредитних спілок, 323 ломбардів, 324 компанії з 

управління активами, 90 недержавних пенсійних фондів та близько 900 

інвестиційних фондів різного типу. Було випущено в обіг цінних паперів 

загальним обсягом  424,3 млрд.грн. Активи вітчизняної банківської системи 

становили близько 618  млрд.грн., майже 80% яких припадало на кредитні 

операції банків. Активи страхових компаній досягли  32,3 млрд.грн. Активи 

кредитних спілок сягнули 5,36 млрд. грн. Активи інших небанківських 

кредитних установ складали 1,14 млрд. грн. Ними було надано майже 164 

тисячі кредитів загальним обсягом 1,3 млрд. грн. Наприкінці минулого року 

в Україні діяло 39 фінансових компаній, що мали право надавати послуги з 

факторингу та 27 фінансових компаній, які отримали дозвіл на укладання 

договорів з фінансового лізингу. Усього упродовж року ними було 

укладено договорів факторингу на суму 485 млн. грн., а обсяг діючих  

договорів з фінансового лізингу склав 20,2 млрд.грн. Ліцензію на право 

залучати кошти установників управління майном з метою фінансування 

будівництва житла мали 101 фінансова компанія, які упродовж року 

створили 70 Фондів з фінансування будівництва (ФФБ) та залучили коштів 
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на загальну суму 5,92 млрд. грн. Усього в Україні на кінець року діяло 311 

ФФБ та 5 Фондів для проведення операцій з нерухомістю (ФПОН)[156]. 

 У цілому фінансовий сектор розвивається досить динамічно. Разом з 

тим слід зазначити, що цей розвиток має дискретний та непропорційний  

характер, а загальний його рівень не відповідає зростаючим потребам 

національної економіки та суттєво відстає від середньоєвропейских 

параметрів.  Попри досить високу динаміку свого формування, фінансовий 

ринок України, поки що не став головним та зручним механізмом реалізації 

інвестиційних програм держави, суб'єктів підприємницької діяльності та 

домашніх господарств. 

У структурі українського фінансового ринку невиправдано малою є 

частка небанківського фінансового сегменту, на яку припадає тільки 7% 

загального обсягу активів фінансових установ. Торгівельно-розрахункова 

інфраструктура фондового ринку є незручною, витратною і до кінця не 

сформованою. Як наслідок більше 90% усього обсягу цінних паперів, 

емітованих в Україні, обертаються на неорганізованому позабіржовому 

ринку. Фінансові установи України надають клієнтам досить вузький 

спектр фінансових послуг, більшість яких має незадовільній рівень якості, а 

законні права та інтереси споживачів цих послуг погано захищені[64]. 

Одним з головних чинників такого стану справ є недосконале правове 

середовище та вади державного регулювання. Нормативно правова база, що 

покликана регулювати  різні аспекти професійної діяльності на 

фінансовому  ринку, є досить суперечливою та не повністю сформованою.  

 Розпорошення  державного регулювання і нагляду унеможливлює 

комплексний  підхід до розвитку ринку як цілісної системи та не дозволяє 

забезпечити  ефективного контролю за  діяльністю фінансових 

конгломератів  та консолідованого нагляду за професійними учасниками  

різних сегментів ринку.  Це в свою чергу зумовлює фрагментарність 

розвитку ринку, тінізацію та криміналізацію  діяльності на ньому, а також 

надмірного витоку капіталу з країни. Існуюча правова база  не забезпечує 
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ефективної протидії маніпулюванню цінами особливо на фондовому ринку 

та незаконному використанню інсайдерської інформації. Невизначеність 

щодо шляхів та меж саморегулювання, з одного боку - призводить до 

невиправданого втручання держави в ринкові процеси, а з іншого - не 

дозволяє підключити до ефективної розбудови фінансового ринку 

інтелектуальні та організаційні  ресурси професійних об’єднань його  

учасників.  

Розвитокфінансового сектору гальмується насамперед низькою 

капіталізацією фінансових установ. Загальний капітал усієї банківської 

системи України  дорівнює власному капіталу одного середнього за 

розмірами європейського банку. Неадекватність капіталу  банківських 

установ компаній виступає серйозним бар’єром для забезпечення реального 

сектору вітчизняної економіки довгостроковими  фінансовими ресурсами, а 

недокапіталізованість страхових компаній унеможливлює страхування 

масштабних ризиків в енергетичній, екологічній та фінансових сферах, 

стримує розвиток аграрного та медичного страхування.  Одним з суттєвих 

чинників, що негативно впливає на  розвиток ринку в цілому є низька 

транспарентність державних регуляторних органів та інформаційна 

закритість фінансових установ, зокрема, нестача інформації щодо  

результатів їх діяльності та послуг, що вони надають. Існуючі законодавчі 

вимоги та процедури розкриття інформації не відповідають міжнародно 

визнаним стандартам і  потребам інвесторів та споживачів фінансових 

послуг, не дозволяють оцінити рівень надійності, кредитоспроможності та 

фінансової стійкості операторів ринку. Цьому, зокрема, заважає 

нерозвиненість системи рейтингових оцінок та існуючий монополізм на 

ринку вітчизняних рейтингових послуг, відсутність практики оцінки та 

розповсюдження інформації щодо результативності інвестиційної 

діяльності компаній з управління активами та інституційних інвесторів[175, 

с.44]. 
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 Характерною особливістю вітчизняних фінансових установ є 

невідповідність їх діяльності  міжнародним стандартам, зокрема правилам 

та процедурам, визначеним Директивами Європейського Союзу. Найбільш 

суттєвими відхиленнями від загальновизнаних стандартів  є: низький рівень 

уніфікації регуляторних вимог до фінансових установ, у тому числі до 

розкриття регулярної та особливої інформації; відсутність дієвих механізмів 

захисту законних прав акціонерів особливо у випадку банкрутства або 

реструктуризації товариств та клієнтів фінансових установ у випадку 

шахрайства та зловживань з боку менеджерів і власників. Ці процеси 

створюють надзвичайно небезпечні погрози модернізаційним цілям і 

пріоритетам. Не їх досягнення загрожує перетворити сьогоднішнє наукове, 

технологічне, економічне і соціальне відставання України від 

високорозвинених країн Заходу в безповоротне. Останнє стане 

цивілізаційною і державною катастрофою. Саме через це антикризова 

стратегія, система антикризових заходів стає на цьому відрізку часу 

центральною проблемою забезпечення економічної безпеки країни. 

Прийняття і проведення в жовтні-грудні 2008 р. першого пакету 

антикризових заходів дозволило в оперативному порядку мобілізувати і 

направити на підтримку банківського і промислового секторів економіки 

значні засоби з бюджету, стабілізаційного фонду і золотовалютних резервів 

країни. Це дозволило вирішити найбільш гострі проблеми кризи 

ліквідності, виплати корпоративних боргів і запобігання можливому 

дефолту за рахунок проведення політики м'якої девальвації рубля. 

В той же час, говорити про серйозне просування в подоланні 

кризових явищ доки підстав немає. Кредитний голод в реальному секторі 

економіки, значний відтік капіталів за кордон, який пройшов по каналах 

банківської системи і валютного ринку показали, що спірними були не 

лише прийняті Мінфіном і Національним банком міри з підвищення ставки 

рефінансування, похідних процентних ставок. Помилковим було, на наш 

погляд, також рішення проводити величезні суми антикризових кредитів 
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через слабкуструктуру - національний інститут, не пристосовану до 

виконання серйозних кредитних і інвестиційних функцій, у високій мірі 

корумповану і криміналізованую вітчизняну банківську систему[179, с.203]. 

Складнощі з вилученням і залученням засобів суверенних фондів і 

золотовалютних резервів, розміщених в державних боргових зобов'язаннях 

Казначейства США, також говорять про фундаментальні помилки 

докризової монетарної політики, яка, замість проведення активної 

промислової політики, фінансування розвитку національних фінансових 

інститутів і інфраструктури фінансових ринків, перетворила державу в 

боржника.Однією з тривожних тенденцій в зв'язку з цим є те, що у міру 

погіршення економічного стану і неефективності антикризової політики, що 

усе більш проявляється, Україна  втрачає свої позиції в групі   зарубіжних 

країн.  

Загальний висновок полягає в тому, що заходи оперативного 

регулювання, ослабивши найгостріші і небезпечніші тенденції кризи, 

розкрили, у тому числі, обмеженість і недостатність фінансово-кредитного і 

селективного посекторально-галузевого підходу до застосування 

антикризових заходів. 

Зростання ролі регулювання фінансового сектора в системі 

забезпечення економічної безпеки України проявляється по наступних 

напрямах: 
V 

1Надання глобальним і регіональним інвесторам послуги з 

перерозподілу ресурсів між країнами – це важливо в тій мірі, в якій 

допомагає вирішувати збільшення додаткової вартісті, що створюється на 

українській території.  

2. Введення державою в оборот некапіталізованих елементів 

національного багатства дозволить в рази збільшити потужність 

фінансового сектора. З одного боку, капіталізація активів дозволяє кратно 

збільшити активи фінансового сектора без катастрофічного зростання 

кредитних ризиків. 
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З іншого боку, гривні, емітовані під трансакціний попит для угод з 

капіталізованими активами, можуть виступати як джерела пасивів 

кредитних організацій, а самі активи - як частина власного капіталу 

кредитних організацій. Це істотно знизить потребу в припливі іноземних 

заощаджень і забезпечить швидке зростання пасивів без втрати фінансового 

суверенітету. 

3. Державі необхідно стимулювати створення населенням 

довгострокових заощаджень і їх залучення до внутрішнього фінансового 

обороту. 

Українці не довіряють більшості фінансових інститутів, які в останні 

20 років із-за деструктивної політики держави неодноразово виявлялися 

неплатоспроможними. Висока інфляція і споживчий бум також сприяють 

збереженню короткого горизонту планування і високої суб'єктивної ставки 

дисконтування майбутніх прибутків .  Томузаощадження українців носять 

короткостроковий характер (тільки 7,3% вкладів на початок 2013 року 

розміщені на термін понад 3 роки) і не можуть служити базою для видачі 

довгих інвестиційних кредитів[156]. 

Нині нестача довгострокових внутрішніх заощаджень заміщується 

припливом іноземного капіталу, проте це веде до десуверенизації 

фінансового сектора, що неприйнятний з політичною і економічною точок 

зору. Щоб забезпечити стійке зростання суверенного фінансового сектора, 

недостатньо залучити в оборот капіталізовані активи і заощадження 

держави. Одним з ключових джерел пасивів українських фінансових 

інститутів повинні стати заощадження домогосподарств. 

Окрім макроекономічної стабільності, для цього буде потрібно 

спеціальну систему заходів, яка б стимулювала створення і інвестування 

довгострокових заощаджень, : 

1. Розширення спектру доступних малоризикованих інвестиційних 

інструментів за рахунок введення житлового накопичувального вкладу з 
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підвищеними страховими гарантіями, популяризації ощадних сертифікатів, 

які можуть виступити адекватною заміною безвідкличним вкладам. 

2. Ширше використання механізму "поставлених" заощаджень, у 

тому числі для капіталізації неявних зобов'язань держави перед 

громадянами. Приклад використання такого механізму вже є - це 

"материнський капітал". 

3. Підвищення фінансової письменності населення, без чого усі 

інші заходи можуть виявитися малоефективними. Популяризація 

фінансових інструментів, у тому числі банківських вкладів як інструменту 

для консервативного інвестора, зажадає інформування громадян про 

відповідні можливості і риски. 

4. Уповільнення переходу частини населення до кредитної моделі 

поведінки, у тому числі шляхом обмеження зростання беззалогового 

кредитування фізичних осіб за допомогою підвищених нормативів 

резервування і введення жорстких вимог до системи ризик-менеджмента 

банків, що активно працюють з фізичними особами. Практика обмеження 

пропозиції споживчих кредитів істотно знизить ризик-апетитиукраїнських 

банків, вірогідність кризи погашння боргів, а також тиск на споживчі ціни. 

4. Державі для успішного розвитку групи малих і середніх 

регіональних банків необхідно забезпечити рівноправний доступ до 

ресурсів. 

Регіональні банки здатні демонструвати вищу ефективність і 

соціальну відповідальність, через  філії банків. Проте в існуючих умовах 

вони вимушені підтримувати підвищений рівень ліквідності, що знижує їх 

конкурентоспроможність. 

Недостатня увага до проблем регіональних банків веде до постійного 

зменшення їх кількості. Серед невеликих банків немало високоефективних 

вузькоспеціалізованих кредитних організацій, проте працювати в 

нестабільному економічному середовищі і в умовах жорсткого регулювання 

таким банкам украй складно. Малі банки, що не знайшли своєї ніші, 
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частенько починають обслуговувати тіньову економіку і втрачають 

ліцензію за порушення законодавства по боротьбі з відмиванням грошей. 

Темпи зростання активів регіональних банків виявляються нижче за темпи 

зростання сукупних активів банківського сектора в цілому. 

Якщо великі державні і приватні банки здатні гідно витримувати 

конкуренцію, то у відсутність безперебійного доступу до джерел 

фондування шар середніх і невеликих учасників банківського ринку рано чи 

пізно буде "розмитий" активними діями іноземних гравців. Особливо це 

стосується іпотечних регіональних банків, які виконують важливі соціальні 

функції на рівні окремих регіонів. 

Перспективними є наступні механізми забезпечення рівноправного 

доступу до ліквідності: 

1. На державному рівні надання ресурсів регіональним банкам через 

спеціалізовані інститути – Національний банк України  - повинно 

розширюватися, у тому числі за рахунок викупу державою і державними 

банками боргових цінних паперів цих інститутів. Крім того, цей 

найважливіший канал надання ліквідності повинен регулюватися 

довгостроковими угодами і забезпечувати стабільні об'єми припливу 

ліквідних ресурсів незалежно від ситуації на ринку. 

2. При слабкості таких механізмів перетікання ліквідності усередині 

банківського сектора, як двостороннє і синдиковане міжбанківське 

кредитування, можуть бути використані додаткові схеми примусового 

перерозподілу ліквідності усередині банківського сектора: 

 обов'язковий викуп великими банками облігаційних позик 

малих банків : 

 укладання довгострокових угод про викуп великими банками 

частини кредитних портфелів малих банків. 

Використання цих механізмів дозволило б запобігти існуючій 

напруженості в іпотечному секторі. Сьогодні іпотечні кредити, видані 

регіональними банками з розрахунку на швидкий продажрефінансуючим 
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організаціям, із-за скорочення об'ємів викупу накопичуються на їх 

балансах. 

Така ситуація погрожує стабільності слабокапіталізорованих 

іпотечних банків і веде до гальмування іпотечного ринку, що ставить під 

сумнів досягнення ряду найважливіших орієнтирів в соціальній сфері і 

зрештою цілей Концепції соціально-економічного розвитку на період до 

2020 року[180, с.403]. 

3. Слід надати регіонам більше свободи у використанні механізмів 

підтримки місцевих банків, як за допомогою забезпечення джерел 

фінансування, так і шляхом участі в кредитному ризику. Місцеві органи 

влади повинні мати право на договірних стосунках встановлювати 

замовлення на розміщення кредитних організацій на своїй території, 

пропонувати бажаний набір банківських послуг, спільне фінансування 

галузей і підприємств. 

5. Державі необхідно зняти надмірний адміністративний тягар з 

банків. 

Покладений на банки тягар адміністративних витрат надмірний. 

Приклад - покладений на банки обов'язок по контролю за виконанням 

організаціями правил ведення касових операцій. Банки стали одним з 

основних постачальників інформації про операції нефінансового сектора, 

фактично допомагаючи державі виводити бізнес з "тіні", але відповідні 

витрати банкам ніяк не компенсуються. Значна частина витрат на 

дотримання законів і численних підзаконних актів мало залежить від 

об'ємів бізнесу, тому для малих і середніх банків такі витрати особливо 

обтяжливі. 

Жорсткіші, ніж в багатьох країнах, вимоги Національного банку 

України до класифікації активів за рівнем кредитного ризику і нормативи 

резервування обмежують кредитні операції банків. З позицій турботи про 

стабільність банківського сектора не завжди виправданий 

використовуваний Національним банком України однаковий підхід до 
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об'єму інформації, що надається, і виконуваних функцій. Збереження 

уніфікованих процедур нагляду, не залежних від об'єму активів і 

дозволених видів банківської діяльності, знижує конкурентоспроможність 

цих банків і ставить під сумнів перспективи їх існування. 

З додатковим навантаженням для банків пов'язано виконання вимог 

інших регулювальників. Посилення нагляду за легалізацією злочинних 

прибутків з боку збільшує час обробки кожної операції, що стримує 

підвищення доступності фінансових послуг. Вимоги державних органів 

нагляду і інших регулювальників частенько не лише пов'язані з витратами 

на їх виконання, але і завдають значного збитку репутації банківській 

системі. Найбільш небезпечні в цьому сенсі масштабні "кампанії по 

підвищенню прозорості банків", які знижують довіру до банків і 

підвищують для них вартість залучення приватних вкладів. 

6. Забезпечення державою доступності фінансових послуг - необхідна 

умова інноваційного зростання і збалансованого розвитку усіх регіонів 

країни. Географічна і цінова недоступність фінансових послуг, посилюючи 

відмінності в рівні освіти, житла, медичних послуг, консервує відсталість 

цілих регіонів країни. 

Сьогодні близько 40% українців не мали доступу до базового набору 

банківських послуг. Ситуація покращується, але і сьогодні Україні потрібна 

розгалужена фінансова інфраструктура, що охоплює усю країну, як для 

забезпечення соціальних гарантій, так і для сприяння соціальному розвитку 

- вертикальній мобільності, формуванню середнього класу, реалізації 

підприємницьких здібностей українців. 

Забезпечення соціальних гарантій включає розподіл засобів 

учасникам державних програм, проведення громадянами операцій з 

наданими державою субсидіями (включаючи "поставлені" заощадження на 

зразок "материнського капіталу"). Підвищення доступності фінансових 

послуг сприятиме розвитку людського капіталу: освітні кредити працюють 

на підвищення громадянами своєї професійної цінності, доступність 
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інструментів інвестування особистих накопичень сприяє підвищенню 

відповідальності громадян за свій добробут[191]. Людський капітал, у свою 

чергу, є базою інноваційного розвитку економіки. 

Найбільший потенціал по підвищенню доступності фінансових 

послуг пов'язаний не із збільшенням числа вимагаючих високих витрат 

повноцінних банківських офісів (хоча їх мережа теж повинна 

розширюватися), а з розвитком дистанційних механізмів (мобільний і 

интернет-банкінг, використання технологій поштового зв'язку, робота через 

роздрібних агентів, випуск платіжних карт, вибудовування мережевих 

структур), активізацією співпраці банків з поштовими службами, 

небанківськими фінансовими інститутами. Особливо великі можливості 

згаданих механізмів у сфері прийому комунальних платежів, грошових 

переказів, мікрокредитування. 

Кризові явища у світовій фінансовій системі сприяють формуванню 

декількох світових центрів економічного тяжіння. Одним з проявів цих 

тенденцій повинне стати формування  регіональних резервних бюджетів, 

що при належній взаємодії фінансової влади різних країн і регіональних 

спілок здатне зробити глобальну фінансову систему збалансованішою. 

Важливо використовувати підвищення статусу гривні як інструменту 

зміцнення українського фінансового ринку. Міжнародні інвестори прийдуть 

на гривнівий ринок, якщо будуть упевнені, що номіновані в гривнях 

єврооблігації вони завжди можуть обміняти на гривні, а на них купити 

товари на сировинних біржах. Особливо це важливо для іпотечного ринку, 

де вже більше 50% кредитів видаються в гривні, а хеджування валютних 

ризиків обходиться дуже дорого. 

Створення сировинних бірж з торгівлею за гривні - один з очевидних 

заходів по стимулюванню попиту на гривні, як валюту транзакцій - повинно 

бути підкріплено поступовим зниженням інфляції, структурною 

перебудовою і іншими макроекономічними позитивними змінами. Статус 

резервної валюти припускає не лише додаткові вигоди за рахунок 
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витіснення інших валют з розрахунків і можливості емісії гривні 

понадпотреб резидентів, але і додаткову відповідальність фінансової влади. 

7. Підвищення відкритості і суверенітету фінансового сектора -

фінансовий сектор відповідає потребам української економіки. 

З одного боку, Україна виграє від інтеграції у світову економіку, тому 

наш фінансовий ринок має бути відкритим і інтегрованим в глобальний 

ринок. 

З іншого боку, нам важливо зберегти високий рівень економічного 

суверенітету, що базується на ухваленні ключових економічних рішень 

українськими резидентами. 

Для країни з потужною фінансовою системою, якій повинна стати 

Україна до 2020 року, відкритість економіки не суперечить суверенітету, а 

сприяє його зміцненню. Один з механізмів максимізації вигод від інтеграції 

у світову економіку - участь у виробленні ключових правил гри у світових 

фінансах, торгівлі і інших сферах. 

Фінансовий суверенітет дозволяє максимізувати створювану в 

українському фінансовому секторі додану вартість за рахунок збереження 

ключових управлінських і контролюючих функцій (стратегічне 

керівництво, ризик-менеджмент, аудит) за українськими резидентами, 

створити базу для експансії українського капіталу в інші країни[196]. 

Збереження контролю за ухваленням ключових рішень у фінансовій 

сфері за українськими резидентами знижує риски, пов'язані з імпортом  

зовнішніх шоків (приклад - глобалізація американської іпотечної кризи), 

дискримінацією іноземними банками українських позичальників 

конкурентів іноземних транснаціональних компаній, тотальним відходом з 

ринку іноземних філій у разі кризових явищ (Нарешті, суверенітет є однією 

з необхідних умов наступного формування на базі українського 

фінансового сектора одного зі світових фінансових центрів. 

Один з можливих механізмів захисту суверенітету без відмови від 

відкритості - розміщення на українських біржах частини акцій банків, 
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контрольованих нерезидентами. "Біржевизація", а також обмеження на 

управління дочірніми фінансовими інститутами в Україні (збереження 

бренду, контроль диференціації оплати праці, квоти на залучення експатів) 

сприятимуть локалізації максимального об'єму управлінських функцій. Ці 

механізми вимагають "тонкого налаштування", тому до їх детального 

опрацювання необхідно притягати експертні ради при банківських 

асоціаціях. 

Розвитку українського фінансового сектора як відкритого і 

суверенного сприятиме становлення гривні, як регіональної резервної 

валюти. На зміцнення суверенітету працюють і такі заходи з підтримки 

банків з українським приватним капіталом, як підключення до найбільших 

інвестиційних проектів, надання середньострокового фондування 

широкому кругу банків. Тільки зберігши значну присутність приватного 

капіталу в українському банківському секторі, можна забезпечити 

суверенітет і ефективність фінансової системи в цілому[161, с.53]. 

1. Сьогодні зовнішній ринок капіталу фактично став 

посередником між економічними українськими агентами, що формують 

заощадження і що здійснюють інвестування (нефінансовий сектор). Під 

приводом боротьби з інфляцією недостатньої місткості української 

фінансової системи держава підтримує модель "аутсорсинга фінансової 

системи". Спочатку заощадження довгострокового характеру розміщуються 

на іноземних фінансових ринках (приріст золотовалютних резервів і 

Стабфонда в 2012 році склав 240 млрд дол.), потім відсутність ресурсів 

вукраїнських банків стимулює зростання зарубіжних позик. 
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Умовні позначення: 
СФ - Стабілізаційний фонд; 
ЗВР ~ золотовалютні резерви; 
ПИИ-прямі іноземні інвестиції. 

Мал. 1.3. Модель аутсорсинга фінансової системи України 

Довгострокові заощадження держави: 

ЗВУ на 01.01.2014: 476 млрд долл. 

СФ на 01.01.2014: 157 млрд долл. 

Українські банки: 
Активи на 01.01.2014: 

820 млрд долл. 

Нефінансовий сектор: 

Основні фонди на 01.01.2013: 
1800 млрд долл. 

ЗОВНІШНІЙ РИНОК 

Приріст ЗВУ 173 млрд долл. 

(за 2013 р.) 

Відсотки 18 млрд долл. 

(за 2013 р.) 

Приріст кредитів і ПІІ  

70 млрд долл. (за 2013 р.) 

Відсотки 

10 млрд долл. (за 2013 р.) 

Відсотки 55млрд долл. 

(за 2013 р.) 

Приріст кредитів і ПІІ  

133 млрд долл. (за 2013 р.) 
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У результаті потенційні інвестиції в українську економіку вимушені 

проходити ще один круг, перш ніж опинитися в реальному секторі, а 

кредитна маржа в 5-7 п. п. осідає зовні України- - в странах- провайдерах 

кредитних ресурсів для українських фінансових інститутів і промислових 

компаній. Більше того, така практика підриває суверенітет і консервує 

відсталість національного фінансового ринку. Окрім прямих втрат у вигляді 

маржі, українська фінансова система також несе і непрямі втрати у вигляді 

упущеної вигоди, яку українські фінансові інститути могли б отримати за 

рахунок зміцнення своєї ресурсної бази. 

Державні і квазідержавні фонди (стерилізації, страхові, фонди 

розвитку), слабо залучені у фінансовий оборот, оцінюються в 5 трлн крб. 

(без урахування золотовалютних резервів). За нашими оцінками, лише 8-

10% засобів цих фондів залучено в національний фінансовий оборот. З 

урахуванням необхідної "подушки безпеки" цю цифру можна збільшити до 

55-60% протягом 1-2 років, і ряд макроекономічних умов (зниження 

потреби в стерилізації із-за скорочення сальдо поточних операцій, 

зростання ролі інструментів внутрішнього рефінансування при переході до 

інфляційного таргетування) цьому сприяє[156]. 

9. Швидке зростання фінансового сектора повинне супроводжуватися 

розвитком механізмів державного регулювання фінансового сектора, 

пом'якшувальних наслідки зовнішніх і внутрішніх шоків. 

Пов'язаний із збільшенням активності кредитних організацій 

зростання системних ризиків банківського сектора укупі з нерозвиненою 

фінансовою інфраструктурою, неадекватними технологіями управління 

рисками, відсутністю ефективних механізмів співпраці усередині 

банківського співтовариства, а також між банками і монетарною владою 

збільшує вірогідність банківської кризи. 

Турбулентність на  світових фінансових ринках, що відмічається з 

другої половини 2011 року, сталася до того, як український фінансовий 

сектор, що показував в 2010-2011 роках щорічне зростання в 44%, накопив 
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критичну масу ризиків. Позитивну роль зіграли і своєчасні дії 

Національного банку і уряду України, що використали доступні 

інструменти рефінансування в період найбільш гострого дефіциту 

ліквідності і постійно працювали над їх вдосконаленням. 

Наслідки кредитної кризи в США- яскравий приклад масштабного 

зовнішнього шоку, для пом'якшення якого необхідно використовувати усі 

доступні інструменти. В першу чергу, це короткострокове рефінансування. 

Зміна моделі грошової пропозиції, що намітилася, і перехід до інфляційного 

таргетування призводять до того, що українські банки все частіше і у 

великих об'ємах потребуватимуть підтримки Нацбанку. Тому у рамках 

вдосконалення механізмів рефінансування необхідно передбачити 

створення механізму реалізації предметів неринкових активів, що 

виступають запорукою по непогашених кредитах[153, с.88] . 

Важливу роль грає поліпшення практики корпоративного управління і 

ризик-менеджменту. Проте частину масштабних ризиків повинна брати на 

себе фінансова влада. Поки недостатньо використовуються можливості 

взаємодії з центральними банками інших країн. Неформальні домовленості 

про узгоджені інтервенції дозволяють запобігати і швидко присікати 

спекулятивні атаки. 

Понизити риски банківського бізнесу дозволять інституціональні 

поліпшення - організований ринок міжбанківського кредитування, 

консолідація кредитних бюро, розвиток синдикованого кредитування. 

Надалі Національному банку України належить виробити механізми, які 

обмежували б спекулятивні операції з похідними інструментами банків і їх 

дочірніх структур. 

10. Держава повинна протиставити домінуванню іноземних банків - 

не одержавлення банківського сектора, а поява конкурентоздатних банків, 

контрольованих приватним українським капіталом. 
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В Україні зберігається домінування державного капіталу : на 22 

кредитних організації з долею державної участі більше 50% доводиться  

активів кредитних організацій. 

Доля державного капіталу залишається стабільною, тоді як приватні 

банки в умовах експансії іноземних банків або витісняються на периферію 

банківської системи, або поглинаються. 

Проте відкритий і суверенний фінансовий сектор повинен включати 

значне число банків, контрольованих приватним українським капіталом. 

Одержавлення банків небезпечне падінням ефективності сектора, що не 

дозволить йому бути глобально конкурентоздатним. 

Для приватних банків украй важливі заходи, спрямовані на зниження 

загального рівня ' державних і галузевих ризиків. У приватних банків вище 

вірогідність "набігу вкладників", що вимагає адекватних страхових 

механізмів - екстреного рефінансування, у тому числі під заставу 

неринкових активів. Приватним банкам складніше пролобіювати участь у 

великому інвестиційному проекті, де замовником виступає держава, тому 

така участь має бути передбачена законодавчо. Правила розміщення 

державних ресурсів мають бути прозорими і забезпечувати доступ 

широкого круга банків. Для малих і середніх банків має бути передбачене 

місце провайдерів послуг в регіонах, діючих на підставі державних 

програм, по агентських договорах або у рамках договорів рефінансування. 

Держава повинна брати участь в капіталізації банків, що мають 

капітал менше 100 млн євро, надаючи їм довгострокові (більше 10 років) 

субординовані кредити, з одночасним посиленням нагляду - аж до 

призначення керівників служби внутрішнього контролю з числа 

співробітників Нацбанку. 

11. Імпорт правових інститутів необхідно мінімізувати, для чого слід 

прискорити модернізацію законодавства у фінансовій сфері. 

Відставання в розвитку української законодавчої бази сприяє 

перенесенню ряду операцій в зарубіжну юрисдикцію. Хоча завдання  з 
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вдосконалення заставного законодавства, укріплення правових механізмів 

конкуренції, спрощення системи оподаткування були відбиті ще в Стратегії 

розвитку банківського сектора на період до 2015 року, успіхи в цьому 

напрямі мінімальні. 

Слабкість внутрішніх інституціональних інвесторів - лише одна з 

причин відсутності в Україні ринку секюритизації. Друга не повна  

невідповідність українського законодавства про запоруку  ринковим 

реаліям. Його модернізація дозволила б активніше залучати базові активи 

до фінансового обороту і створювати на їх основі фінансові інструменти, 

що мають необхідну ліквідність. Ключові проблеми заставного 

законодавства лежать у сфері реєстрації застав рухомого майна і вилучення 

запоруки з конкурсної маси. 

Ліквідні активи, що мають справедливу оцінку, могли б 

використовуватися як запорука, збільшуючи кредитне плече підприємств, 

знижуючи рівень кредитних ризиків і підвищуючи місткість фінансової 

системи. Проте недосконалість законодавства змушує банки пред'являти 

підвищені вимоги до вартості і ліквідності запоруки, стримуючи тим самим 

кредитування підприємств, в першу чергу, середнього бізнесу. 

Український середній бізнес має в розпорядженні активи, які можуть 

виступати запорукою. Проте доля кредитної заборгованості у виручці 

середнього бізнесу - тільки близько 22-25%, що говорить про 

"недокредитованості" середніх підприємств. Поки підприємства обходилися 

радянськими основними фондами, така ситуація була допустима; сьогодні, 

коли для подальшого зростання потрібно інвестиції в модернізацію фізично 

і морально застарілого устаткування, потреба, в кредитах різко росте. Зміни 

в заставній сфері дозволили б покрити цей попит без кардинального 

зниження якості банківських активів[134]. 

12. Інноваційне зростання економіки неможливе без державного 

регулювання процесів міжгалузевого перетікання ресурсів, яке здатне 

забезпечити банківський сектор. 
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Існуюча фінансова інфраструктура забезпечує лишеперетікання 

капіталу у світові фінансові і офшорні центри, але не міжгалузеву алокацію. 

Банківський сектор, на який доводяться близько 85% активів  фінансових 

інститутів, забезпечує лише 9-10% інвестицій в українську економіку. Це 

сприяє збереженню істотної долі сировинного сектора, дає конкурентні 

переваги вертикально-інтегрованим олігополіям, що мають можливість 

перерозподіляти ресурси усередині холдингів. Перекоси в структурі 

економіки можуть бути здолані тільки за рахунок ефективної алокації 

ресурсів за посередництва потужного, банківського сектора. 

13. На місце ізольованих ешелонів міжбанківського ринку має бути 

впроваджений "каскад рівнів", завдяки якому надмірна ліквідність 

найбільших банків переходитиме до менш великих спеціалізованих банків. 

Сьогодні на міжбанківському ринку склалися ешелони: великі банки 

працюють з великими, середні - в основному з середніми. Така структура 

перешкоджає перетіканню надмірної ліквідності, що найбільш потребує для  

невеликих банків. 

Вища рентабельність невеликих спеціалізованих банків дозволяє їм 

платити деяку премію до вартості ресурсів для великих банків. Проте 

система лімітів, які встановлюються на "знайомі" кредитні організації на 

основі наявної у цього банку інформації, істотно обмежує швидкість і об'єм 

переміщення ліквідних ресурсів між ліквідозбитковими і 

ліквідодефіцітними банками. 

Організований майданчик міжбанківського ринку - тільки один з 

каналів алокації ресурсів усередині банківського сектора. Повноцінна 

система рефінансування має бути доповнена такими каналами, як 

синдиковане міжбанківське кредитування, викуп облігаційних випусків, 

кредитних портфелів і застав. 

14'. Необхідно розвивати синхронізацію регулювання різних секторів 

фінансового ринку. 
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Адекватність потребам економіки і суспільства без істотного 

зростання залежності від зарубіжних економічних агентів припускає 

синхронний розвиток різних секторів фінансового ринку : провайдерів 

коротко-, довгострокових ресурсів і послуг з управління рисками. 

Відставання одного з сегментів фінансового ринку може обернутися 

проблемами в інших секторах. Наприклад, слабкий розвиток 

інфраструктури оцінки ризиків (включаючи страхові компанії, рейтингові 

агентства, кредитні бюро) може стримувати розвиток банківського сектора 

або привести до небезпечного накопичення банківських ризиків. Щоб 

уникнути таких провалів, потрібна синхронізація регулювання різних 

секторів фінансового ринку. 

Українські регулювальники усвідомлюють необхідність такої 

синхронізації. Окрім інтересів фінансового ринку, без синхронного 

регулювання складно присікати кросс-секторні схеми легалізації злочинних 

прибутків. Проте на практиці усі зусилля в цьому напрямі частенько 

зводяться до спроб перерозподілити наглядові функції, або організаційно 

об'єднати існуючі відомства, створивши мегарегулювальника. 

В той же час синхронний розвиток нетотожний появі 

мегарегулювальника фінансового ринку : аналіз досвіду зарубіжних країн 

показує, що добитися синхронного розвитку можна при різному рівні 

інтеграції регулюючих органів. 

Найважливіші передумови реалізації моделі мегарегулювання - 

універсалізація фінансових продуктів і ускладнення структури учасників 

ринку , який в Україні лише формуються. В Україні з'явилися фінансові 

холдинги, але рівень інтеграції бізнес-процесів і продуктів поки що не 

високий. Навіть накопичувальне страхування життя, популярний в багатьох 

країнах комбінований продукт із страховою і інвестиційною складовими, не 

грає істотної ролі: внески по таких програмах ледве перевищують 8 млрд 

грн. на рік (менше 0,1% ВВП, в більшості розвинених економік- від 4 до 

10%)[123, с.11] . 
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На сучасному етапі розвитку українського фінансового ринку 

найважливішими заходами по синхронізації регулювання повинні стати 

розширення практики підготовки консолідованої звітності фінансових 

холдингів, налагодження каналів регулярного обміну інформацією і 

досвідом між регулювальниками. 

Міжнародний досвід не дає доки вагомих аргументів на користь 

високої ефективності мегарегулювальника в запобіганні і купіруванні 

кризових явищ. Модель мегарегулювальника, в тій або іншій формі 

прийнята приблизно в 40 країнах, ще не пройшла перевірки системною 

кризою. Більше того, в українських умовах велика вірогідність втрати 

керованості в період становлення нового регулюючого органу. В умовах 

молодого і нестабільного фінансового сектора це обернеться значними 

втратами: замість перспективних завдань вирішуватимуться поточні, 

організаційні. 

Чимале значення має і відкритість ринку для новацій в регулюванні. 

Якщо ринок непрозорий і закритий, то ускладнюється розвиток 

саморегулювання і системи ринкових індикаторів, таких як аудит, 

рейтинги, публічна звітність, думки консультантів і експертів. У такому разі 

на мегарегулювальника лягає дуже відповідальне завдання - одночасно 

забезпечити таку якість регулювання і інституціонального проектування, 

яке дозволило б вирішити як поточні, так і перспективні завдання, і сприяти 

підвищенню прозорості на усіх сегментах ринку. Ціна помилки 

мегарегулювальника істотно зростає. 

15. Державі слід активніше використовувати механізми неінфляційної 

кредитної експансії для стимулювання економічного зростання і 

підвищення його якості. 

В Україні, на відміну від розвинених економік з низькою віддачею від 

інфраструктурних інвестицій, невеликі за світовими мірками вкладення в 

модернізацію вже протягом 2-3 років здатні привести до істотного 

зростання продуктивності праці, зростання пропозиції товарів і послуг і, як 
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наслідок, зниження інфляційного тиску. Завдяки цьому в Україні можливе 

поєднання кредитної експансії і помірної інфляції. 

Щоб виключити істотні інфляційні наслідки, механізм 

довгострокового рефінансування повинен доповнюватися обмеженнями на 

використання наданих засобів. Серед механізмів, які можуть 

застосовуватися для стимулювання неінфляційної кредитної експансії 

банків і зростання пропозиції товарів і послуг : 

 Рефінансування валютних кредитів виданих українських 

компаній на купівлю зарубіжних компаній або технологій. 

 Рефінансування кредитів, в гривні, що заміщають зовнішнє 

фондування. 

 Рефінансування кредитів в гривні, виданих підприємствам 

секторів, що генерують немонетарну інфляцію (таблиця. 3). 
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Таблиця 1 

Інструменти рефінансування і можливі заходи але їх 

вдосконаленню 
 

Інструмент Обмеження Можливі заходи 

Кредитування під заставу 

цінних паперів [положення № 

236-П] 

Забезпечення - папери з 

ломбардного списку 

Розширення ломбардного списку 

за рахунок включення в нього 

іпотечних цінних паперів 

Внутрішньоденний кредит В межах встановленого ліміту 

кредитування 

Збільшення лімітів 

Кредитування під заставу 

векселей,-прав вимоги по 

кредитних договорах 

(положення № 273-П) 

Вимоги до фінансової стійкості 

векселедавця/позичальника, 

поручительство 

Акредитація рейтингових 

агентств, що оцінюють 

кредитоспроможність 

векселедавця/позичальника 

Операції валютного свопу Мінімальна сума угоди на 

позабіржовому ринку складає 3 

млн дол. США/1 млн євро 

Розширення списку валют за 

рахунок валют торговельних 

партнерів, зниження ставки 

Кредити овернайт Надаються по ставці 

рефінансування у розмірі 

непогашеного 

внутрішньоденного кредиту 

Збільшення лімітів по 

внутрішньоденному 

кредитуванню 

Кредитування під заставу 

неринкових активів 

Вимоги до фінансової стійкості 

банка-позичальника 

Формалізація процедури 

надання "інших кредитів 

Беззалогове кредитування Відсутній Створення відповідного 

механізму 

Кредитування під заставу 

векселів банків 

Відсутній 
— 

Джерело: "Експерт РА". 



51 

Механізми неінфляційної кредитної експансії цілком здатні замінити 

корупційний прямий розподіл бюджетних коштів на безвідплатній основі. 

Перший механізм не має інфляційних наслідків. На відміну від 

прямого кредитування підприємств, що здійснюють купівлю зарубіжних 

активів, цей механізм надає державі можливість перекласти велику частину 

ризиків, пов'язаних з проектами, на банківську систему. Риски проекту 

також оцінює банк, надаючи державному органу його результати. 

У другому випадку держава цілеспрямовано заміщає 

середньострокові кредити зарубіжних банків на кредити українських банків 

на умовах (під 8-10% річних, на 3-5 років). Для цього вибираються сектори, 

де доля іноземних позик перевищує 60-70%, проте потреби в інвестуванні 

або рефінансуванні позикиз колишньогоу великі. У рамках цього механізму 

не виникає додаткового тиску на ціни ні на ринках ресурсів, ні на ринках 

споживчих товарів. Рефінансування кредитів в гривні, що заміщають 

зовнішнє фондування, сприяє як трансформації державних заощаджень, так 

і зміцненню фінансового суверенітету. Маржа, яка втрачається при 

аутсорсинзі фінансової системи, дістається державі і банкам, що беруть 

участь в рефінансуванні [132]. 

У третьому випадку рефінансування без додаткових обмежень може 

призводити до перегрівання окремих ринків промислових товарів і інфляції 

цін на ресурси. Проте канал, через який гроші, отримані банківською 

системою, можуть потрапити на споживчі ринки і викликати інфляцію, - 

кредитування фізичних осіб - може бути перекритий введенням жорстких 

вимог до оцінки таких позичальників і резервування засобів на можливі 

втрати. 

Одним з ефективних шляхів реалізації подібних обмежень може стати 

добровільне прийняття банківським співтовариством правил управління 

рисками в роздрібній сфері, які приведуть до посилення підходів до їх 

оцінки. 
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Заходи з заборони зростання беззалогового кредитування населення в 

меншій мірі впливають на економічне зростання, чим обмеження 

корпоративного кредитування через істотну долю імпортних товарів у 

витратах домогосподарств. 

Нарешті, знижувати інфляційний тиск можна за рахунок 

стимулювання конкуренції за допомогою заходів конкурентної політики і 

"точкових" податкових і митних пільг для насичення окремих ринків в 

період між початком кредитної активності і відчутним зростанням 

виробництва споживчих товарів і продуктивності праці. 

Податкове стимулювання найзручніше реалізовувати через введення 

інвестиційних пільг по податку на прибуток і зниження ввізних мит на 

унікальне устаткування. У довгостроковій перспективі необхідність в 

податкових заходах відпаде, т. до. зростання пропозиції товарів і супутній 

розвиток інфраструктури знижують витрати бізнесу. 

Вказані вище напрями зростання ролі державного регулювання 

фінансового сектора в системі забезпечення економічної безпеки України, 

забезпечують реалізацію планів соціально економічного розвитку України 

до 2020 року[195, с.263]  

Щоб вийти з пастки інерційного енергосировинного сценарію на 

траєкторію інноваційного розвитку потрібно масштабні зміни економічної 

політики у фінансовій сфері. Про це детально буде викладено в третій главі. 

До 2017 року необхідно  вирішити наступні пріоритетні завдання:  

- провести реформу державного регулювання, спрямовану на: 1) 

ліквідацію  правових  перешкод  для розвитку фінансового ринку та 

максимального урахування інтересів  його професійних учасників, 

інвесторів, емітентів цінних паперів та споживачів послуг; 2) суттєве 

підвищення ефективності нагляду та зменшення ризиків професійної 

діяльності; 3) створення єдиного регуляторного органу; 
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- посилити  конкурентноспроможність вітчизняних фінансових 

установ шляхом підвищення рівня їх капіталізаціїї, впровадження сучасних 

технологій та  стандартів діяльності і управління; 

- забезпечити інформаційну прозорість фінансових установ щодо 

власників, продуктів, послуг та результатів діяльності; 

- сприяти впровадженню нових технологій, сучасних принципів 

інвестування та методик оцінки результатів інвестиційної діяльності; 

- переорієнтувати попит вітчизняних суб'єктів господарювання на 

внутрішні джерела фінансових ресурсів та активізувати діяльність 

інституційних інвесторів; 

- забезпечити зменшення транзакційних витрат залучення капіталу 

шляхом   розбудови зручної та ефективної  торгівельно-розрахункової та 

облікової  інфраструктури  фінансового ринку; 

- сформувати сприятливі передумови для появи нових фінансових 

інститутів, інструментів і  послуг, у тому числі  шляхом застосування 

відповідних податкових стимулів; 

- впровадити дієві механізми захисту прав і  законних інтересів 

споживачів фінансових послуг та інвесторов; 

- здійснити лібералізацію валютного регулювання та спростити 

процедури виходу на міжнародні фінансові ринки; 

- забезпечити суттєве зростання доходів потенційних споживачів 

фінансових послуг шляхом активізації соціальної політики держави та 

сприяння розвитку підприємницької діяльності; 

- створити сприятливий інвестиційний клімат, у тому числі шляхом  

запровадження стабільних правил ведення бізнесу, передбачливого  

правовстановлення і правозастосування, посилення захисту приватної 

власності. 
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РОЗДІЛ ІІ. 

АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В 
СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

2.1. Зарубіжний досвід державного регулювання національної 
економіки 

 

 

Теоретичною основою розгляду питання міри втручання держави в 

ринкову економіку являються послідовно  викладені погляди наукових 

шкіл, що надають особливе значення теоретичному обгрунтуванню 

проміжних форм ринкового господарства від конкуренції до монополії.  

Для ефективної реалізації державної регуляторної політики 

актуальною стала розробка законодавчих актів, регулюючих процеси злиття 

і поглинань в банківській сфері, холдингових компаніях, забезпечення 

контролю над фінансовою сферою. Контроль антимонопольних органів 

потрібний, зокрема, при законодавчому врегулюванні питань залучення 

іноземного капіталу, що прагне до створення нових приватних 

монопольних структур . 

Як зазначалося раніше, основними ознаками сучасного етапу 

розвитку світової економіки є лібералізація зовнішньоекономічних 

відносин, посилення інтеграційних та глобалізаційних процесів на 

міжнародних фінансових та товарних ринках, що відбувається завдяки 

відкритості національних економік та співпраці країн у різних 

сферахгосподарської діяльності. 

Проте, як підтвердили події останньої фінансової кризи, 

зазначенітенденції можуть мати для економіки країни не лише позитивні, а 

йнегативні наслідки. Так, відкритість національної економіки, з одногобоку, 

сприяє розвитку та поглибленню економічних, виробничих, фінансових, 

соціальних, культурних та інших взаємовідносин між країнам. З іншого 
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боку, це робить економіку держави більш уразливою додії дестабілізуючих 

чинників релевантного зовнішнього середовища,турбулентності 

міжнародних фінансових і товарних ринків та загрозполітичного і 

соціального характеру [131, с.59]. Інакше кажучи, незважаючи напотужний 

потенціал розвитку відкритих економічних систем, у сучасних умовах 

глобалізації та інтеграції ринків вони характеризуютьсязначною 

мінливістю, непередбачуваністю та ризиковістю.  

Україна, як і низка інших країн Європи і Азії, знаходиться на початку 

шляху реформування економічних структур. для України функціонування 

державного механізму регулювання є необхідною умовою вдалого 

реформування ринкової системи ведення господарства. Можливо, в Україні 

масштаби державного регулювання можуть бути набагато ширшими, ніж у 

традиційно ринкових країнах. Однак це не означає, що можна відкинути 

зарубіжний досвід. Навпаки, його потрібно всебічно вивчати і водночас 

робити певні висновки. Наша країна не має достатнього власного досвіду 

формування і використання ринкової системи, тому доцільне вивчення і 

використання практики державного регулювання розвинених країн. 

Вивчення досвіду дозволить уникнути повторення багатьох помилок в 

розвитку економіки.[135, с.235 ]  

Історично склалися два ведучих методологічних підходу до 

регулювання ринкової економіки розвинених країн : кейнсианська школа 

(теорія державного регулювання господарського механізму) і синтез 

неокейнсианських, часом консервативних, доктрин невтручання держави в 

господарське життя суспільства. 

Дві ці теоретичні течії мають загальні основи. Вони розглядають 

державу як суб'єкт економічної системи, що має певну власність і 

господарські функції для проведення економічної політики, спрямованої на 

досягнення стратегічних цілей суспільства. 

Дж.М.Кейнс і посткейнсианські представники вважають, що стеження 

за станом параметрів ринку є однією з функцій держави (уряди). Будь-яка 
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нерівноважна дія має бути зареєстрована і на базі вбудованих стабілізаторів 

спрямована на траєкторію рівноважного збалансованого зростання. Так 

уряд впливає на той або інший сегмент ринку[146, с.61]. 

Слід зазначити, що в питаннях державного регулювання економіки 

кейнсіанство неоднорідного. Воно розпадається на три основні течії: ліве 

(ліберальне), консервативне і неокласичне. 

Ліве кейнсіанство шукає вихід з протиріч сучасної економіки шляхом 

збільшення витрат держави на громадські цілі: житлове будівництво, 

охорона здоров'я, соціальне страхування, дорожнє будівництво і т. д., а 

також створення умов для зростання прибутків фермерів, дрібних 

підприємців і заробітної плати тих, що працюють. 

Консервативний напрям кейнсіанства робить ставку на державне 

регулювання економіки, головним чином шляхом максимізації прибутків і 

збереження консервативної структури економіки. 

Неокласична школа і її представники вважають, що шляхом 

ефективної кредитно-грошової і фіскальної політики можна здійснити 

інтеграцію мікро- і макровтручання держави у визначення рівня прибутків 

різних верств населення, координацію інвестиційної політики, 

стимулювання прогресивних галузевих структур і т. д. 

Суб'єктами державного регулювання виступають центральні 

(федеральні), регіональні, муніципальні або комунальні органи управління. 

Розрізняють наступні типи державного регулювання : 

-  повний державний монополізм в управлінні господарством. Він був 

характерний для СРСР і країн соціалістичної співдружності, але 

зберігається і тепер в деяких посткомуністичних державах; 

- різні варіанти поєднання ринкових і державних регулювальників. 

Реалізовані в "японській", "шведській" моделях, в моделі соціально 

орієнтованого ринкового господарства ФРН, Австрії, в "китайському" 

варіанті розвитку; 
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- крайній лібералізм, що визнає ефективним тільки умови 

необмеженого приватного підприємництва. Головним чином властивий 

США[152, с.77]. 

Ефективність держрегулювання зумовлюється наявністю сильної 

законодавчої, виконавчої і судової державної влади. Здійснення державної 

фінансової політики у провідних зарубіжних державах на правовій основі 

забезпечують, передусім, міністерства фінансів (Німеччина, Канада, Японія, 

Швеція, Польща, Угорщина та інші країни). Міністерства фінансів під 

назвою державних казначейств функціонують у США, Великій Британії як 

Міністерство фінансів, промисловості і економіки - у Франції. Є країни, де в 

системі законодавчої і виконавчої влади функціонує кілька фінансових 

відомств. 

Виділяються дві головні моделі державного регулювання через певні 

органи держави[158]. 

1. Реактивна (адаптаційна) модель, характерна для США. Вона 

дозволяє чітко реагувати на зміни і "осічки" ринку. Це забезпечується 

рухливістю структур і функцій регулюючих органів, варіюванням важелів 

прямого і непрямого регулювання на макро- і мікрорівні, поєднанням 

різних форм спільної діяльності держави і приватного бізнесу. 

2. Проактивна модель держрегулювання (Японія) припускає 

попередження можливих збоїв в ринковому механізмі шляхом "точного" 

дозування об'ємів державного втручання, використання планування, 

координуючих або коригуючих рекомендацій в переговорах держави і 

підприємців. 

На основі аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду функціонування 

механізму державного регулювання фінансового сектора в системі 

забезпечення економічної безпеки слід зазначити, що умови для 

виникнення кризових явищ 2007-2009 рр. значною мірою сформувалися із-

за використання в багатьох країнах у фінансовій сфері системи "Нагляду на 

основі ризику". 
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Ця система заснована на тому, що за наявності надійної підсистеми 

управління рисками, а також достатніх для їх покриття прибутків і капіталу, 

фінансовий інститут може здійснювати практично будь-які види фінансової 

діяльності. Тоді регулюючі органи повинні контролювати тільки системи 

управління рисками. 

Це припускало, що усі принципові питання вирішували самі фінансові 

інститути. Особливості взаємозв'язку інститутів, впливи діяльності 

окремого інституту на стабільність усієї системи, системних ризиків 

повинні були представляти інтерес для компаній, оскільки ці параметри 

доцільно включати в моделі управління рисками. Проте насправді ні 

фінансові інститути, ні державні регулюючі органи не приділяли їм 

належної уваги. 

В результаті, незважаючи на нагляд за окремими компаніями, 

розвиток фінансового сектора в цілому і деяких його сегментів слабо 

контролювалося. Рішення про інновації і вихід на ринки нових фінансових 

продуктів приймалися на рівні конкретної компанії. При цьому ніхто не 

оцінював, як ці нововведення позначаться на ситуації в усій фінансовій 

системі, які риски для її стабільності вони представляють. 

Сучасний розвиток фінансових ринків супроводжувався появою 

безлічі фінансових посередників : інвестиційних фондів, у тому числі 

пенсійних, страхових компаній, хедж-фондів, спеціальних юридичних осіб, 

що здійснюють секюритизацію. Частина цих інститутів тривалий час 

залишалася поза законодавчим полем. Непрямим підтвердженням 

відсутності серйозних обмежень для розвитку фінансового сектора служить 

зміцнення позицій фінансових компаній в 1990-2000-і роки[159]. 

Так, до 1995 р. в число 50 найбільших за прибутком американських 

компаній із списку "Fortune 500" входили тільки компанії реального 

сектора. У 2007 р. в список "Fortune Тор 50" увійшли 13 фінансових 

компаній: Citigroup (під номером 8), Bank of America (9), AIG (10), JP 

Morgan Chase (11), Berkshire Hathaway (12), Morgan Stanley (20), Merrill 
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Lynch (22), Goldman Sachs (24), MetLife (37), Wells Fargo (41), Wachovia 

(46), Lehman Brothers (47) і Freddie Mac (50). При цьому за розміром активів 

вони займали практично усі місця в першій десятці[163, с.11]. 

У відсутність чіткого правового регулювання бурхливо розвивався 

сектор позабіржових деривативів. У 2000-2007 рр. він виріс майже в сім 

разів . 

Не менш вражаючими були темпи зростання ринку кредитно-

дефолтних свопів (credit - default swaps, CDS) : в 2004-2007 рр. він 

збільшився в шість разів[174, с.99].  

Швидкий і неконтрольований розвиток окремих ринків і усього 

фінансового сектора виявився нестійким. Проблеми, що виникли в 

окремому сегменті, порушили рівновагу фінансової системи, що 

спровокувало кризу, порівнянну по масштабах з Великою депресією. 

Ситуація посилилася із-за надмірного рівня левереджа, причому це 

стосується не лише фінансових організацій, але і компаній реального 

сектора і населення 

Так, в 1994-2007 рр. в США об'єм кредитів, виданих населенню і 

нефінансовим компаніям, виріс з 118 до 173% ВВП, в Сполученому 

Королівстві - з 120 до 180%, а в єврозоні' - з 72 до 91% . 

Порівнюючи період Великої депресії і поточну кризу, Дж. Сорос 

звертає увагу на наступні дані: в 1929 р. сукупний об'єм виданих кредитів в 

США складав 160% ВВП, до 1932 р. цей показник виріс до 250%, а в 2008 р. 

він досяг 365% без урахування деривативов[179, с.111]. 

Слід зазначити, що в тому ж році умовна вартість позабіржових 

деривативів, після статистика BIS, в дев'ять разів перевищувала об'єм 

світового ВВП (у 2013 г.- в 11 разів). 

При невисокій вартості позикових засобів фінансові компанії 

прагнули максимізувати короткостроковий прибуток на власний капітал, 

збільшуючи левередж. Але одночасно росли їх риски. При цьому 
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регулюючі органи не змогли ослабити стимули до такої поведінки[188, 

с.97]. 

Після початку кризи в США приймалися заходи по підтримці 

фінансових компаній (AIG, Citigroup, Bank of America) і розглядалася 

можливість надати державну допомогу провідним американським 

автовиробникам. Не випадково в документах "Групи 20" про реалізацію 

домовленостей, досягнутих в ході самітів, центральне місце займає блок, 

присвячений макроекономіці. 

На саміті у Піттсбургзі було прийнято Рамкову угоду, що визначає 

політику і заходи по забезпеченню стійкого і збалансованого економічного 

зростання. 

З розвитком кризи увага влади і регулюючих органів зміщувалася з 

окремих сегментів фінансового ринку до ринку в цілому, його структурі і 

системним взаємозв'язкам. Завдання та механізми впровадження 

регулювання поступово ускладнювалися[191]. 

Якщо в першій половині 2007 р. регулювальники були заклопотані 

ситуацією на ринку іпотечного кредитування і заниженими вимогами до 

позичальників з боку окремих кредитних організацій, то в другій - 

процесами секюритизації. У системах управління рисками інститутів, що 

випускають структурні продукти, фінансових посередників, а також 

компаній, що торгували ними, виявилися великі вади. 

У 2008 р., коли кризові явища поширилися на інші фінансові 

інститути і на систему в цілому, стало зрозуміло, що потрібнісерйозні зміни 

в методах обліку, оцінки, механізмах управління рисками, велика 

прозорість звітності і корпоративних рішень. Знову виникло питання про 

достатній рівень капіталу у фінансовій системі і мірі втручання держави в 

діяльність сектора[194]. 

Необхідно враховувати, що усвідомлення географічних масштабів 

кризи відбувалося поступово. Якщо спочатку проблемами регулювання 
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фінансових ринків були стурбовані окремі країни, то в 2008 р. їх 

обговорення вийшло на рівень "великої двадцятки" (таблиця. 1). 

Уходізустрічей "Групи;20" влистопаді 2008 р., вквітніівересні : 2009 

р. 

Таблиця 2 

Порівняльна динаміка ВВП і інвестицій (у % ) 

ВВП 2007 2008 2009 

Розвинені економіки    

Євросоюз 2,9 0,7 -4,2 

США 2,1 0,7 -2,4 

Японія 2,3 0,6 -5,0 

Китай 13,0 9,1 8,7 

Індія 9,0 7,4 5,6 

Бразилія 6,1 5,2 -0,4 

Росія 8,1 5,8 -7,9 

Інвестиції 

Розвинені економіки    

Євросоюз 5,4 -0,9 - 

США -2,2 -3,9 - 

Японія -0,6 -4,6 - 

Китай 25,8 24,6 30,5 

Індія; 13,9 7,8 7,7 

Бразилія . 15,9 13,2 - 

Росія' 21,0 10,2 -18,2 

Джерела: Eurostat; БУШ, National Bureau of Statistics of .China, 

Reserve : Bank of India, Bank of Brasil, World Economic Outlook Update / 

IME. 2010. Jan. 20. Economic Outlook for 2009/10; New Delhi, 2009. Oct.,  
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буладосягнутадомовленістьпронеобхідністьреформуватисистемурегулюван

няфінансовогосектора. Основним змістом змін : повинне стати підвищення 

відповідальності інститутів, за рішення та риски, що приймаються[198]. 

Відповідно до домовленостей': зміни торкнулися наступних 

інституціональних аспектів фінансового сектора : 

 нормативи достатності капіталу; обмеження на використання 

позикових засобів; . обмеження на бонуси і дивіденди; 

 внедрение механізму центрального контрагента: для ринків 

позабіржових деривативів;: 

 вимоги до системно значущих міжнародних інститутів, з 

розробки планів дій у разінадзвичайних ситуацій; 

 посилення регулювання діяльності хедж-фондів, у тому числі 

для підвищення: її прозорості; 

 урегулювання діяльності рейтингових агентств : У кінці 2009 р. 

Базельський комітет з банківського нагляду представив проект нових 

правил; регулюючих діяльність кредитних організацій. Він містив наступні 

основні пропозиції: 

 нові вимоги до капіталу першого рівня; 

 обмеження на об'єм засобів; що притягаються банком у формі 

кредитів;  

 нові вимоги до капіталу банків  по найбільш ризикованих 

активах; 

 додаткові показники достатності капіталу і ліквідності; вимога 

не включати в розрахунок акціонерного капіталу банківської групи 

міноритарні долі в дочірніх компаніях, при цьому банки повинні відбивати 

потенційні збитки цих компаній. 

Окремі представники МВФ, Євросоюзу і Великобританії висловилися 

на користь введення податку на фінансові трансакції ("податку Тобіна"). На 

їх думку, засоби від нього могли бути закумульовані в спеціальному фонді 
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для підтримки проблемних кредитних організацій; крім того, податок 

покликаний понизити привабливість ризикованих операцій[200,с.108]. 

Досвід США показує облік наступних пропозицій :  

 вимога до організаторів секюритизації зберігати 5-процентну 

долю участі у випуску; 

 створення Агентства фінансового захисту споживачів 

(Consumer Financial Protection Agency) для моніторингу практики 

кредитування і дотримання стандартів прозорості на роздрібному ринку; 

 введення спеціальних вимог до капіталу і ліквідності системно 

значущих фінансових інститутів; єдиний регулювальник ФРС буде 

зобов'язаний оцінювати індивідуальний стан кожної такої компанії з 

урахуванням його можливого негативного впливу на систему; 

 створення Радого з нагляду за індустрією фінансових послуг 

(Financial Service Oversight Council), до складу якого увійшли міністр 

фінансів і керівники усіх органів, що здійснюють нагляд за фінансовими 

інститутами, у тому числі єдиного регулювальника для нагляду за банками 

національного рівня - Національного банківського наглядового органу 

(National Bank Supervisor) і регулювальника для нагляду за страховим 

ринком (Office of National Insurance); 

 заборона на біржову практику "миттєвих заявок" (flash orders); 

обмеження на розмір позицій на ринку похідних па ціну нафти; 

 заборона доступу на фінансові ринки США міжнародних 

фінансових компаній, розташованих в країнах, де немає жорстких 

стандартів регулювання; 

 введення податку на операції з цінними паперами у розмірі 25 

базисних пунктів стосовно акцій і 2-х базисних пунктів - до дериватів; 

податок відшкодовуватиметься взаємним фондам, а також у разі операцій 

по пенсійних, освітніх і ощадних рахунках і по операціях на суму до 100 

тис. дол. в рік; 
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 обмеження максимальної ринкової долі фінансових корпорацій і 

об'єму їх високоризикованих операцій; 

 заборона банкам або фінансовим компаніям, до складу яких 

входять банківські організації, володіти хедж-фондами або фондами прямих 

інвестицій або інвестувати в них, а також проводити торговельні операції з 

цінними паперами за рахунок власних засобів; 

 введення податку на найбільші фінансові корпорації (так званий 

податок на відповідальність за фінансову кризу) з метою компенсувати 

витрати держави (більше 100 млрд. дол.) на надання фінансової допомоги; 

 введення одноразового податку 50% на бонуси понад 400 тис. 

дол., отримані співробітниками банків, яким було надано більше 5 млрд. 

дол. у рамках програми допомоги фінансовому сектору ТАВР[212]. 

Серед реалізованих заходів можна назвати спрощення порядку 

захисту інвесторами своїх інтересів в суді у разі помилок рейтингових 

агентств. Вони повинні  звітувати про суми виручки від своїх найбільш 

великих клієнтів, а також надавати детальнішу інформацію про історію 

рейтингів оцінюваних компаній. 

На томість досвіду США, Європейський досвід передбачає: 

 введення ліцензування рейтингових агентств, вимог по 

розкриттю інформації про угоди з клієнтами в частині винагород за 

процедури рейтингування, по ротаціях аналітиків для підвищення 

об'єктивності оцінок; 

 створення дворівневої системи нагляду за фінансовим сектором: 

на макрорівні , що здійснює Європейська рада з системних рисок (European 

Systematic Risk Council), на мікрорівні - наглядові органи ЄС і національні 

органи нагляду; 

 заборона прив'язки бонусів до короткострокових результатів 

діяльності банків і надання гарантованих бонусів; введення вищих вимог до 

капіталу і резервів банку, якщо його бонусная практика ризикована; 
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 створення нових служб фінансового контролю : Європейській 

банківській організації (European Banking Authority, ЄВА), яка замінить 

Європейський комітет банківського нагляду (CEBS); Європейської 

організації страхування і пенсійного забезпечення (European Insurance and 

Occupational Pensions Authority, EIOPA), яка прийшла на зміну 

Європейському комітету страхового і пенсійного нагляду (CEIOPS); 

Європейської організації з цінних паперів і ринків (European Securities and 

Markets Authority, ESMA) замість нині чинного Європейського комітету 

регулювальників цінних паперів (CESR). Нові фінансові регулювальники 

працюватимуть спільно з національними органами регулювання 

європейських країн[77, с.321]. 

У Великобританії було реалізовано  наступні пропозиції: створення 

Радого з фінансової стабільності (Council for Financial Stability, CFS); 

 введення вимог до капіталу банків залежно від ризикованої і 

прибутковості їх операцій: банки, одержуючі занадто високий прибуток, 

повинні мати велику достатність капіталу в порівнянні з банками, що 

ведуть менш ризиковані і прибуткові операції; 

 розширення повноважень Управління по контролю над ринками 

фінансових послуг (FSA) в наступних областях: отримання інформації від 

хедж-фондів; введення екстрених заборон на незабезпечені продажі і 

розкриття даних про короткі позиції учасників торгів у разі погіршення 

ситуації на фондових ринках; припинення дії затриманих з 2009 р. трудових 

контрактів банкірів, якщо, на думку регулювальника, ці контракти 

стимулюють їх приймати високі ризики для досягнення прибутку і 

отримання бонусів; 

 вимога збільшити капітальну базу британських банків і 

підготувати спеціальний план дій на випадок банкрутства[50, с.222]. 

У листопаді 2009 р. у Великобританії був введений одноразовий 50 - 

процентний податок на бонуси понад 25 тис. ф. ст. 
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Розроблені на наднаціональному і національному рівнях міри в 

основному відносяться до прямих інструментів регулювання. На рівні 

"Групи 20" були сформульовані загальні рекомендації, конкретні заходи  на 

розсуд національних регулюючих органів. Проте більшість рекомендацій 

припускають введення обмежень, покликаних скоректувати розвиток 

фінансового сектора, зробити його стійкішим, а поведінка фінансових 

інститутів - консервативнішим. 

Нові нормативи достатності капіталу розробляються для усунення 

проциклічности в діяльності фінансових інститутів, що призвело до 

згладжування коливань в розвитку фінансового сектора. Обмеження на 

використання позикових засобів, знижуючі риски діяльності компаній, і на 

бонуси і дивіденди, зменшуючі привабливість сектори для персоналу і 

інвесторів, уповільнять його зростання. Такий же вплив на сегменти хедж-

фондів і рейтингових агентств зробить посилення державного регулювання 

їх діяльності. 

Вимоги до системно значущих міжнародних інститутів з розробки 

планів дій в надзвичайних ситуаціях також слід віднести до прямих 

інструментів, вони носять адресний характер і мають на увазі створення 

зведення правил. У цих планах необхідно відбити ситуації, коли фінансові 

інститути повинні розглянути доцільність закриття ризикованих позицій і 

згортання бізнесу без втручання держави, з урахуванням особливостей 

країн, в яких вони ведуть свою діяльність. 

Пропозиції Базельського комітету з банківського нагляду, розроблені 

відповідно до рекомендацій "Групи 20", були спрямовані на пряме 

обмеження діяльності банків. Особливі багато заперечень з боку 

банківського сектора викликало пропозицію не включати міноритарні долі 

в дочірніх компаніях в розрахунок акціонерного капіталу банківської групи. 

Його прийняття стримуватиме регіональну експансію банків. 

Пропоновані або вже використовувані в окремих країнах прямі 

інструменти регулювання мають багато спільного і в цілому відбивають 
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домовленості, прийняті на міжнародному рівні. Число ж непрямих 

інструментів, введення яких обговорюється як на наднаціональному, так і 

на національному рівні, невелике. На наднаціональному рівні 

запропоновані механізм центрального контрагента (central counterparty, 

РСР) для позабіржових ринків, вказаний в списку рекомендацій "Групи 20", 

і "податок Тобіна"[45, с. 36]. 

Поки можливості проведення клірингу з використанням центрального 

контрагента на усіх ринках позабіржових деривативів тільки розглядаються. 

Проте на окремому ринку - CDS - центральний контрагент був запущений і 

в США, і в Європі. Примітно, що коли рекомендації по впровадженню РСР 

були озвучені на зустрічі "Групи 20" осінню 2008 р., ініціатива стала 

виходити від учасників ринку і самих клірингових організацій. 

У лютому 2009 р. представники Європейської банківської федерації і 

дев'ять інвестиційних банків, що входять в ISDA, домовилися про 

використання з липня 2009 р. РСР для клірингу по угодах з CDS, 

здійсненим між ними. 

Раніше, у кінці 2008 р., послуги з централізованого клірингу CDS в 

Європі першими серед клірингових організацій запропонували NYSE 

Euronext Liffe спільно з LCH. Clearnet. Їх проект не був успішним 

іприпинений в липні 2009 р. В середині 2009 р. на європейський ринок 

послуг клірингу за участю РСР вийшли два серйозні конкуренти: ICE Clear 

Europe і Eurex Credit Clear. У березні 2010 р. послуги РСР на ринках CDS 

збирається самостійно запропонувати LCH.Clearnet[38, с.57]. 

Таким чином, учасники ринку помітно випередили Європейську 

комісію, яка приступила до розробки законодавства для введення 

обов'язкового клірингу за участю РСР на ринку CDS на початку 2009 року. 

У США плани по створенню центрального контрагента на ринку CDS 

з'явилися весною 2008 р. : ініціатива належала кліринговим організаціям 

ССогр і DTCC. Але тільки восени того ж року це питання почали активно 

розглядати регулюючі органи. Тоді про свої можливості по створенню РСР 
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заявили ICE і СМЕ. У результаті ICE Trust US запустила централізований 

кліринг на американському ринку CDS в березні ( 2009 р., в грудні на ринок 

вийшла СМЕ Group Inc[34]. 

За задумом учасників "Групи 20", кліринг по усіх позабіржових 

дериватах, які  стандартизувалися, до кінця 2012 р. повинен проводитися за 

участю РСР. При угодах з контрактами, кліринг по яких проводитиметься 

без РСР, зростуть вимоги до капіталу фінансових інститутів. Також "Група 

20" припускає, що торгівля контрактами, які можна стандартизовать, 

поступово переміститься на біржі і в електронні торговельні системи. 

Таким чином, рекомендації по ширшому використанню механізму 

РСР сприяли розвитку інфраструктури фінансового ринку. Клірингові 

організації розробили нові платформи для надання цієї послуги, роль 

клірингових компаній на ринку позабіржових деривативов зросла. 

Структура ризиків при проведенні операцій з CDS змінилася, знизилися 

риски для покупців і продавців цих фінансових інструментів. 

Можливість введення "податку Тобіна" на світових фінансових 

ринках доки обговорюється. Нині МВФ готує звіт про перспективи 

йогозастосування, який більшість експертів оцінюює як слабкий. Між тим 

на національному рівні - в США - пропонується ввести оподаткування 

операцій з акціями і деривативами, що в цілому схоже з ідеєю "податку 

Тобіна"[14, с.97]. 

Особливе місце серед обговорюваних на національному рівні 

непрямих інструментів займає "податок на відповідальність за фінансову 

кризу", представлену в плані Обами по реформуванню регулювання 

фінансового сектора. Це додатковий податок на високоризиковані угоди для 

фінансових компаній, що мають активи більше 50 млрд дол. 

Крім того, до непрямих інструментів, використовуваних на рівні 

окремих країн, відноситься введений Великобританією 50-процентний 

податок на бонуси. У лютому 2011 р. в США сенатори від демократичної 

партії б. Боксер і Д. Уэбб також запропонували ввести аналогічний податок 
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на бонуси понад 400 тис. дол., виплачені співробітникам банків, що 

отримали більше 5 млрд дол. у рамках програми TARP. За словами авторів 

ініціативи, вона торкнеться 13 компаній, серед яких Goldman Sachs, AIG, 

Citigroup, JP Morgan[9, с.145]. 

Використання податків як інструментів регулювання надає учасникам 

ринку значну свободу дій, але ефективність податкових заходів може бути 

досить високою. За умови диференціації ставки "податку Тобіна" залежно 

від рівня ризику, зв'язаного з операцією, що проводиться, можна 

скоректувати розвиток окремих сегментів фінансового ринку. 

За рахунок продуманого оподаткування переваги учасників ринку 

можуть зміститися від високодоходних і високоризикованих операцій до 

менш прибутковим і ризикованим, ставка оподаткування яких буде нижча. 

При цьому учасники ринку прийматимуть рішення на добровільній основі 

на відміну від прямих інструментів, у рамках яких норми обов'язкові для 

виконання. 

Подібний вплив на найбільші американські фінансові компанії 

повинен зробити і "податок на відповідальність за фінансову кризу". 

Податки на бонуси, які були введені у Великобританії і пропонуються до 

введення в США, також залишають фінансовим інститутам вибір. 

Проте надалі компанії, ймовірно, замисляться про проведення 

консервативнішої політики в області винагород, зокрема, відмовляться від 

практики гарантованих бонусів, із-за якої вони вимушені виплачувати їх 

навіть в період кризи. 

У останніх пропозиціях по зміні регулювання центральні банки 

згадуються не часто: в документах "Групи 20", в яких підкреслюється 

необхідність об'єднати їх зусилля для забезпечення стабільності, і в 

пропозиціях по регулюванню американського банківського сектора. 

Екстрені програми допомоги фінансовій системі і окремим інститутам 

поступово згортаються, можливо тому діяльність центральних банків стає 

менш помітною. 
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Слід зазначити, що інструменти грошово-кредитної політики украй 

важливі для регулювання розвитку фінансових ринків : вони створюють 

передумови для виникнення кризових явищ або, навпаки, сприяють 

стабілізації ситуації на ринках. Не випадково в багатьох країнах при 

обговоренні питання про створення органу, регулюючого системні риски і 

відповідального за стабільність фінансової системи в цілому, як один з 

варіантів розглядається наділ подібними повноваженнями центрального 

банку. У його завдання вже входить забезпечення фінансової стабільності, 

він бере безпосередню участь в ринкових операціях і виконує функції 

кредитора останньої інстанції. 

 

 

2.2. Організаційний механізм державного регулювання 
економічного сектора  

 

 

Стан державного  фінансового сектора багато в чому визначає темпи і 

стійкість соціально-економічного розвитку України. Інтереси держави у 

фінансовій сфері є одними з ключових в забезпеченні її національної 

безпеки. 

Сучасна фінансова система, як свідчить практика усіх без виключення 

країн світу, припускає активну участь в ній держави як суб'єкта ринкових 

економічних стосунків, а також як регулюючого і такого, що управляє 

органу, що забезпечує, окрім іншого, подолання кризових ситуацій. 

Намипроведено аналіз організаційного механізму державного 

регулювання фінансового сектора в системі забезпечення економічної 

безпеки України. 

Практично немає жодного аспекту економічної безпеки країни, який 

би безпосередньо не залежав від рівня її фінансової безпеки. У роботі вже 

відзначалося, що сьогодні одним з основних чинників посилення ролі 
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фінансів став технологічний прогрес, який зумовив високий попит на 

фінансові кошти, а досягнення в технологіях, інформатиці і системах 

комунікації надали практично необмежені можливості у використанні 

фінансових ресурсів. 

Принципи регулювання фінансового ринку - це основні правила, за 

якими відбувається цілеспрямований вплив на систему взаємовідносин між 

всіма учасниками ринку для підтримки їх рівноваги. 

Основними принципами, на яких ґрунтується система організаційного 

механізму державного регулювання фінансового ринку, є: 

 захист законних прав та інтересів інвесторів з боку держави; 

 розкриття емітентами інформації, яка необхідна інвесторам для 

прийняття рішень; 

 рівний доступ учасників ринку до інформації; 

 відображення співвідношення попиту і пропозиції через ціни на 

фінансові активи; 

 підтримка добросовісної конкуренції між учасниками ринку; 

 наявність державного органу регулювання із сталими, чітко 

окресленими повноваженнями; 

 сприяння розвитку інновацій у галузі цінних паперів тощо. 

Розрізняють чотири основні напрями організаційного механізму 

державного регулювання фінансово ринку та його сегментів: 

1. Регулювання складу інструментів ринку та обсягу їхніх прав. 

2. Регулювання складу учасників ринку та окремих видів їх 

діяльності. 

3. Регулювання інформаційних потоків на ринку. 

4. Регулювання операцій та форм торгівлі фінансовими активами. 

Помилково вважати, що регулювання фінансового ринку 

здійснюється виключно державою, в системі регулювання розрізняють рівні 

і форми регулювання (рис. 3). 
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Рис.2.1. Рівні і форми регулювання фінансового ринку 

 

Міжнародне регулювання здійснюється міжнародними організаціями 

або шляхом укладення міжнародних угод щодо інтеграції окремих 

національних фінансових ринків, упорядкування інтернаціоналізованих 

сегментів ринку та проведення угод з інструментами фінансового ринку 

суб'єктами міжнародного права[49, с.72]. 

Організаційний механізм державне регулювання полягає в здійсненні 

державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за 

ринком та запобіганні зловживанням і порушенням у цій сфері і 

здійснюється уповноваженими державними органами та охоплює всі 

напрями регулювання у межах національного фінансового ринку: 

процедуру випуску та обігу фінансових активів; регулювання таких видів 

фінансової діяльності, як торгівля фінансовими активами, валютними 
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цінностями, надання кредитних, страхових послуг, емісійна діяльність 

тощо; регулювання діяльності конкретних фінансових інститутів 

(комерційних банків, страхових, інвестиційних компаній, пенсійних фондів 

та інших посередників), іноземних учасників ринку. 

Крім рівнів, виділяють і форми організаційного механізму державного 

регулювання фінансового ринку, якими є пряме (правове) і непряме 

(економічне) регулювання. 

Пряме (правове) регулювання - це система процесів встановлення 

норм поведінки для учасників фінансового ринку, забезпечення їх 

застосування, розв'язання суперечок, що виникають у зв'язку з їх 

застосуванням, а також притягнення до відповідальності учасників, що 

порушують ці норми. У складі системи правового регулювання розрізняють 

дві підсистеми: 

- нормативне (законодавче) забезпечення, що складається з правових 

актів, правил, вимог та стандартів, які є обов'язковими для всіх учасників на 

фінансовому ринку або для їх окремих груп; 

- інституціональне (адміністративне) забезпечення правового 

регулювання, що складається з компетентних органів, уповноважених 

видавати нормативні акти, розробляти правила, вимоги та стандарти щодо 

функціонування фінансового ринку, забезпечувати їх застосування та 

здійснювати інші регулятивні повноваження[55, с.73]. 

Непряме (економічне) регулювання - це вплив на функціонування 

фінансового ринку через систему економічних важелів, застосування яких 

сприяє формуванню окремих умов зовнішнього середовища цього ринку і 

позначається на цінах, обсягах попиту та пропозиції окремих сегментів 

фінансового ринку, а також на ступені конкурентної боротьби між 

учасниками ринку. 

На основі дослідження аргументований висновок про те, що важливу 

роль в активізації сфери фінансів грає процес глобалізації, пов'язаний з 
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відносним зниженням рівня державного регулювання і обмежень, 

обумовлених інтересами окремих національних економічних структур. 

Проте в ході кризи 2007-2009 рр. увага державної  влади і 

регулюючих органів до фінансового сектора посилилася, зміщуючись з 

окремих сегментів фінансового ринку до ринку в цілому, його структурі, 

системним взаємозв'язкам, механізмам і інструментам. 

Причиною такого посилення такої уваги стало те, що дефіцит 

сукупного державного бюджету і державний борг за роки кризи у ряді 

провідних країн значно виріс (таблиця 2). 

Таблиця 3 

Дефіцит сукупного державного бюджету і державний 

 

Не дивлячись на вплив кризи, слід зазначити, що внутрішні погрози 

організаційному механізму державного регулювання фінансової безпеки 

України, що являються більшою мірою наслідком переходу її економіки від 

борг у ряді провідних країн (у % до ВВП) 
Країна Сальдо державного бюджету Державний борг 

 

 (("+" профіцит; "-" дефіцит)     

 

2008 - 2009 2012 2013 2008 2009 2012 2013 

США -2,8 -5,9 -12,5 -10,0 61,9 70,4 84,8 93,6 

Великобритан
ія 

-2,6 -5,1 -11,6 -13,2 44,1 52,0 68,7 81,7 

Японія -2,5 -5,8 -10,5 -10,2 187,7 196,6 218,6 227,0 

Канада 1,6 0,1 -4,9 -4,1 64,2 62,7 78,2 79,3 

Країни -0,6 -1,8 -6,2 -6,6 65,7 69,2 80,0 86,3 

єврозони 
        

Німеччина -0,5 --од -4,2 -4,6 63,4 67,1 78,7 84,5 

Франція -2,7 -3,4 -7,0 -7,1 63,8 67,5 76,7 82,6 

Італія -1,5. -2,7 -5,6 -5,6 103,5 105,7 115,8 120,1 

Джерело: матеріали зарубіжної статистики. Ковзнладзе І. Уроки 

світової кризи : потрібна нова модель регулювання економіки// Питання 

економіки. 2013. № 4. С. 114. 
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адміністративної системи до ринкової, стихійного пристосування до нових 

умов функціонування, а також незбалансованої грошово-кредитної 

політики держави. 

Серед таких внутрішніх погроз організаційному механізму 

державного регулювання фінансовому сектору України,  можна виділити 

наступні: 

2. Загальна нестабільність банківської системи, обумовлена в 

основному слабкістю вітчизняних банків - низьким рівнем їх капіталізації, 

нездатністю притягнути засоби населення через сталу недовіру, 

банкрутством банків, фіктивним характером статутних капіталів, 

ризикованою кредитною політикою; 

3. Відносна слабкість фондового ринку, що виражається в низькій 

капіталізації, незначних об'ємах торгів, неефективності перерозподілу 

капіталу - замкнутості засобів переважно в крузі экспортоорієнтованих 

компаній і фінансово-банківського сектора, вузькому виборі фінансових 

інструментів; 

4. Недостатня ефективність бюджетної системи, що сформувалася 

до теперішнього часу як переважно перерозподільчий, що будується на 

короткостроковій основі, та  не дозволяє проводити в життя довгострокові 

проекти економічного розвитку. 

5. Відносна слабкість національної грошової одиниці, - що підриває 

довіру економічних суб'єктів до національноїфінансовій системі і 

дозволяючій існувати "доларизації економіки". 

6. Значний витік капіталу, обумовлений невпевненістю його 

власників в політичному курсі держави, незаконністю придбаннягрошових 

коштів багатьма підприємствами і фізичними особами, прихованням 

прибутків від податків і страх перед можливою експропріацією капіталу, а 

також сприятливішими умовами зберігання грошових коштів, захищеністю 

від інфляції, політичною стабільністю в країнах-адресатах відтоку 

грошових коштів : 
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7. Істотний відрив фінансового сектора економіки від реального, 

що проявляється у відсутності довгострокових вливань в промисловість і 

сільське господарство, переважанні вкладення капіталів в посередницьку і 

фінансову діяльність. 

8. Великомасштабна криміналізація економіки, корупція, 

зрощення деяких чиновників державних органів з організованою 

злочинністю, можливість доступу кримінальних структур до управління 

частиною виробництва і їх проникнення в різні владні структури. 

Окрім серйозних внутрішніх погроз сьогодні для фінансового сектора 

української економіки істотне значення мають і зовнішні загрози - це 

агресивна поведінка інших держав, що реалізовують свої національні 

інтереси у сфері економіки і фінансів на національній території. 

Чим більше економічна сила тієї або іншої держави, тим більша 

загроза виходить від нього економіці нашої країни. Крім того, зовнішні 

загрози фінансової безпеки України обумовлені як об'єктивними 

процесами, що відбуваються у світовій економіці (стрімкий розвиток 

процесу глобалізації, наростання взаємопроникнення національних 

економік, нестійкість світової фінансової системи і так далі), так і 

проблемами безпосередньо української зовнішньоекономічної політики. 

Як показав зроблений аналіз [80, с.97], до зовнішніх загроз 

організаційному механізму державного регулювання фінансової безпеки 

України сьогодні відносяться: 

Зростаюче завоювання іноземними фірмами внутрішнього ринку 

України і, як наслідок, зростання залежності нашої країни від імпорту 

багатьох видів товарів, у тому числі і стратегічних. 

1. Скупка іноземними державами і фірмами українських 

підприємств з метою контролю над ними і створення конкурентних переваг 

як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 

2. Дискримінаційні заходи ряду міжнародних організацій і 

іноземних держав по відношенню до України, витіснення вітчизняних 
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підприємств з традиційних зовнішніх ринків, прагнення до відведення 

Україні  місця сировинного придатка інших країн. 

3. Стрімкий розвиток процесу інтернаціоналізації світового 

господарства. 

4. Висока міра мобільності і взаємозв'язки фінансових ринків на 

базі новітніх інформаційних технологій. 

5. Різноманіття фінансових інструментів і висока міра їх 

динамізму. 

6. Зростаючий об'єм міжнародного переливання капіталу, що 

ініціюється транснаціональними компаніями і залежність, від нього 

національних економік. 

7. Глобальне наростання нестійкості світової фінансової системи, 

виникнення загрозливих кризових тенденцій, нездатність сучасних 

фінансових інститутів - як національних, так і міжнародних - ефективно їх 

контролювати. 

Слід зазначити, що межі між внутрішніми і зовнішніми погрозами не 

завжди носять чіткий  характер. Часто вони взаємообумовлюють один 

одного. Проте, очевидно, що тривале збереження внутрішніх погроз в 

економіці країни робить її уразливою від економічних потрясінь у світовій 

економіці.  

При протидії погрозам в процесі економічного розвитку держави 

можуть виділятися певні пріоритети безпеки, які не є постійними і можуть 

зазнавати значні зміни залежно від конкретної ситуації. 

Це свідчить про те, що погрози організаційному механізму 

державного регулювання фінансової безпеки держави є динамічною 

системою причинно- слідчих зв'язків, наявність яких може значно змінити 

результати реалізації якої-небудь загрози економічної безпеки. Цей факт 

викликає необхідність комплексного, системного підходу до вирішення 

питань економічної і, зокрема, фінансової безпеки держави. 
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Як вже відзначалося, основою організаційного механізму системи 

забезпечення фінансової безпеки держави має бути певна стратегія, що 

враховує кількісні і якісні індикатори стану фінансового сектора економіки. 

Взаємодіючи між собою ці індикатори, мають високу чутливість і 

мінливість і тому велику сигнальну здатність попереджати про можливі 

небезпеки у зв'язку із зміною макроекономічної ситуації, заходів, що 

приймаються урядом, у сфері економічної політики. 

В процесі моніторингу погроз організаційному механізму державного 

регулювання  фінансової безпеки країни повиненр використовуватишироке 

коло аналітичних індикаторів, що характеризують практично усі сторони 

соціально-економічного розвитку країни. 

В той же час, економіка як найбільш складна система має сотні 

показників, що характеризують її стан. Як показує зроблений аналіз, тільки 

у офіційних таблицях прогнозу соціально-економічного розвитку України 

міститься більше 300 показників. Навіть у збільшеному виді перелік 

індикаторів фінансової безпеки держави повинен включати: 

 у сфері грошового обігу: 

- рівень монетизації економіки - об'єм грошової маси  у відсотках 

до ВВП; 

- питома вага готівкової грошової маси МО в усій грошовій масі; 

- швидкість обігу грошей; 

- міра "доларизації" економіки - доля іноземної валюти в 

грошовій масі; 

- об'єм грошових сурогатів по відношенню до грошової маси; 

- об'єм вивезення капіталу; 

- об'єм золотовалютних резервів; 

- рівень базової інфляції; 

- рівень інфляції; 

- обмінний курс гривні; 

у платіжно-розрахунковій сфері: 
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- об'єм сумарної заборгованості підприємств і організацій, у тому 

числі простроченої, по відношенню до ВВП; 

- об'єм кредиторської заборгованості підприємств і організацій, у 

тому числі простроченої, по відношенню до ВВП; 

показники складу простроченої кредиторської заборгованості[92, 

с.113] : 

- доля заборгованості постачальникам; 

- доля заборгованості бюджету і позабюджетним фондам; 

- доля заборгованості працівникам по заробітній платі; 

- об'єм дебіторської заборгованості підприємств і організацій, у 

тому числі простроченою, по відношенню до ВВП; 

- співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованостей, у 

тому числі прострочених; 

- динаміка реальних грошових прибутків населення; 

- динаміка кінцевого споживання населення; 

- об'єм доходу домашніх господарств; 

у банківській сфері: 

- число діючих кредитних організацій, у тому числіщо мають 

право працювати з вкладами громадян; 

- число діючих кредитних організацій з іноземною часткою у 

статутному капіталі; 

- сукупний зареєстрований статутний капітал кредитних 

організацій; 

- частка іноземного капіталу в сукупному зареєстрованому 

статутному капіталі кредитних організацій; 

показники якісної структури банківських активів : 

- залишки бюджетних коштів на рахунках в банках; 

- залишки на рахунках підприємств і організацій; 

- залишки засобів населення на рахунках в банках; 
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- позики банків на ринку міжбанківських кредитів і ринку цінних 

паперів; 

- іноземні позики банків і інші; 

показники якісної структури банківських пасивів : 

- об'єм кредитів, наданих державним організаціям; 

- об'єм кредитів, наданих підприємствам і комерційним 

організаціям; 

- об'єм кредитів, наданих населенню; 

- об'єм кредитів, наданих банкам, а також вкладених у фінансові 

інструменти; 

- об'єм виданих іноземних кредитів і інші; 

- ставка рефінансування Національного банку України; 

- середні ставки кредитних організацій за кредитами і вкладами, а 

також на ринку міжбанківських кредитів; 

в страховій сфері: 

- число зареєстрованих страхових організацій; 

- число зареєстрованих страхових організацій за участю 

іноземного капіталу; 

- сукупний статутний капітал. діючих страхових організацій; 

- частка іноземного капіталу в сукупному статутному капіталі 

діючих страхових організацій; 

- об'єм страхових премій; 

- об'єм страхових виплат; 

- співвідношення різних видів страхування; 

- рівень тарифів на фондовому ринку: 

- число діючих фондових бірж; 

- об'єм угод на фондовому ринку; 

- рівень капіталізації фондового ринку; 

- частка ринку державних цінних паперів в загальному об'ємі 

фондового ринку; 
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- співвідношення доходностей державних і комерційних цінних 

паперів; 

у сфері корпоративних фінансів[98]: 

- сальдирований фінансовий результат підприємств і організацій 

основних галузей економіки; 

- число і доля збиткових підприємств, а також сукупний об'єм 

збитку; 

- об'єм оборотних коштів підприємств і організацій; 

- амортизаційні відрахування; 

- об'єм інвестицій підприємств і організацій в основний капітал і 

в інновації; 

• у бюджетній сфері: 

- дефіцит бюджету у відсотках до ВВП; 

- питома вага заборгованості по податкових платежах в 

загальному об'ємі прибутків бюджету; 

- питома вага різних податків в прибутках бюджету; 

- загальний рівень витрат консолідованого бюджету у відсотках 

до ВВП і на душу населення; 

- об'єм і вартість обслуговування сукупного державного боргу у 

відсотках до ВВП; 

- доля витрат по обслуговуванню зовнішнього державного боргу 

в загальних витратах бюджету; 

- доля витрат по обслуговуванню внутрішнього державного боргу 

в загальних витратах бюджету. 

Необхідно підкреслити, що сам по собі моніторинг погроз 

фінансовому сектору економіки держави на основі аналізу абсолютних і 

відносних  показників, а також їх динаміки, не дає вичерпної відповіді з 

приводу його стану. 
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Подібний аналіз може, загалом охарактеризувати стан фінансової 

системи країни, а також визначити поліпшення або, навпаки, погіршення 

положення в окремих її сегментах і її положення в цілому. 

Для визначення дійсного рівня безпеки фінансового сектора держави, 

потрібне порівняння фактичних даних з певними нормативними 

параметрами, обгрунтованими з наукової точки зору і прийнятими на 

державному рівні. Такими параметрами покликані служити порогові 

значення фінансової безпеки держави[105]. 

Найчіткіше необхідність обгрунтування і законодавчого закріплення 

порогових значень організаційного механізму державного регулювання 

економічної безпеки обгрунтував колектив авторів дослідження під 

редакцією академіка В. Д. Сенчагова. 

Ці вчені порогові значення організаційного механізму економічної 

безпеки визначають як граничні величини, недотримання яких 

перешкоджає нормальному ходу розвитку різних елементів відтворення, що 

приводить до формування негативних, руйнівних тенденцій в області 

економічної безпеки [119]. 

У системі порогових значень економічної безпеки є присутній і 

фінансовіпорогові значения. Проте, з огляду на те, що  робота присвячена 

фінансовій безпеці держави як самостійній категорії; представляється 

необхідним уточнити приведене вище визначення.Саме недотримання 

порогових значень економічної безпеки не перешкоджає нормальному 

розвитку економіки, воно лише відбиває фактичний її стан, який вже можно 

визначити як критично небезпечний.Порогові значення індикаторів безпеки 

фінансового сектора економіки держави можна визначити, як граничні 

величини, недотримання або балансування на межі яких, свідчить про 

істотне зростання погроз, що перешкоджають нормальному 

функціонуванню і розвитку фінансової системи і, тим самим, захисту 

національних інтересів держави.Це визначення, по-перше, несе в собі 

сутнісні риси визначення самої фінансової безпеки країни. 
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По-друге, вказує на певні рамки дії порогових значень, адже погрози 

фінансової безпеки наростають не одномоментно, а в межах якихось 

значень і під впливом певної сукупності обставин : 

Центром фінансово-банківських досліджень інституту економіки 

Академії наук України було  запропоновано сформувати 4 групи, порогових 

значень: 1) макроекономічні показники, що відбивають головні принципові 

риси національних інтересів і стверджувані на урядовому рівні; 2) порогові 

значення, доповнюючі головні рисиістверджувані Міністерством  

економічного розвитку і торгівлі України; 3) порогові значення 

функціонального і галузевого рівнів, стверджувані відповідними 

міністерствами; 4) порогові значення економічної безпеки регіонів[131, 

с.52]. 

Відповідно до національних інтересів країни по областях економіки ці 

показники ділилися на наступні підгрупи: 1) індикатори економічної 

безпеки у виробничій сфері; 2) індикатори рівня життя населення; 3) 

індикатори фінансового стану; 4) індикатор міри збереження єдиного 

економічного простору на території України. 

В той же час, були сформульовані основні вимоги до індикаторів, з 

яких слід визначати порогові значення. Відповідно до цих вимог система 

індикаторів механізму державного регулювання забезпечення фінансової 

безпеки, по яких слід визначати порогові значення, повинна: 

- відбивати сутнісні риси національних інтересів у фінансовій 

сфері; 

- дозволяти давати кількісну характеристику стану фінансової 

сфери з позицій її безпеки на різних рівнях управління; 

- надавати можливість оцінки фінансової безпеки не лише в 

статистиці, але і в динаміці; 

- дозволяти здійснювати з відповідних параметрів  зіставлення 

між країнами; 

- спиратися на діючі норми статистики і обліку[137] . 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Представляється, що вище приведені вимоги носять, хоча і жорсткий, 

але обгрунтований характер. Адже порогові значення індикаторів 

фінансової безпеки держави для того, щоб вони могли ефективно 

застосовуватися, повинні придбати статус офіційно затверджених 

нормативних величин, а це завжди досить важкий і тривалий процес. 

Надмірне розширення цієї системи погрожує зайвою скутістю в 

ухваленні рішень, що лежать в її області.Обгрунтування порогових значень 

індикаторів фінансової безпеки припускає використання таких методів, як: 

• метод аналогій - коли порогове значення індикатора 

встановлюється виходячи з аналогічного значення в інших країнах, 

найбільш близьких по рівню економічного розвитку і основним 

характеристикам економіки (її відтворювальній структурі, спеціалізації, 

стану платіжно-розрахункової системи і так далі) або зі значення, 

властивого періоду найбільшого розвитку держави; 

• нормативний метод - коли порогового значення індикатора 

набуває державою на рівні, відповідному цілям макроекономічної політики, 

що проводиться; 

• експертний метод - дозволяє визначити порогове значення 

виходячи з різних точок зору і методів групи експертів. 

Автором, як основні індикатори безпеки фінансового сектора 

економіки України, по яких встановлюються порогові значення, 

пропонується прийняти наступні 8 показників:  

- зовнішній борг у відсотках до ВВП;  

- внутрішній борг у відсотках до ВВП;  

- дефіцит державного бюджету; об'єм золотовалютних резервів; 

- рівень монетизации економіки (об'єм грошової маси  

- у відсотках до ВВП); 

- рівень інфляції; курс гривні; 

- коефіцієнт "доларизації" економіки (об'єм іноземної валютиу 

грошовій масі). 
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Цей перелік показників формує досить збалансовану систему 

показників, що відбивають умови функціонування і розвитку фінансової 

системи країни і її стійкість. 

Під системою забезпечення державного регулювання безпеки 

фінансового сектора економіки держави в цьому дослідженні розуміється 

сукупність інститутів і заходів, спрямованих на створення умов для 

стабільного функціонування і стійкого розвитку національної фінансової 

системи, а також механізмів виявлення і запобігання погрозам у фінансовій 

сфері. 

Цю систему складають три ключові елементи організаційного 

механізму державного регулювання: 

1. Стратегія забезпечення безпеки фінансового сектора економіки 

держави. 

2. Система державних органів, що забезпечують безпеку фінансового 

сектора економіки. 

3. Сукупність законів і інших нормативно-правових актів в області 

забезпечення безпеки фінансового сектора економіки [67]. 

Стратегія забезпечення безпеки фінансового сектора економіки 

держави є основою даної системи. Нині цю основу складає Стратегія 

національної безпеки України  до 2020 року. У ній фіксуються місце і роль 

України у світовій спільноті, її національні інтереси, внутрішні і зовнішні 

погрози, основні завдання по забезпеченню національної безпеки. 

У Стратегії, зокрема, вказується, що забезпечення національної 

безпеки і захист інтересів України в економічній сфері є пріоритетними 

напрямами політики держави. 

Відзначається також особлива необхідність проведення збалансованої 

кредитно-фінансової політики; посилення державної підтримки 

інвестиційної і інноваційної активності; вживання заходів по створенню 

стійкої банківської системи, реальної економіки, що відповідає інтересам, 

полегшенню доступу підприємств до довгострокових кредитів на 
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фінансування капітальних вкладень; вживання заходів у сфері валютного 

регулювання і контролю в цілях створення умов для припинення 

розрахунків в іноземній валюті на внутрішньому ринку і запобігання 

безконтрольному вивезенню капіталу юридичного захисту в міжнародних 

інституціях майнових інтересів фізичних і юридичних осіб України та 

Української держави, порушених Росією; підвищення стійкості 

національної економіки до негативних зовнішніх впливів, диверсифікації 

зовнішніх ринків, торговельних та фінансових потоків; забезпечення 

цілісності та захисту інфраструктури в умовах кризових ситуацій, що 

загрожують національній безпеці, та особливого періоду. 

Наголошується на ефективному використанні бюджетних коштів, 

міжнародної економічної допомоги та ресурсів міжнародних фінансових 

організацій, дієвого контролю за станом державного боргу;  забезпечення 

прозорості грошово-кредитної політики та відновлення довіри до 

вітчизняних фінансових інститутів; системної протидії організованій 

економічній злочинності та "тінізації" економіки на основі формування 

переваг легальної господарської діяльності та водночас консолідації 

інституційних спроможностей фінансових, податкових, митних та 

правоохоронних органів, виявлення активів організованих злочинних 

угруповань та їх конфіскації. 

Проте, в цій Стратегії не міститься чітко обгрунтована програма 

забезпечення безпеки фінансового сектора економіки України. Тому 

представляється актуальною необхідність розробки такої програми, що 

відбиває державну стратегію забезпечення фінансової безпеки України, яка 

детальніше визначала б круг питань, що стосуються виключно фінансової 

системи країни і була б основою підтримки фінансової безпеки 

держави.[63] 

Стратегія фінансової безпеки покликана розвивати і конкретизувати 

відповідні положення Стратегії національної безпеки України до 2020 року 
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з урахуванням національних інтересів країни в області економіки. Мабуть, 

вона повинна включати: 

• визначення національних інтересів України в області забезпечення 

безпеки фінансового сектора економіки; 

• характеристику зовнішніх і внутрішніх загроз фінансової безпеки 

України на короткострокову і середньострокову перспективу; 

• визначення кількісних і якісних параметрів стану економіки, 

недотримання яких викликає загрозу фінансової безпеки країни; 

• формування економічної політики, інституціональних перетворень 

і необхідних механізмів, що усувають або пом'якшують дію чинників, що 

підривають стійкість національної фінансової системи. 

Традиційне забезпечення фінансової безпеки країни є прерогативою 

держави і входить в систему механізмів державного регулювання 

фінансового контроля, що включає як правову інфраструктуру, так і 

систему органів і спеціальних структур управління. 

Первинне законодавство і система державних органів, регулюючих 

фінансові ринки, формувалися в 1990-х рр. в обстановці крайньої 

невизначеності, кардинальних змін - політичних, економічних, соціальних - 

в досить стислі терміни і, звичайно, в умовах недостатнього професійного 

досвіду органів державної влади. Це привело до того, що прийняті ними 

нормативні акти якщо і не суперечили один одному прямо, то, в усякому 

разі, не утворювали єдину нормативну базу, що створювало істотні 

проблеми для учасників ринку. 

Регулювання на такій законодавчій основі призводило не лише до 

конфлікту між відомствами, але і, передусім, до дорожчання витрат 

учасників ринку, що, у свою чергу, вело до скорочення прибутку і, як 

наслідок, до значного скорочення потенційних ресурсів, що живлять 

економіку України. 

Нині держава робить активні заходи по реформуванню усієї системи 

державного фінансового контролю і регулювання з метою вдосконалення 
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управління усіма сторонами соціально-економічного розвитку суспільства з 

урахуванням вітчизняного і світового досвіду, що накопичився[81, с.79] . 

В області реформування законодавчої системи це стосується таких 

кроків, як: 

• переробка існуючих державних законів так, щоб вони стали 

інструментами прямої дії, охоплювали досить широке поле регулювання, 

грунтувалися на єдиній термінології і єдиних вимогах фінансового ринку; 

• використання принципів підприємницького права в процесі 

розробки і застосування законодавчих актів.  

До них відносяться: 

- принцип свободи підприємницької діяльності; 

- принцип визнання різноманіття форм власності 

- юридичної рівності учасників фінансового ринку і рівною із 

захисту; 

- принцип єдиного економічного простору, тобто можливості 

діяльності учасників фінансового ринку на усій території України; 

- принцип підтримки конкуренції і недопущення економічної 

діяльності, спрямованої на монополізацію і недобросовісну конкуренцію; 

- принцип державного регулювання з метою забезпечення 

фінансової безпеки країни; 

- принцип законності, тобто діяльності при суворому дотриманні 

правового законодавства  

- перегляд законодавчих і інших регулятивних актів з 

метоюзниження витрат діяльності учасників фінансового ринку. 

При аналізі значень державного регулювання  фінансової безпеки 

пов'язаних збанківською діяльністю в роботі виділені, наступні індикатори і 

їхпорогові значення: 

1. Індикатор динаміки долі активів банківського сектора у ВВП по 

відношенню до рівня монетизации економіки.Порушення цієї умови 

означає, що падає, капіталізація банківського сектора, а отже, знижується 
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його стійкість, а також можливості зростання і акумуляції грошових 

ресурсів в економіці, тобто її кредитні можливості знижуються. 

2. Індикатор відношення сукупних активів банківської системи На 

кінець 2013 року рівень його показника для України склав 78%, для Польщі 

і Угорщини 80-90%, для розвинених країн 200% і більше [61]. 

3. Індикатор рівня концентрації банківської системи.При визначенні 

цього критерію використовується відомий принцип Парето 80/20, тобто на 

20% банків доводиться 80% активів (чи капіталу) банківської системи в 

цілому. Якщо це співвідношення дотримується або наближається до нього, 

то це і визначає нормальний рівень концентрації, а відхилення від нього 

говорять про те, що з яких-небудь причин в країні склалася неоптимальна 

система концентрації капіталу. 

Неоптимальність означає, що при переважанні малих і середніх 

банків банківська система принципово не здатна фінансувати значущі для 

економіки проекти, а отже, активно впливати на економічний розвиток. 

Якщо при недостатній концентрації капіталу неможливе 

фінансування великих інвестиційних проектів, то при надмірній величині 

цього індикатора велика вірогідність концентрації ризиків і виникнення 

банківських криз. 

4. Індикатор відношення іноземної сукупної банківської позиції до 

сукупного власного капіталу банківської системи. 

Різка зміна співвідношення капіталу відразу ж міняє спросові 

переваги учасників ринку на національну і іноземну валюту, що може 

безпосередньо позначитися на валютному обмінному курсі, рівніінфляції, 

стійкості фінансових компаній і банківського сектора, різко посилити 

відплив іноземного капіталу з країни. 

5. Індикатор долі кредитного портфеля в активах. Менше значення 

цього критерію свідчить про те, що переваги в діяльності банків 

зміщуються у бік іноземних або спекулятивних операцій з фондовими 

інструментами.  
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В цілях вдосконалення організаційного механізму забезпечення 

безпеки фінансового сектора економіки України на сучасному етапі 

інтеграції у світове господарство потрібні серйозні зміни в методах обліку, 

оцінки, механізмах управління рисками, велика прозорість звітності і 

корпоративних рішень. Знову виникло питання про достатній рівень 

капіталуу фінансовій системі і мірі втручання держави в діяльність сектора 

за допомогою прямих і непрямих інструментів регулювання. 

Єдиного підходу до їх визначення немає: в більшості випадків під 

першими маються на увазі заходи адміністративно-правового характеру, а 

під другими - економічного. 

Прямі інструменти регулювання наказують конкретні умови і порядок 

здійснення операцій учасниками фінансових ринків. В нашій роботі  

детально проаналізовані прямі заборони, кількісні обмеження, чітко 

прописані процедури проведення операцій [76]. 

До переваг таких інструментів в концепції вдосконалення механізму 

державного регулювання фінансового сектора в системі забезпечення 

економічної безпеки України на сучасному етапі інтеграції у світове 

господарство ми віднесли: 

- оперативність, швидкість отримання відповідних результатів; 

- простоту і зрозумілість, відносну легкість оцінки ефекту від їх 

застосування; 

- порівняно невеликі витрати на їх використання. 

Як недоліки прямих інструментів державного регулювання 

фінансового сектора в системі забезпечення економічної безпеки України 

вказані: 

 зміна конкурентного середовища, позбавлення конкурентних 

переваг одних інститутів і виникнення їх у інших; 

- обмеження розвитку фінансового сектора; 

- можливий відтік фінансових ресурсів і переміщення ділової 

активності в інші юрисдикції; 
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- розширення використання регулюючими органами прямих 

інструментів, щоб унеможливити обійти обмеження, що вводяться. 

Слід зазначити, що непрямі інструменти, на відміну від прямих, 

гнучкіші. Вони доповнюють функціонування ринків і не підміняють собою 

ринкові механізми, припускаючи проведення операцій за ринковими цінами 

і на добровільній основі. 

Необхідно підкреслити, що непрямі інструменти регулювання 

позбавлені недоліків прямих інструментів, але в той же час не мають їх 

важливих достоїнств. 

На основі аналізу заходів, що реалізовуються і пропонованих в 

окремих країнах і на міжнародному рівні, для державних регулюючих 

органів найбільш важливими умовами є оперативність і простота 

використання інструментів регулювання фінансового сектора економіки. 

  



92 

РОЗДІЛ 3. 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

3.1. Основні напрями розвитку організаційного механізму 
державного регулювання  економічної  політики 

 

Українська держава в процесі свого розвитку та становлення здійснює 

політичну діяльність у різних сферах суспільного-економічного  життя. 

Об'єктом даної діяльності виступають економіка в цілому, а також окремі 

складові елементи: такі як ціна, грошовий обіг, фінанси, кредит, валютні 

відносини.  

Така діяльність державни є складовою частиною економічної 

політики держави. У ній конкретизуються головні напрямки розвитку 

народного господарства, визначається загальний обсяг економічних 

ресурсів, їх джерела та напрями використання, розробляється механізм 

регулювання і стимулювання фінансовими методами соціально-

економічних процесів. У той же час фінансова політика - відносно 

самостійна сфера діяльності держави, найважливіший засіб реалізації 

політики держави у будь-якій області суспільної діяльності.  

Нині в Україні вирішується ряд найважливіших завдань у рамках 

фінансової політики. Найбільш важливими їх них являються наступні: 

Створення необхідних умов для концентрації значного за об'ємом 

потоку фінансових ресурсів. Це одне з пріоритетних завдань, яке 

вирішують нині урядові структури, а також Міністерство фінансів. 

Виконання цього завдання нині стало основним напрямів роботи цього 

міністерства, а також фахівців апарату уряду, що працює в економічному 

блоці. Пов'язано це головним чином з негативними тенденціями, які 

спостерігається в економічній сфері у світі. Їх вплив відбився і на 

економічних процесах, що відбуваються в Україні, тому грамотна політика 

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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на сучасному етапі має більше значення. Її роль помітна зросла. Тепер вона 

повинна не лише забезпечувати ефективне функціонування держави, але і 

забезпечувати в її розвитку в умовах кризи. Для реалізації стабільності 

усередині країни нині міністерством фінансів, яке займає центральне місце 

в ході проведення центральної політики, та та визначає ті напрями, в яких 

проводитиметься фінансова політика[187]. 

Нині основна увага усіх фахівців зосереджена на розробці заходів, що 

забезпечують збереження темпів зростання економіки, яке спостерігалося в 

країні останніми роками. Окрім цього одним з найважливіших напрямів є 

підтримка установ соціально - економічної сфери країни. Саме 

підприємства цієї сфери в умовах кризових явищ тих, що спостерігаються в 

нашій країні помітні найгостріше. Відсутність джерел фінансування своїх 

діяльності робить підприємстві і установи цього сектора незахищеними в 

умовах кризи. При цьому варто сказати, що їх роль значна, оскільки вони 

визначають якість жителів країни. В зв'язку з цим багато в чому з цієї 

причини державні структури забезпечують необхідне фінансування для 

підтримки ефективного функціонування підприємств цієї сфери. 

Оцінка результатів фінансової політики держави грунтується на її 

відповідність інтересам суспільства і більшості його соціальних груп, а 

також на досягнуті результати, що випливають з поставлених цілей і 

завдань. У цій роботі буде розглянута фінансова політика на сучасному 

етапі, в період кризи, а також буде висвітлена програма розвитку 

фінансових відносин до 2023 року. 

Фінансова політика - засадничий елемент в системі державного 

управління фінансовим сектором економіки. У будь-якому суспільстві 

держава використовує фінанси для здійснення своїх функцій і завдань, 

досягнення певної мети. 

В усі періоди головною метою фінансових стосунків була така їх 

організація, що спрямована на забезпечення зростання громадського 

багатства. Досягнення цієї мети можливе лише при ефективності 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%96
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конкретних форм розподілу, перерозподілу і використання наявних 

фінансових ресурсів і фінансового потенціалу держави. 

Фінансова політика є однією із складових частин економічної 

політики держави і є сукупність бюджетно-податкових, банківських, 

митних і інших фінансових інструментів і інститутів державної влади, що 

мають відповідно до законодавства повноваження з формування і 

використання фінансових ресурсів держави відповідно до стратегічних і 

тактичних цілей його економічної політики. 

Цільова спрямованість фінансової політики проявляється в системі 

форм і методів мобілізації фінансових ресурсів, їх розподілі між галузями 

діяльності і регіонами країни, соціальними групами населення і 

закріплюється у фінансовому законодавстві, в структурі прибутків і витрат 

державних бюджетів. 

Залежно від тривалості періоду і характеру вирішуваних завдань 

фінансова політика підрозділяється на фінансову стратегію і фінансову 

тактику[183, с.175]. 

Фінансова стратегія - довготривалий курс фінансової політики, 

розрахований на перспективу і передбачаючий рішення великомасштабних 

завдань, визначених економічною і соціальною стратегією. 

В процесі її розробки прогнозуються основні тенденції розвитку 

фінансів, формуються концепції їх використання, намічаються принципи 

організації фінансових стосунків. Вибір довготривалих цілей і  складання 

цільових програм у фінансовій політиці потрібні для концентрації 

фінансових ресурсів на головних напрямах економічного і соціального 

розвитку. 

Фінансова тактика спрямована на рішення завдань конкретного етапу 

розвитку суспільства шляхом своєчасної зміни способів організації 

фінансових зв'язків, перегрупування фінансових ресурсів. При відносній 

стабільності фінансової стратегії фінансова тактика повинна відрізнятися 
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гнучкістю, що зумовлюється рухливістю економічних умов, соціальних 

чинників та ін. 

Стратегія і тактика фінансової політики взаємозв'язані. Стратегія 

створює сприятливі можливості для вирішення тактичних завдань. Тактика, 

виявляючи вирішальні ділянки і вузлові проблеми розвитку економіки і 

соціальної сфери, шляхом своєчасної зміни способів, форм організації 

фінансових зв'язків, дозволяє в більше стислі терміни з найменшими 

втратами і витратами вирішувати завдання, що намічаються фінансовою 

стратегією. 

Фінансова політика первинна, а фінансове регулювання - похідний 

процес. Фінансова політика припускає можливість неспівпадання видимості 

явища з його справжньою суттю. Це стосується механізмів перерозподілу 

фінансових ресурсів; наприклад, вилучення грошових коштів у одних 

суб'єктів господарювання шляхом збільшення податкових ставок не завжди 

супроводжується прямим попаданням цих засобів до фонду споживання 

інших суб'єктів господарювання, або населення; чи підвищення цін і 

тарифів не означає зовсім зростання додаткових фінансових ресурсів 

держави і не скорочує бюджетний дефіцит (навпаки, відбувається 

відповідне зростання витрат в зв'язаних галузях і секторах економіки). 

Тобто фінансові методи, фінансове регулювання, фінансові інструменти, 

використовувані у фінансовому процесі, не є адекватне відображення 

фінансової політики, вони є перетвореними формами фінансової політики. 

Добробут суспільства визначається, як відомо, потенційними 

можливостями випуску продукції, тобто сукупною пропозицією. 

Потенційна пропозиція може відхилятися від фактичного під впливом 

сукупного попиту, розміри якого можуть коливатися. У свою чергу, зміна 

масштабів виробничого потенціалу також впливає на попит. Така 

взаємозалежність знаходить своє віддзеркалення в теорії мультиплікатора - 

акселератора. 
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Відповідно до цих теоретичних положень економічна, зокрема 

кон'юнктурна, державна політика повинна проводитися так, щоб сукупний 

попит відповідав виробничому потенціалу[178, с.9]. Звідси основні ідеї 

фінансової політики прийнято виражати трьома правилами: 

- якщо існує неповна зайнятість із-за невідповідності сукупного 

попиту сукупній пропозиції, то рівень зайнятості має бути підвищений за 

допомогою відповідних фінансових прибутків і витрат (так звана 

експансивна бюджетна політика); 

- якщо має місце інфляція, то завдання фінансової політики 

полягає в скороченні сукупного попиту (контрактивна бюджетна політика); 

- якщо є повна зайнятість і стабільність цін, то бюджет має бути 

складений так, щоб забезпечити незмінність сукупного попиту 

(кон'юнктурно-нейтральна бюджетна політика). 

Особливості економічного розвитку полягають в циклічному 

характері руху ринкової економіки. Аналіз циклічних явищ не можна 

відокремити від аналізу економічного розвитку, оскільки, згідно з тезою І. 

Шумпетера, економічний цикл є одночасно і причиною, і наслідком цього 

розвитку. Економічний цикл складається з чотирьох основних фаз: 

пожвавлення, бум, спад і депресія 

Державна фінансова політика проходить усі ці стадії. Фази 

економічного розвитку є якісними характеристиками тих кількісних явищ 

(незалежно тому як вони протікають), як вони виражаются. Часто експерти, 

аналітики і економісти, що намагаються намацати точку початку 

економічного зростання, забувають про те, що після спаду завжди йде 

період депресії, що характеризується низьким рівнем національного доходу 

і ВВП. Завдання фінансової політики - максимально скоротити цей етап, 

щоб можна було створити фінансову стабільність і перейти до підйому, не 

допускаючи повернення до критичної точки інфляції[163, с.10]. 

Трансформація української економіки, а також фінансової системи 

характеризується кризовим станом. Але криза - це засіб відновлення 
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рівноваги, що порушилася, і вирішення можливих протиріч. Однією з 

найбільш дієвих теорій кризи є теорія мультиплікатора, яка знаходить 

вихідні точки циклічного розвитку і, отже, його причини. За допомогою 

теорії мультиплікатора досліджуються співвідношення між окремими 

явищами. 

Фінансовий мультиплікатор складається з мультиплікатора 

державних витрат і податкового мультиплікатора і безпосередньо залежить 

від об'єму інвестицій. 

Державний бюджет чинить вплив на рівень сукупного попиту і, отже; 

на національний дохід шляхом: 1) державних витрат; 2) оподаткування. 

Державні витрати - позитивний компонент сукупного попиту, 

оподаткування побічно впливає на сукупний попит. 

Мультиплікатор державних витрат дорівнює мультиплікаторові 

інвестицій, тому зміна об'єму державних витрат приводить в рух процес 

мультиплікації національного доходу, ідентичний тому, який здійснюється 

при зміні приватних інвестицій. Така політика називається 

експансіоністською політикою дефіцитних витрат, т. є. політикою витрат, 

що фінансуються за допомогою дефіциту. Інший вид політики 

маневрування бюджетом - політика дефіциту без витрат. Адже податковий 

мультиплікатор, за абсолютною величиною менше мультиплікатора 

державних витрат і інвестицій. 

Це означає, що, якщо держава знижує об'єм фіскального обкладення, 

відбувається підвищення доходу, що знаходиться у приватних осіб, на 

величину, рівну об'єму зниження податків, і тоді вони підвищують рівень 

свого споживання, привівши в рух позитивний мультиплікаційний процес 

підвищення доходу. Величина податкового обкладення і національного 

доходу змінюються у зворотному напрямі. При зміні величини податкового 

обкладення "первинна" зміна сукупного попиту дорівнює тій його частині, 

яка звертається на споживання. 
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Нобелівський лауреат Т. Хаавельмо вивів теорему у відомій роботі 

"Мультиплікаційні ефекти збалансованого бюджету", виходячи з 

кейнсианської теорії економічної політики підвищення національного 

доходу без утворення дефіциту державного бюджету. 

 

де У - чистий дохід; О - державні витрати; Т - об'єм податкового 

обкладення; 

с - гранична схильність до споживання чистого особистого доходу;  

 --------  мультиплікатор державних витрат; 
((1-і) 

 

Припустивши, що АО = АТ, позначимо обидва прирости через АВ, де 

В - величина бюджету. 

Дана формула  показує, що існує позитивний зв'язок між державним 

бюджетом і національним доходом і що зміна величини бюджету викликає 

зміну національного доходу в тому ж напрямі. 

Коли держава підвищує державні витрати, це викликає два ефекти: 

збільшення сукупного попиту і національного доходу в тих же масштабах, 

що і збільшення державних витрат; підвищення доходу приватних осіб, що 

викликає подальше збільшення витрат і породжує вже відомий 

мультиплікаційний ефект. 

При підвищенні податків держава викликає тільки один ефект: 

скорочення доходу, що отримується приватними особами, і породжує 

аналогічний, але протилежно спрямований мультиплікаційний процес. 

В процесі реалізації фінансової політики мають бути враховані 

загальні принципи і послідовність їх застосування при численні динаміки 

макроекономічних процесів : 

— кількісна залежність параметрів державного бюджету визначається 

ВВП: 1) прогнозується величина ВВП; 2) величина податків в процентному 

відношенні до прибутків; 3) величина неподаткових вступів до бюджету; 
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— величина витрат державного бюджету розраховується залежно від: 

1) очікуваної суми стягуваних податків; 2) співвідношення чистих податків 

і трансфертних платежів; 

— напрями використання витрат державного бюджету 

конкретизуються в цілях: 

1) стимулювання зростання ВВП; 

2) державного регулювання макроекономічних процесів;  

отримання мультиплікативного ефекту. 

Фінансова політика є суб'єктивною, надбудовною категорією. Але в 

той же час вона носить об'єктивний характер, тобто. визначається 

об'єктивними економічними законами розвитку суспільства. 

Хоча фінансова політика і породжується економічними стосунками і 

розвивається на основі характеру і міри використання виробничих 

чинників, по суті своїй вона суб'єктивна, оскільки корисність, ефективність 

і результативність її виводиться з оцінки людей. У цьому сенсі 

представляється виправданою позиція багатьох західних економістів, що 

розглядають фінансову політику в конкретній площині як систему 

управлінських рішень, систему управління фінансами. 

Реалізацію фінансової політики можна розбити на 3 етапи: 

1. Визначення і постановка головних цілей і конкретизація 

перспективних і найближчих завдань, які необхідно вирішити для 

досягнення поставлених цілей за певний період життя суспільства. 

2. Визначення основних напрямів використання фінансових 

ресурсів, а також розробка методів, засобів і конкретних форм організації 

стосунків, за допомогою яких ці цілі досягаються в найкоротші терміни, а 

найближчі і перспективні завдання вирішуються оптимальним чином. 

3. Підбір і розставляння кадрів, здатних вирішити поставлені 

завдання, організувати їх виконання, і власне, здійснення практичних дій, 

спрямованих на досягнення намічених цілей. 
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Природно, що прямий вплив фінансової політики на економіку 

починається лише на третьому етапі, але визначається воно змістом двох 

попередніх східців. Якість фінансової політики оцінюється відповідно до 

того, наскільки вона відповідає інтересам суспільства (чи певній його 

частині) і наскільки вона сприяє досягненню поставлених цілей і рішенню 

конкретних завдань[152, с.111]. 

Для оцінки фінансової політики цієї держави і для рекомендацій з її 

коригуванню в першу чергу необхідно мати ясну програму громадського 

розвитку з виділенням інтересів усього суспільства і окремих груп 

населення, характеристикою перспективних і ближчих завдань, 

визначенням термінів і методів їх рішення. Тільки за такої умови можна 

розробити конкретний механізм реалізації фінансової політики і дати її 

об'єктивну оцінку. 

Фінансова політика має бути спрямована, передусім, на формування 

максимально можливого об'єму фінансових ресурсів, оскільки вони-

матеріальна база будь-яких перетворень. 

Виходячи із завдань, поставлених перед фінансовою політикою 

(наприклад, забезпечення високої зайнятості, стимулювання економічного 

зростання, вирівнювання платіжного балансу та ін.), провідні економісти 

розділяють її на три види: політика економічного зростання (стимулююча), 

політика стабілізації і політика обмеження ділової активності (стримуюча). 

Під першою, тобто політикою економічного зростання, розуміють 

систему фінансових заходів, спрямованих на збільшення фактичних об'ємів 

валового національного продукту і підвищення рівня зайнятості. Ця 

стимулююча фінансова політика включає: зростання державних витрат і 

зниження податкового тягаря. 

Якщо ж держава намагається утримати обсяг випуску продукції на 

його типовому для даної країни рівні і підтримати стабільність цін, то 

вважається, що державою проводиться політика стабілізації. При цьому 

було б невірно, вважати, що політика стабілізації підміняє стимулюючу і 



101 

стримуючу фінансову політику в їх прагненні до вирівнювання економічної 

ситуації в державі, оскільки між цими поняттями існують серйозні 

відмінності. Наприклад, політика економічного зростання може 

проводитися державою і в період, коли властивий країні обсяг виробництва 

вже перевищений і виробництво прагне до його потенційного рівня, тоді як 

стабілізаційна політика таких цілей переслідувати не має права[149, с.89]. 

У свою чергу політика обмеження ділової активності, навпроти 

спрямована на зменшення реального об'єму' ВНП в порівнянні з його 

потенційним рівнем і застосовується державою в період підйому або буму з 

метою уникнення кризи надвиробництва, і інфляції що виникає разом з 

надмірним попитом. 

Стримуюча політика має на увазі : зменшення урядових витрат і 

збільшення податків. 

Інакше кажучи, фінансова політика повинна орієнтуватися на 

позитивне сальдо державного бюджету, якщо перед економікою стоїть 

завдання контролю над інфляцією. В процесі формування фінансової 

політики і її реалізації забезпечуються умови виконання завдань, що стоять 

перед суспільством; вона виступає активним знаряддям дії на економічні 

інтереси. 

Зміст фінансової політики багатогранний. Воно включає наступні 

найважливіші ланки: 

 розробку науково обгрунтованих концепцій розвитку фінансів. 

Вони формуються на основі вивчення вимог економічних законів, 

усебічного аналізу стану розвитку господарства, перспектив розвитку 

продуктивних сил і виробничих стосунків, потреб населення; 

 визначення основних напрямів використання фінансів на 

перспективу і поточний період; при цьому виходять з шляхів досягнення 

поставлених цілей, передбачених економічною політикою, враховуються 

міжнародні чинники, можливості зростання фінансових ресурсів; 
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 визначення практичних дій, спрямованих на досягнення 

поставлених цілей. 

Єдність трьох основних ланок визначає зміст фінансової політики. 

Безперспективна фінансова політика, що не містить основних концепцій 

розвитку фінансів, тобто орієнтована на задоволення поточних потреб; в 

той же час нереалістична фінансова політика, обмежена тільки 

виробленням основних концепцій і напрямів використання фінансів без 

підкріплення їх практичними діями держави. Фінансова наука значну увага 

приділяє фінансовій політиці як такій, аналізу її цілей і ролі в стабілізації 

економіки. 

Ці аспекти сходять до поняття економічної політики держави, яка 

охоплює дії і заходи, націлені на чинення впливу, впорядкування або 

безпосереднє здійснення економічних процесів в певній області. У 

найзагальнішому вигляді мети економічної політики можуть бути 

охарактеризовані, як підвищення добробуту суспільства, народу, 

справедливий розподіл національного продукту і, нарешті, стабілізація 

кон'юнктури. Стосовно європейської економіки визнання цих цінностей 

зв'язане з поняттям (і визнанням) основ "соціального ринкового 

господарства". 

Політика у фінансовій сфері функціонування економіки через 

мобілізацію фінансів і їх розподіл спрямована на досягнення певної мети. 

Її роль в соціальних питаннях досить очевидна. Тому найбільший 

теоретичний інтерес представляє роль фінансової політики в стабілізації 

економіки. 

Мета стабілізації зводиться до досягнення рівномірного, якісно 

бажаного зростання. У рамках цієї загальної мети простежуються наступні 

моменти: повна зайнятість; стабільність цін; рівновага платіжного балансу. 

Порушуючи питання конкретних заходів фінансової політики, 

фінансова теорія виходить на проблему "автоматичних стабілізаторів", 

пов'язаних з певними властивостями державних прибутків і витрат. 
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"Автоматичні стабілізатори", або "вбудована гнучкість", є такою 

гнучкістю, пристосовністю державного бюджету, що має антициклічну дію, 

яка здійснюється сама по собі, без яких-небудь заходів і витікає з природи 

певних прибутків або витрат. 

Розглянемо спочатку процес автоматичного антициклічного 

пристосування прибутків. Він полягає в тому, що у разі перегрівання 

кон'юнктури відбувається підвищення об'єму національного доходу. За 

наявності ж прогресивно побудованої шкали оподаткування розміри виплат 

до бюджету зростають, що чинить стримуючий вплив на подальшу 

економічну активність. Крім того, збільшений об'єм державного бюджету 

дозволяє за рахунок засобів соціальної політики підняти рівень споживання 

малозабезпечених верств населення і тим самим сприяти зближенню 

сукупного попиту і сукупної пропозиції. В умовах ж падіння кон'юнктури 

відбувається зворотне. 

Проте для того, щоб мав місце цей процес автоматичного 

пристосування, потрібна передумова у вигляді високої міри реакції 

податкової системи на кон'юнктуру. Різні податки мають різну міру 

кон'юнктурної еластичності. У свою чергу це обумовлено методами 

побудови податкових ставок, самою основою (об'єктом) обкладення, а 

також технікою стягування податків. 

Підвищені антициклічні властивості мають ті податки, які 

автоматично йдуть за ходом кон'юнктури, завдяки основі, на якій вони 

будуються, : дохід, оборот, прибуток і т. д. Оскільки в розвинених 

індустріальних країнах серцевину податкової системи складають саме 

податки на прибутки, прибуток і оборот, то їх податкові системи мають 

підвищену міру кон'юнктурної еластичності. 

У фінансовій теорії прийнято використовувати показник еластичності 

податкових вступів. Він може визначатися двояко: процентна зміна 

податкових вступів (прибутків) до процентної зміни об'єму національного 
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доходу або абсолютна зміна податкових вступів до абсолютної зміни об'єму 

національного доходу. 

Поширеніше в дослідженнях застосування першого варіанту. Так, 

наприклад, було встановлено, що міра податкового реагування в економіці 

ФРН складає 1,5. Це означає, що підвищення або зниження національного 

доходу на 1% обумовлює зростання або скорочення суми вступів від 

податків в 1,5% [15]. 

Прийнято вважати, що найбільшу еластичність має прибутковий 

податок завдяки своїй прогресивній шкалі. Дещо менше ця властивість 

виражена у податку на прибуток (шкала із слабкою прогресією, а іноді 

навіть регресією). Прибуткова еластичність податку з обороту зазвичай 

дорівнює 1. Міра реакції інших платежів така: у податку на майно і 

спеціальних споживчих податків вона низька, що пояснюється базою 

числення податків, не пов'язаною з кон'юнктурними коливаннями, 

пропорційною шкалою обкладення і низьким рівнем обкладення. Звідси 

слідує висновок про те, що міра реакції на кон'юнктуру усієї податкової 

системи залежить від того, яку питому вагу займають в ній окремі види 

податків. Належний рівень еластичності усієї податкової системи, рівний 1 

(такий рівень вважається передумовою її ефективної кон'юнктурно-

стабілізуючої дії), можливий зазвичай тоді, коли підвищується відносне 

значення прибуткового податку і податку на корпорації. 

Властивість автоматичного антициклічного пристосування мають і 

державні витрати. Гнучкість полягає в даному випадку в тому, що під час 

кон'юнктурного підйому відбувається автоматичне зниження державних 

витрат і навпаки. Найбільшу антициклічну дію мають фінансові витрати 

держави на підтримку безробітних. 

Певною мірою це характерно і для інших видів соціальної допомоги. 

Техніка цього реагування полягає в наступному: під час високої 

кон'юнктури підвищуються платежі осіб (що має контрактивний ефект), що 

підлягають обов'язковому страхуванню, одночасно знижуються виплати по 
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безробіттю. В період же кон'юнктурного спаду разом із зростанням 

безробіття підвищуються державні виплати на соціальну підтримку, 

одночасно спостерігається скорочення відрахувань від отримуваних 

прибутків на меті страхування. У цій реакції проявляється так званий 

експансивний ефект. 

В цілому зарубіжні економісти відмічають, що висока міра вбудованої 

гнучкості фінансової системи вважається бажаною для економіки. 

Вбудовані фінансові стабілізатори мають той позитивний момент, що 

роблять не таким необхідним точний діагноз і прогноз кон'юнктурного 

положення[214]. 

Оскільки вбудовані стабілізатори завжди діють в напрямі, бажаному 

для проведення антициклічної політики, вони створюють певний простір 

для податкової політики, лаг часу, протягом якого можна встановити, яка 

природа економічних коливань, і визначити, чи потрібні ще додаткові 

заходи фінансової політики. 

В той же час фінансова теорія відмічає, що достоїнства вбудованих 

стабілізаторів не повинні призводити до переоцінки їх можливостей.Ці 

стабілізатори, як правило, пом'якшують кон'юнктурні коливання, але не 

можуть їм повністю перешкодити. 

Сучасна фінансова політика України грунтується на наступній 

системі соціально-економічних пріоритетів : досягнення соціальної 

стабільності в суспільстві; оздоровлення державних фінансів; відновлення 

нормального функціонування кредитної системи; підтримка 

збалансованості натурально-речових і грошових потоків; досягнення 

фінансово-економічної самостійності і посилення відповідальності регіонів 

у рамках єдиної  держави; створення рівних умов в бюджетно-податковій 

сфері для регіонів; створення умов з припинення фінансових зловживань і 

корупції. 

У сучасних умовах основна мета фінансової політики - забезпечити 

стійкий підйом економіки, розвиток фундаментальної науки і освіта та 



106 

охорона здоров'я, зміцнення національної оборони. Важливе місце у 

фінансовій політиці відводиться міжнародній, а також правоохоронній 

діяльності, забезпеченню внутрішньої безпеки держави. 

Тільки у рамках державної соціально-економічної політики може 

розроблятися і проводитися в життя ефективна фінансова політика. 

За змістом фінансова політика припускає: 

 разработку загальної концепції такої політики, визначення її 

основних напрямів, цілей, завдань; 

 створення адекватного фінансового механізму - системи 

встановлених державою форм, видів і методів організації фінансових 

стосунків; 

 управління фінансовою діяльністю держави і інших суб'єктів 

господарських стосунків. 

До основних завдань фінансової політики слід віднести: 

1) забезпечення умов для формування максимально можливих 

фінансових ресурсів; 

2) встановлення раціонального з точки зору держави розподілу і 

використання фінансових ресурсів; 

3) організацію регулювання і стимулювання економічних і 

соціальних процесів фінансовими методами; 

4) вироблення інструментів фінансового механізму і його розвиток 

відповідно до цілей, що змінюються, і завдань стратегії; 

5) створення ефективної і максимально ділової системи 

оперативного управління фінансами. 

Основні напрями фінансової політики держави на найближчу 

перспективу виробляються в ході обговорення урядових прогнозів 

соціально-економічного розвитку на  зборах різного рівня, законодавчих 

органах України і закріплюються в державному бюджеті, інших 

законодавчих актах. 
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До основних завдань сучасної податкової політики України 

відносяться: подальше вдосконалення вітчизняного податкового 

законодавства в цілях оптимізації податкової бази і зниження рівня 

неплатежів; оптимізація податкових пільг і преференцій; суворіший 

контроль за постановкою платників податків на облік; раціоналізація 

податкового адміністрування; реструктуризація в обгрунтованих випадках 

заборгованості по платежах до бюджету і державні позабюджетні фонди. 

Для досягнення цілей фінансової політики, разом з традиційними 

джерелами (прямі і непрямі податки, митні збори, внески до державних 

позабюджетних фондів), використовуються неподаткові вступи - прибутки 

від державної власності, державного сектора в економіці, в зовнішній і 

внутрішній торгівлі[206, с.34]. 

При перевищенні витрат над прибутками державного бюджету 

фінансова політика передбачає способи залучення зовнішніх запозичень, 

розміри емісії державних цінних паперів - як інструменту залучення 

капіталів вітчизняних і зарубіжних підприємців і населення. 

Соціальна політика держави тісно пов'язана з його діями у фінансовій 

сфері і зводиться до наступних заходів: узгодженню між об'ємами 

фінансової допомоги (трансфертів) держави і виконанням ними зобов'язань 

з  фінансування бюджетної сфери за рахунок власних прибутків; розробці 

механізмів компенсації прибутків найменш забезпечених верств населення, 

у тому числі диференційованій індексації пенсій і поетапної індексації 

ставок і окладів працівників бюджетної сфери; реалізації пенсійної 

реформи, що забезпечує формування багаторівневої пенсійної системи із 

стійким фінансуванням; впорядкуванню системи соціальних пільг і виплат з 

перенесенням основноїчастини державної допомоги на малозабезпечені 

верстви населення; регулюванню вимушеної міграції. 

Фінансова політика взаємозв'язана з кредитно-грошовою політикою і 

припускає розробку і використання високоефективних фінансових 

інструментів, диференційованих за мірою ризику і прибутковості, 
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сприяючих розвитку національного фінансового ринку і його зв'язку зі 

світовими фінансовими ринками. 

Ринкова трансформація економіки показує, що в державному 

регулюванні українською фінансовою політикою все ще порушуються 

загальні принципи її організації і послідовність їх застосування. 

Порушується головний принцип первинного прогнозу ВВП : його величина 

ставиться в залежність від вимог лобістів і передбачуваного відсотка 

інфляції, тобто і величина ВВП і бюджету не є слідством і результатом 

зваженої фінансової політики. 

Спостерігається неадекватність розрахованих податкових вступів в - 

бюджет передбачуваним витратам в силу  відсутності прогнозованих 

сукупних прибутків суб'єктів економіки; неможливості точного визначення 

очікуваної величини податкових вступів; необлікових прибутків безлічі 

юридичних і фізичних осіб і поганізбори податків; негативного впливу 

тіньової економіки і кризи неплатежів[192, с.129]. 

Підвищення міри державного регулювання, а також використання 

загальних принципів для визначення і розрахунків фіскальної політики в 

системі ВВП може задіювати мультиплікаційний механізм. Створення 

стимулів для розвитку виробництва, зростання інвестицій в реальний сектор 

економіки, соціальна спрямованість витрат бюджету - це основні орієнтири 

фінансової політики. 

Необхідно також відмітити, що механізм мультиплікатора нерозривно 

пов'язаний з механізмом акселерації, згідно з яким кожен приріст 

абоскорочення доходу, попиту або продукції викликає (чи вимагає) більший 

у відносному (процентному) вираженні приріст або скорочення 

"індивідуальних" інвестицій. Динаміка інвестицій з урахуванням 

акселератора в українській економіці - це той каталізатор, який показує 

істинну картину реального ВВП і бюджету. 

Тому тільки активна фінансова політика в цілях структурної 

перебудови економіки, підтримки вітчизняного виробника з урахуванням 
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зниження податкового тягаря, пошуку внутрішніх резервів і інвестицій, 

зростання продуктивності праці - ось ті напрями, у рамках яких можна 

вести мову і про мультиплікативну соціальну віддачу. 

Державне регулювання фінансовою політикою в Україні протилежна 

кейнсианській ідеології, яку на практиці використовують більшість 

високорозвинені країни, що гнучко поєднують її рекомендації з 

принциповими положеннями монетаризму і ринкової лібералізації. 

Типологія кейнсианської політики не заперечує, а інтегрує і консолідує в 

єдиному механізмі "налаштування" ринкових параметрів і фінансових 

інструментів регулюючу роль ринку з сильною фінансовою політикою 

держави, зростаючою централізацією бюджетних ресурсів на меті 

інноваційного економічного зростання, соціального фінансування. 

В Україні директивно проводиться політика скорочення фінансового 

потенціалу держави і уся перспектива економічного зростання віддається 

приватному великому підприємництву без належного урахування його 

можливостей і властивих йому в Україні органічних недоліків, пов'язаних з 

історичною незрілістю, незавершеністю ринкової трансформації, 

криміналізацією. Не розв'язана і проблема інфраструктурних монополій, які 

не показують високої ефективності, перерозподіляють економічні ресурси 

на користь монопольного сектора і душать конкурентний сектор 

національної економіки. 

Жорстка обмежувальна бюджетна політика проводиться відносно як 

державного бюджету, так  місцевих бюджетів, самостійність яких, 

незважаючи на усі зусилля із розмежування повноважень, звужується, у 

тому числі і за допомогою встановлення і вимог виконання державних 

стандартів. 

Українську фінансову політику необгрунтовано підводити і під 

монетаризм в його "мілтоновському" розумінні. В українськійгрошово- 

кредитній політиці і в цілому фінансовій політиці є, звичайно, щось 

загальне з ідеями відомого американського професора, ідеолога 
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монетаризму М. Фридмена, проте в істотних рисах вона відходить від 

сучасного західного монетаризму[183]. 

Таким чином, в Україні проводиться специфічний тип фінансової 

політики, що характеризується жорсткою примусовою дією держави на 

сферу грошового обігу, державні витрати і прибутки бюджетних галузей і 

установ. Відносно приватного сектора реалізується політика лібералізації, 

що, проте, не повинно було б протиставлятися державі, особливо в умовах 

глобалізації світової економіки і фінансових процесів. Ефективність 

фінансової політики характеризується критеріями, які виражають міру 

реалізації стратегічної (головною) цільової функції цієї політики з 

урахуванням її типології і чинника часу. Оцінка залежить від того, хто є її 

головним творцем, з яких позицій вона оцінюється. 

У кінці першого десятиліття XXI століття особливо гостро 

проявилися недоліки фінансової політики, стримуючі економічний і 

соціальний розвиток України. До них відносяться: догматичний 

(нетворчий) характер фінансової політики, її нездатність швидко реагувати 

на умови розвитку нашої держави, що змінюються; відсутність стратегічних 

розробок; проведення часткових, малообгрунтованих тактичних заходів, 

орієнтованих на миттєву вигоду; відрив фінансової політики від фактичного 

стану справ в економіці; порушення збалансованості державного бюджету 

України; залишковий підхід при визначенні фінансової бази задоволення 

соціальних потреб громадян. 

Метою концепції фінансової політики, що розробляється в нинішніх 

умовах, є досягнення більше високого рівня життя народу на основі 

розвитку економіки країни, всілякого підвищення ефективності 

громадського виробництва. 

Таким чином, фінансова політика є однією із складових частин 

економічної політики, покликана властивими їй специфічними способами і 

методами сприяти досягненню цілей і рішенню завдань, поставлених 

економічною політикою. 
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Науковий підхід до вироблення фінансової політики, знання і 

вивчення усіх чинників, що її визначають, припускають її відповідність 

закономірностям громадського розвитку, постійний облік виводів 

фінансової теорії. Порушення цієї найважливішої вимоги призводить до 

великих втрат в народному господарстві. Науково обгрунтована державна 

фінансова політика при правильній і успішній її реалізації приносить 

позитивні результати. Її значення полягає в тому, що вона може 

супроводжуватися підвищенням рівня добробуту народу. 

В процесі вироблення і проведення фінансової політики 

передбачаються фінансові ресурси, які можуть бути використані для 

підвищення матеріального і культурного рівня життя народу, розширення 

соціального обслуговування, регулюються податкові платежі населення; 

здійснюються заходи, спрямовані на розвиток виробництва товарів 

народного споживання, послуг і ін. 

Фінансова політика повинна переслідувати мету підвищення об'єму і 

ефективності використання фінансових ресурсів. Відмова від обліку 

підвищення ефективності використання фінансових ресурсів при розробці і 

проведенні фінансової політики може привести до того, що розпилює 

засоби наповнення бюджету, скороченню джерел задоволення постійно 

зростаючих економічних і соціальних потреб суспільства. 

При виробленні фінансової політики слід виходити з конкретних 

історичних умов. Вони повинні зважати на специфіку кожного етапу 

розвитку суспільства, особливості як внутрішньої, так і міжнародної 

обстановки, реальні економічні і фінансові можливості держави. 

Фінансова політика відіграє важливу роль в розвитку продуктивних 

сил і раціональному їх розміщенні по території країни. Вона сприяє 

забезпеченню фінансовими ресурсами цільових програм, зосередженню 

засобів на ключових напрямах розвитку економіки, стимулюванню 

зростання ефективності виробництва; підвищенню зацікавленості усіх 
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регіонів в розвитку господарства, використанні місцевих сировинних 

ресурсів. 

Фінансова політика сприяє зміцненню і розвитку економічних зв'язків 

з усіма країнами світу, забезпечуючи умови для здійснення спільних 

заходів. Розвиток продуктивних сил, науково-технічного прогресу нині 

досягло такого рівня, що виконання окремих програм непосильно одній 

державі. 

 

 

3.2.Механізми забезпечення конкурентоспроможності української 
економічної  системи. 

 

Одним з основних елементів механізму управління фінансово-

економічною безпекою держави є оцінювання її рівня. Виконання цього 

процесу передбачає проходження таких етапів: 

1) вибір критеріїв оцінки рівня фінансово-економічної безпеки; 

2) формування набору індикаторів (показників) фінансово-

економічної безпеки (у цілому та за окремими 

функціональнимискладовими); 

3) встановлення порогових (еталонних) значень обраних індикаторів; 

4) оцінка рівня фінансово-економічної безпеки на основі зіставлення 

фактичних значень індикатора з пороговими. 

У науково-методичній літературі з питань оцінки рівня фінансово-

економічної безпеки виділяються такі методичні підходи. 

– Індикаторний підхід, який полягає у встановлені рівня фінансово-

економічної безпеки в результаті порівняння фактичних фінансових 

показників діяльності держави. 

Пороговими значеннями є граничні величини відповідних показників, 

недотримання яких обумовлює виникнення та розвиток загроз фінансово-
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економічній безпеці. У розрізі даного методу виділяють такі рівні 

фінансово-економічної безпеки : 

 нормальний – індикатори фінансово-економічної безпеки 

перебувають у межах граничних значень; 

 передкризовий – якщо хоча б один з індикаторів фінансово-

економічної безпеки  не відповідає еталонномузначенню; 

 кризовий – якщо більшість індикаторів фінансово-

економічноїбезпеки  не відповідає нормативним значенням; 

 критичний – усі індикатори фінансово-економічної безпеки не 

відповідають встановленим нормативам. 

Важливим елементом механізму управління фінансово-економічною 

безпекою підприємства є інформаційно-аналітичне забезпечення, яке 

повинно містити такі дані: якісні та кількісні значення індикаторів 

фінансової безпеки, наявність або потенційність ризиків і загроз, 

формалізовані фінансові інтереси та стан їхньої реалізації, стратегічний 

план забезпечення фінансової безпеки підприємства, якісні та кількісні 

параметри використання фінансових ресурсів, обсяг останніх, а також 

джерела їх надходження, фінансовий план (бюджет)[186]. 

В основі механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки 

держави – системне поєднання певних функцій, інструментів, методів та 

організаційного, нормативно-правового й інформаційно-аналітичного 

забезпечення, створюваних на базі принципів забезпечення фінансової 

безпеки, що об’єктивно існують як економічні закономірності, а також 

формуються суб’єктами управління фінансовою безпекою держави для 

досягнення та захисту її фінансових інтересів. 

Даючи характеристику основних елементів механізму забезпечення 

фінансово-економічної безпеки , необхідно враховувати таке: вони повинні 

формуватися зважаючи на державні фінансово-економічні інтереси 

(зростання ринкової вартості підприємств, максимізація прибутку тощо); 

відображати основні складові управління; гарантувати систему захисту. 
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Механізм забезпечення фінансової безпеки  зумовлюється об’єктивно 

наявним для кожного фінансового об’єкта завданням забезпечення 

стабільності функціонування та досягнення головних цілей своєї 

діяльності[188, с.116]. 

Механізм забезпечення управління фінансово-економічною безпекою 

містить такі складові: 

 організаційна структура – це сукупність різного роду державних 

органів,  

 сукупність принципів управління фінансово-економічною 

безпекою ; 

 функції управління фінансово-економічною безпекою; 

 методи забезпечення; 

 інструменти управління фінансово-економічною безпекою; 

 нормативно-правове забезпечення; 

 інформаційно-аналітичне забезпечення; 

 система моніторингу (діагностики) та оцінки стану і рівня 

фінансово-економічної безпеки . 

Ведучи дискусію про те, яким чином Україні піти від сировинної 

спрямованості, вітчизняні економісти, все частіше, висловлюють думку про 

необхідність зосередження зусиль на розвитку фінансового сектора 

української  економіки. 

Такі зусилля потрібні, виходячи з уроків фінансово- економічної 

кризи . Посилює проблему забезпечення стійкості світової фінансової 

системи те, що нині у світі домінують чотири валюти, що мають 

неофіційний статус резервних, : долар США, євро, фунт стерлінгів і ієна. 

У них відбуваються більше 80% розрахунків в міжнародній торгівлі, а 

також номінується близько 95% офіційних резервів і світових фінансових 

активів[191, с.401]. 

Панування у валютній сфері - один з головних чинників збереження 

лідируючих позицій розвинених держав в міжнародних фінансах, що 
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дозволяє їм замикати на себе основні глобальні потоки капіталу. Крім того, 

США упродовж вже багатьох років активно використовують статус долара 

як ключової світової валюти для фінансування хронічного дефіциту свого 

платіжного балансу, розміщуючи серед іноземних инвесторів доларові 

боргові зобов'язання. Постійно зростаючий зовнішній борг США, що досяг 

до кінця 2009 р. 13.7 трлн. дол., як у черговий раз показала криза, 

представляє значну загрозу для стабільності економіки інших держав, у 

тому числі що розвиваються, широко застосовують долар як для 

обслуговування зовнішньоекономічних зв'язків, так і у внутрішніх 

фінансових трансакціях. Це робить завдання інтернаціоналізації валют цих 

країн і формування поліцентричної світової валютної системи ще 

актуальнішої [19]. 

Держава регулює діяльність суб'єктів фінансового ринку і окремі 

види фінансових послуг, передусім, банківський сектор. Ринок фінансових 

послуг піддається мегарегулюванню, спрямованому на підтримку стійкості 

і стимулювання розвитку ринку в цілому. Серед основних засобів 

мегарегулювання виділяється регулювання грошової пропозиції за 

допомогою кредитно-грошової, бюджетної, фіскальної, боргової, цінової, 

резервної і митної політики, попиту на гроші і швидкості їх звернення через 

посредство загальної соціально економічної, інвестиційної і промислової 

політики. Держава регулює діяльність виробників фінансових послуг на 

різних сегментах ринку і умови надання цих послуг споживачам . 

Кредитно-грошова політика є діями держави по зміні кількості 

грошей, що є в обігу, за допомогою їх емісії (операції на відкритому ринку), 

змін облікової ставки позикового відсотка, норми обов'язкових резервів для 

комерційних банків, а також умов емісії і звернення цінних паперів (акцій, 

облігацій, векселів, казначейських зобов'язань і так далі), динаміки 

гуртових і роздрібних цін. 

В українській економічній літературі триває гостра дис-куссия про 

вибір цілей і інструментів монетарної політики. У зарубіжній літературі 
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особлива увага приділяється ролі держави і саморегулируемых професійних 

організацій в управлінні грошовою системою.  

Сьогодні роль держав з економікою, що розвивається і перехідною, в 

глобальній валютній системі залишається дуже незначною. Грошові 

одиниці навіть найбільших з них, у тому числі країн BRIC, є по суті 

внутрішніми валютами, практично не використовуваними в міжнародних 

торговельних і фінансових операціях. 

За даними Банку міжнародних розрахунків сукупна доля валют цих 

держав в обороті світового валютного ринку в 2007 р. не перевищувала 7%, 

а доля окремих країн, за винятком Мексики і Південної Кореї, складала 

менше 1% . Для порівняння: на долар США в 2007 р. доводилося 86,3% 

обороту глобальної валютної торгівлі, євро - 36,9, ієну - 16,6, фунт 

стерлінгів - 15%[196]. 

Таблиця 4 

Сучасна доля національних валют провідних країн з ринками, що 

формуються, в обороті світового валютного ринку, % 

 

 

Інтернаціоналізація валют держав з перехідною економікою,  до яких 

відноситься Україна довгий час стримувалася численними перешкодами, 

зокрема валютними обмеженнями, відносною слабкістю їх внутрішніх 

 

2007 2010 2014 

КНР 0.01 0.10 0.48 

Індія 0.25 0.35 0.69 

Бразилія 0.45 0.25 0.36 

Мексика 0.86 1.15 1.28 

Південна Корея 0.84 1.20 1.11 

ЮАР 0.97 0.77 0.93 

Польща 0.54 0.40 0.79 

Угорщина 0.02 0.21 0.29 

Таїланд 0.16 0.20 0.21 

Туреччина 0.04 0.12 0.16 

 

 

Розраховано за даними БМР. 
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валютно- фінансових ринків, високим рівнем інфляції, що підривав довіру 

до національної валюти громадян і нерезидентів. Нині в цілому ряду даних 

держав ці бар'єри значною мірою усунені, що створює передумови для 

активнішого просування їх валют на світову арену. 

Створення яким-небудь блоком країн з економікою життєздатної 

єдиної валюти, яка стрімко розвивається та являється перехідною, також 

зажадає реалізації комплексу заходів, що включають, передусім: 

- згладжування існуючих між країнами відмінностейу сфері 

економічної політики і фінансового законодавства; 

- відкриття взаємних кордонів для руху фінансових послуг і 

капіталу; 

- формування міждержавних органів, відповідальних за 

проведення грошово-кредитної політики формованого валютного союзу. 

Для цього знадобляться немало часу, зусиль і, головне, значна 

політична воля держав, що беруть участь, яким для досягнення цієї мети 

неминуче доведеться йти на взаємні поступки, самообмеження і іноді не 

найпопулярніші серед власного населення заходи (як, наприклад, 

підвищення податків з метою приведення їх до узгоджених показників). 

Готовність країн, що в більшості своїй не виявляють собою зразки 

політичної стабільності і культури, до подібних компромісів і узгоджених 

дій викликає серйозні сумніви. Без цього ж будь-які наміри створити єдину 

валюту можуть залишитися лише політичними деклараціями. 

Кращі шанси на введення єдиної валюти мають відносно гомогенні 

об'єднання країн з схожим рівнем економічного і соціального розвитку, 

тісними політичними і зовнішньоторговельними зв'язками. В зв'язку з цим 

найбільш реалістичними виглядають плани організації валютного союзу в 

Персидській затоці (хоча і тут немало проблем: внаслідок політичних 

розбіжностей від участі в союзі вже відмовилися ОАЕ і Оман)[206, с.51]. 

В той же час можна з високою долею упевненості припустити, що в 

таких неоднорідних регіонах, як Латинська Америка і Південно-східна Азія, 
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що характеризуються значними  диспропорціями країн, процес введення 

колективної валюти зіштовхувся зі значними труднощами і навряд чи 

завершиться найближчими роками. 

В умовах відновлення ринків, що намітилося, деякі фінансові 

інститути почали повертатися до колишніх практик ведення бізнесу, що 

серйозно турбує регулюючі органи. Тому вони віддають перевагу заходам, 

які дозволяють оперативно втручатися в ситуацію і дають швидкий ефект. 

Крім того, певну роль при виборі інструментів грає політична складова. 

Державні органи, природно, схиляються до заходів, зрозумілих широких 

шарів суспільства. При цьому подібні заходи мають бути скоординированы 

з іншими країнами. 

На відміну від норм в інших країнах, останні зміни в регулюванні 

фінансового сектора України повинні носити передусім не обмежувальний 

характер, а бути спрямовані на створення сприятливих умов для 

формування міжнародного фінансового центру на її території і зміцнення 

міжнародних позицій гривні. 

Механізм формування фінансового бюджетного потенціалу повинен 

відповідати таким вимогам: 

 функціонувати в умовах чинного законодавства; 

 відповідати регіональним і державним інтересам; 

 надавати можливість виконання зобов’язань органів 

регіональної влади на основі використання фінансових ресурсів. 

Створення умов для розвитку фінансового бюджетного потенціалу 

держави передбачає проведення оцінки усіх фінансових потоків, що його 

формують, для забезпечення ефективного управління органами державної 

та місцевої влади. Використання економічно обґрунтованої методикиоцінки 

стану формування фінансового бюджетного потенціалу  

сприятимекомплексному управлінню регіональними та місцевими 

фінансами,що дасть змогу: 

 об’єктивно оцінити дохідну частину місцевих бюджетів ; 
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 дослідити стан правового та інформаційного забезпечення 

формування фінансового бюджетного потенціалу ; 

 дати оцінку діяльності інститутів (бюджетних установ) у сфері 

формування фінансового бюджетного потенціалу; 

 з’ясувати причинно-наслідкові зв’язки між окремими 

економічними явищами, процесами та статтями бюджетів; 

 визначити рівень “справедливості” оподаткування громадян; 

 знайти резерви зростання дохідної частини місцевих бюджетів. 

У рамках стратегічних напрямів вдосконалення механізму державного 

регулювання фінансового сектора в системі забезпечення економічної 

безпеки України доцільно відмітити наступні заходи: 

1. Забезпечити орієнтацію державної кредитово-банківської 

політики на розширення функцій держави в особі Національного Банку як 

органу, регулюючого і здійснюючого нагляд за діяльністю кредитних 

організацій, у поєднанні з виробленням і реалізацією грошово-кредитної 

політики. 

2. Складання соціально-економічних прогнозів, безпосередньо 

пов'язаних з розвитком грошово-кредитної системи (приміром, залучення 

масового інвестора до сфери забезпечення інвестиційної активності і 

структурно-отраслевых перетворень і так далі). 

3. У сфері державного запозичення і обслуговування 

внутрішнього і зовнішнього державного боргу по усіх рівнях влади і 

інструментах запозичення (формам і методам) і обслуговування державного 

боргу орієнтуватися на національні економічні інтереси і національну  

безпеку по усьому комплексу критеріїв і погроз. 

4. Забезпечити підвищення стійкості фінансово-банківського 

сектора, що виключає виникнення системних криз, переклад банківської 

системи на рівень світових стандартів використання інформаційних 

технологій і бухгалтерської звітності, посилення захисту інтересів 

вкладників. 
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5. Нарощувати золотовалютні резерви в об'ємах, відповідних 

забезпеченню стійкого стану платіжного балансу країни і курсу 

національної валюти, створенні оптимальних умов для розвитку науково-

технічного прогресу і структурно-отраслевой збалансованості економіки. 

6. Посилити ефективність валютного регулювання і валютного 

контролю, боротьбу з легалізацією (відмиванням) прибутків, отриманих 

злочинним шляхом, нелегальним вивезенням капіталу, фінансуванням 

терористичних організацій, у тому числі у рамках заходів, що проводяться 

міжнародним співтовариством. 

7. Забезпечити досягнення допустимих об'ємів державного 

запозичення і раціональної структури зовнішнього боргу, підвищення 

стійкості банківських пасивів, активізацію політики формування кредитних 

ресурсів на основі стимулювання накопичень фізичних і юридичних осіб в 

національній валюті, а також пільгове кредитування інвестиційних 

проектів, що не увійшли до переліку державний цільових програм. 

На відміну від норм в інших країнах, останні зміни в регулюванні 

фінансового сектора України повинні носити не стільки обмежувальний 

характер, скільки бути спрямовані на підтримку фінансового сектора і 

спрощення деяких процедур [208]: 

 ефективна реалізація права Національного банку України 

призначати уповноважених представників в кредитні організації; 

 вдосконалення процедур реорганізації комерційних організацій, 

у тому числі кредитових; 

 створення механізму підвищення капіталізації банків з 

використанням державних цінних паперів. 

Таким чином, розвиток регулювання та нагляду на вітчизняному 

фінансовому секторі потребує урахування нових підходів та основних 

складових перебудови регулювання, що зараз відбувається   у світі, і які 

передбачають: уніфікацію процедур регулювання; впровадження нагляду, 

що базується на ризиках, та стандартизованих процедурах управління 
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ризиками; посилення контролю за власниками та керівниками фінансових 

установ; концентрація та інтеграція регуляторних функцій, їх зосередження 

у єдиному державному органі; активізацію  участі  об'єднань професійних 

учасників ринку у вирішенні проблем, що стримують розвиток фінансового 

ринку,у тому числі, залучення їх ресурсів для фінансування діяльності 

регуляторних органів; здатність та готовність національних регуляторів  до 

ефективної  співпраці з міжнародними фінансовими органами та  їх 

об'єднаннями; посилення боротьби з відмиванням грошей[209, с.55]. 

З огляду на це реформування регулювання та нагляду на фінансовому 

ринку України повинне здійснюватися за  чотирма основними напрямами: 

по-перше, шляхом уніфікації норм і правил державного регулювання на 

фінансовому ринку з поступовою концентрацією регуляторних функцій в 

одному державному органі; по-друге, відокремлення наглядових  функцій 

від регуляторних та впровадженням системи пруденційного нагляду в усіх 

основних сегментах фінансового ринку; по-третє, підвищенням ролі 

саморегулівних організацій професійних учасників і встановленням їх 

більш тісного зв'язку регуляторними органами; по-четверте, суттєвим 

поліпшенням  фінансування державних регуляторів, у тому числі з 

ринкових джерел.  

Впровадження мегарегулювання на вітчизняному фінансовому ринку 

України повинне здійснюватися поетапно, відповідно до спеціально 

розробленої урядової Концепції, насамперед, шляхом уніфікації вимог і 

стандартів діяльності на фінансовому ринку, а також створенням 

відповідних законодавчих передумов для консолідації державних функцій 

регулювання. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У магістерській роботі розглянуто розробку теоретичних засад і   

відповідних науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення 

механізмів державного регулювання забезпечення економічної безпеки 

України. 

Отримані в процесі дослідження результати дають змогу 

сформулювати такі висновки. 

1. Узагальнено теоретичні підходи щодо сутності державного 

регулювання економічного сектора. На основі системного аналізу та  

синтезу розглянуто чинники і умови соціально-економічних перетворень, 

зміна яких призводить трансформацію системи державного регулювання 

економічної безпеки України. Послідовна інтеграція України в сучасну 

систему світових зв'язків, зміну пріоритетів у виборі економічної політики, 

загрози, що знову з'явилися, у сфері економіки дозволяють уточнити 

трактування економічної безпекифінансового сектора, під якою тепер 

розуміється стан суб'єктів фінансової системи, що характеризується чітко 

сформульованою стратегією розвитку з урахуванням національно-

державних інтересів і прогресуючий розвиток, що забезпечує, щляхи 

стійкого зростання добробуту усіх верств населення, в умовах збереження 

необхідного балансу економічних, юридичних і громадських заходів 

протидії зовнішнім і внутрішнім чинникам, що створюють загрози життєво 

важливим інтересам суспільства. 

2. Обґрунтовано  державне регулювання економічного  сектора як 

чинника забезпечення економічної безпеки країни. Запропонована 

вдосконалена класифікація внутрішніх і зовнішніх загроз  економічній 

безпеці фінансового сектора України та їх джерел. До внутрішніх загроз 

економічної безпеки фінансового сектора можна віднести: відсутність чітко 

сформульованої державної соціально-економічної політики; 
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нерозвиненість, незбалансованість і нескоординованість дій суб'єктів 

розподільної сфери економіки; незавершеність економічних перетворень і 

слабкість нормативно-правової бази; втрату країною статусу індустріально-

технологічної держави і як наслідок, збереження деформації структури 

економіки і продовження процесів деіндустріалізації; погіршення стану 

науково-технічного  потенціалу, втрату позицій на окремих напрямах 

науково-технічного розвитку; слабкість ринкових інструментів економіки. 

До головних зовнішніх загроз економічної безпеки України можна 

віднести: надмірну "відкритість" української економіки і її фінансового 

сектора за відсутності належної економічної політики; переважання 

сировинної спрямованості експорту; нерозвиненість транспортної 

інфраструктури експортно-імпортних операцій. 

3. Досліджено зарубіжний досвід державного регулювання 

національної економіки, з метою  його подальшого впровадження. За 

допомогою системного та порівняльного методів проаналізовано 

співвідношення вітчизняного і зарубіжного досвіду функціонування 

механізму державного регулювання фінансового сектора в системі 

забезпечення економічної безпеки країни, нейтралізація кризових ситуацій, 

що виникають у сферах економічної діяльності; організації та координація 

реалізації стратегії розвитку системи економічної безпеки фінансового 

сектора; мотивація органів державного управління до здійснення заходів зі 

зміцнення економічної безпеки фінансового сектора; програмно-

нормативне регламентування  його безпеки. 

4. Окреслено основні механізми  розвитку державної економічної 

політики, та механізми забезпечення конкурентоспроможності української 

фінансової системи. Доведено, що в сучасних умовах саме валютно-

фінансова  сфера все частіше стає провідником дестабілізуючого впливу 

внутрішніх і зовнішніх чинників на національну економіку. За останні три 

десятиліття усі держави,  в тій чи іншій мірі зіткнулися з валютно-

фінансовими потрясіннями. Розрахунки показують, що в країнах, що 
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випробували валютно-фінансову кризу, темпи приросту ВВП в 

післякризовий період знижувалися в середньому на 3-5%,  а темпи інфляції 

- на 5-7%. Крім того, прямі витрати цих країн з реструктуризації фінансово-

банківських систем досягали 30-50% ВВП. У зв'язку з цим необхідно 

відмітити, що без чітко функціонуючого механізму державного 

регулювання економіки ефективна реалізація національної і економічної 

безпеки фінансового сектора неможлива. Щоб підвищити якість системи 

державного регулювання забезпечення економічної безпеки фінансового 

сектора України необхідно: 

- - сприяти реалізації спеціальних функцій держави з забезпечення 

економічної безпеки фінансового сектора; 

-  радикально переглянути методи державного регулювання, а також 

нормативну базу, регулюючу економічні відносини та забезпечує 

функціонування економічної системи з точки зору оцінки кримінології; 

- удосконалювати систему правового забезпечення державного 

регулювання економічної безпеки фінансового сектора України. 
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