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У статті визначено зміст механізму правового забезпечення фі-
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В статье определено содержание механизма правового обеспече-
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проблемы, которые негативно влияют на стабильность финансо-
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Постановка проблеми. В умовах глобалізаційних та інтегра-
ційних процесів підвищується рівень впливу внутрішніх і зовні-
шніх ризиків на фінансову систему України. А тому особливої 
актуальності набуває питання функціонування у державі ефекти-
вного механізму забезпечення національної безпеки та фінансо-
вої безпеки як її окремого виду з метою збереження й підтриман-
ня правового порядку та належної охорони й захисту фінансової 
системи України. Досягнення цієї мети потребує відповідних змін 
в організації діяльності для протидії негативному впливу різних 
чинників на фінансову систему України, в тому числі удоскона-
лення правового регулювання такої діяльності. Тому сьогодні, в 
умовах реформування сфери публічної фінансової діяльності ви-
значення змісту механізму правового забезпечення фінансової 
безпеки держави та проблем у цій сфері потребує науково та 
практично обґрунтованих досліджень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти 
означеної проблематики досліджували вчені С. Д. Гелей, 
М. Д. Лесечко, Я. Й. Малик, А. І. Сухоруков та інші. Разом з тим 
у працях зазначених авторів не приділено належної уваги харак-
теристиці механізму правового забезпечення фінансової безпеки 
держави та проблем, які негативно впливають на стабільність фі-
нансової системи України за сучасних умов її функціонування та 
розвитку. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз механізму пра-
вового забезпечення фінансової безпеки держави. Завданнями 
статті є: визначення змісту механізму правового забезпечення 
фінансової безпеки держави; аналіз проблем, які негативно впли-
вають на стабільність фінансової системи України; формулюван-
ня окремих напрямів удосконалення механізму правового забез-
печення фінансової безпеки держави. 

Основні результати дослідження. Відповідно до ст. 1 Закону 
України «Про основи нацiональної безпеки України» вiд 19.06. 
2003 № 964-IV (Основи) та наукових джерел сутністю національ-
ної безпеки загалом є захищеність життєво важливих iнтересiв 
людини i громадянина, суспільства i держави, за якої забезпечу-
ються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобі-
гання i нейтралiзацiя реальних і потенційних загроз національ-
ним інтересам; стан захищеності життєво важливих iнтересiв 
особи, суспільства та держави вiд внутрiшнiх i зовнiшнiх загроз 
[1, с. 13]. 
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У ст. 7 Основ також визначено сфери діяльності, і тому числі 
й економічну, де можливі такі загрози національній безпеці, як 
велика боргова залежність держави, критичні обсяги державних 
зовнішнього і внутрішнього боргів тощо. Ці загрози стосуються 
сфери публічної фінансової діяльності та окремого виду націона-
льної безпеки – фінансової безпеки. 

Науковці визначають фінансову безпеку як такий стан бюдже-
тної, податкової та грошово-кредитної систем, що гарантує:  

спроможність держави ефективно формувати, зберігати від 
надмірного знецінення та раціонально використовувати фінансо-
ві ресурси для забезпечення її соціально-економічного розвитку і 
обслуговування її фінансових зобов’язань [2, с. 13];  

захищеність фінансових iнтересiв держави та суб’єктів госпо-
дарювання [3, с. 235]. 

Загалом можна стверджувати, що фінансова безпека є станом 
захищеності i забезпечення фінансових iнтересiв особи, суспільс-
тва, держави чи окремих її адмiнiстративно-територiальних утво-
рень та їх захисту вiд різних загроз. 

Механізм забезпечення фінансової безпеки є доволі складною 
та глибоко структурованою системою реагування на виклики су-
часності, що включає такі елементи, як: об’єкт; суб’єкти; мету; 
завдання; показники; перелiк загроз; види фiнансової безпеки. 

Зважаючи на викладене, розглянемо елементи механізму за-
безпечення фінансової безпеки. 

Законодавець в ст. 3 Основ визначив перелiк об’єктiв 
нацiональної безпеки, а саме: людина i громадянин – їхнi консти-
туцiйні права i свободи; суспiльство – його духовнi, морально-
етичнi, культурнi, iсторичнi, iнтелектуальнi та матерiальнi 
цiнностi, iнформацiйне й навколишнє природне середовище i 
природнi ресурси; держава – її конституцiйний лад, суверенiтет, 
територiальна цiлiснiсть i недоторканнiсть. Ці ж цінності, а також 
фiнансова система України виступають об’єктами фiнансової 
безпеки держави. Однак, узагальненим об’єктом фiнансової без-
пеки виступають фiнансові iнтереси особи, суспiльства, держави, 
її окремих адмiнiстративно-територiальних утворень, їх охорона 
та захист.  

Основним суб’єктом фінансової безпеки виступає держава, що 
здійснює функції в цiй сферi через державні органи (законодав-
чої, виконавчої i судової влади) та органи мiсцевого самовряду-
вання. Окрему групу серед них утворюють суб’єкти забезпечення 
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фінансової безпеки (Рахункова палата, Державна аудиторська 
служба України, Державна фіскальна служба України, Націона-
льний банк України, Державна служба фінансового моніторингу 
та інші), наділені спеціальними повноваженнями у цій сфері.  

Завдяки діяльності зазначених та інших суб’єктів забезпечен-
ня фінансової безпеки держави реалізується її мета – охорона i 
захист фінансових iнтересiв особи, суспільства, держави та її ад-
міністративно-територіальних одиниць вiд різних загроз. Водно-
час реалізація та досягнення цієї мети передбачає виконанням 
низки завдань, основними з яких є такі:  

профiлактика та запобiгання правопорушенням i злочинним 
посяганням на фiнансову систему держави;  

своєчасне виявлення реальних i потенцiйних загроз 
фiнансовiй системi держави, вжиття заходiв щодо їх нейт-
ралiзацiї;  

оперативне виявлення змiн i негативних тенденцiй у сферi пу-
блічної фiнансової дiяльностi, своєчасне реагування на них;  

виявлення та формування умов, сприятливих для ефективного 
здiйснення публічної фiнансової дiяльностi;  

послаблення шкiдливих наслiдкiв вiд протиправних дiй, спря-
мованих на пiдрив фiнансової безпеки; збереження i ефективне 
використання фiнансових ресурсів [1, с. 20-21].  

Важливим елементом механізму забезпечення фінансової без-
пеки є система різних загальних та iндивiдуальних показників, а 
також система її загроз – негативних чинникiв чи умов, які 
ускладнюють (унеможливлюють) реалiзацiю важливих фінансо-
вих iнтересiв особи, суспільства, держави та створюють небезпе-
ку фінансовій незалежності України [1, с. 24].  

Так, завдяки системі різних загроз (внутрiшнiх, зовнiшнiх, ре-
альних, потенційних) оцінюється стан фiнансової безпеки. Якщо 
внутрішні загрози пов’язані з несприятливими процесами у фі-
нансовій системі України, то зовнішні – у світовій фінансовій си-
стемі. Натомість, реальні загрози є такими, що вже виникли, а 
потенційні – які можуть виникнути. Негативний вплив загроз є 
особливо відчутним для бюджетної системи України, важливим 
чинником стабільності та збалансованості якої є джерела фінан-
сування Державного бюджету України (Держбюджету) та держа-
вного боргу. Натомість, незбалансованість Держбюджету, щоріч-
не зростання його дефіциту та видатків на погашення й 
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обслуговування державного боргу поряд з іншими є реальними 
загрозами фінансовій безпеці держави.  

Продовжуючи дослідження, вважаємо за доцільне більш дета-
льно розглянути механізм забезпечення безпеки банківської сис-
теми України, оскільки на сьогодні саме ця сфера потребує пиль-
ної уваги через існування різних загроз, які негативно впливають 
та стан та стабільність банківської системи України, а, отже, – й 
на фінансову систему України в цілому. 

Варто зазначити, що безпека банківської системи України є 
станом захищеності і забезпечення життєво важливих фінансових 
інтересів особи, суспільства, держави у цій сфері та їх захист від 
різних загроз.  

Стосовно елементів механізму аналізованого виду фінансової 
безпеки, то її об’єктом виступає банківська система України в ці-
лому та окремі банки, а суб’єктами забезпечення – органи, що 
здійснюють функції в цiй сферi: Національний банк України 
(НБУ), Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Державна слу-
жба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг). 
Саме ці суб’єкти наділені повноваженнями щодо здійснення дія-
льності, змістом якої є забезпечення безпеки банківської системи 
України. Однак особливістю такої діяльності є наявність мети – 
пiдтримання безпечного рiвня функцiонування банківської сис-
теми України та окремих завдань, спрямованих на досягнення ці-
єї мети. На нашу думку, механізм забезпечення безпеки банківсь-
кої системи України передбачає реалізацію з-поміж інших таких 
завдань: оперативне реагування на виявлені зміни й негативні те-
нденції у банківській системі України; своєчасне виявлення за-
гроз та вжиття заходiв щодо їх нейтралiзацiї; запобiгання протипра-
вним посяганням на банківську систему України та послаблення 
шкідливих наслiдкiв у випадку їх вчинення.  

Іншим не менш важливим елементом механізму забезпечення 
безпеки банківської системи України є показники, якими визна-
чається стан такої безпеки. Зокрема такими є: кiлькiсть банкiв; 
частка iноземного капiталу; обсяг наданих кредитiв; обсяг 
вкладiв юридичних та фізичних осіб; курс гривнi до основних 
iноземних валют; ставка рефiнансування НБУ; вiдсотковi ставки 
за кредитами i депозитами; розмiр золотовалютних запасiв країни 
тощо.  

Однак стан безпеки банківської системи України в більшій мі-
рі характеризується її стійкістю до впливу різних загроз, основ-
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ними серед яких можна назвати недосконалість правової, органі-
заційної та інституціональної бази у цій сфері, політичну неста-
більність, масштаби тіньової економіки, рівень корупції в держа-
ві. Іншими загрозами виступають: поглиблення загальної кризи 
неплатежів у державі; відмивання «брудних» коштів та їх легалі-
зація; слабкий захист банківських телекомунікацій від несанкціо-
нованого введення в обіг фіктивних і підроблених банківських 
документів; використання для операцій із незаконного переве-
дення коштів у готівку банківських цінних паперів (векселів, 
ощадних сертифікатів тощо); поширення обсягів позабанківсько-
го грошового обігу; несвоєчасні та малоефективні заходи по за-
хисту інтересів вкладників банків; слабка роль НБУ із нагляду за 
діяльністю банків з метою недопущення їх неплатоспроможності 
та банкрутства тощо [4, с. 58–59]. Окрім того, недостатній обсяг 
безготівкових розрахунків у грошовому обігу, використання 
суб’єктами господарювання готівкових розрахунків з метою ухи-
лення від оподаткування, проблеми платежів з використанням 
пластикових карток [1, с. 40] також є тими чинниками, що не 
сприяють гарантуванню фінансової безпеки банківської системи 
України. 

Вплив цих та інших загроз особливо був відчутним для бан-
ківської системи України у найбільш складний період фінансової 
кризи (2014–2015 рр.), викликаної як політичною, так і економіч-
ною нестабільністю. Зазначені чинники спричинили такі негати-
вні явища, як відплив вкладів фізичних осіб з банківської систе-
ми України (їх обсяг за 2014 р. скоротився на 126 млрд грн), 
зростання частки простроченої заборгованості за кредитами (ста-
ном на 01.01.2015 р. цей показник загалом по банківській системі 
дорівнював 13,5 %, на 01.11.2015 р. – 20,4 %), значні обсяги до-
капіталізації ряду банківських установ, скорочення кредитних 
портфелів тощо.  

Окрім того, протягом 2014–2015 рр. тривав процес очищення 
та оздоровлення банківської системи шляхом виведення з ринку 
проблемних банків та установ, що займались відмиванням коштів 
або іншими сумнівними транзакціями: у 2014 р. у 33 банки було 
введено тимчасову адміністрацію, були прийняті рішення про лі-
квідацію 17 банків, у 51 банк призначено кураторів; у 2015 р. 
НБУ визнав неплатоспроможними 27 банків). Так, низку пору-
шень було виявлено у банках «Велес» (спроба незаконно вивести 
за кордон близько 460 млн дол.); «Михайлівський» (виведення з 
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банку 870 млн грн. коштів вкладників і доведення фінансової 
установи до неплатоспроможності), «Хрещатик» (погашення 
кредитної заборгованості підприємств, пов’язаних з акціонерами 
банку, за кошти з рахунків інших юридичних та фізичних осіб) 
[5]. 

З огляду на наявні загрози важлива роль у їх мінімізації та 
нейтралізації належить правовому механізму забезпечення фі-
нансової безпеки, організаційні основи щодо якого визначені у 
Законі України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. 
№ 679-XIV (статті 1 і 7), Законі України «Про банки і банківську 
діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III (статті 1, 9, 71). Такий 
механізм передбачає здійснення уповноваженими суб’єктами ді-
яльності, спрямованої на: забезпечення дотримання банками та 
іншими суб’єктами банківського нагляду законодавства України і 
встановлених нормативів; аналіз стану фінансової системи щодо 
фінансової стабільності; обмеження ризиків, на які наражається 
банк внаслідок участі в банківській групі, шляхом регулювання, 
моніторингу та контролю ризиків банківської групи; здійснення 
перевірок з метою визначення рівня безпеки і стабільності опера-
цій банку, достовірності звітності банку і дотримання банком за-
конодавства України про банки і банківську діяльність, а також 
нормативно-правових актів НБУ тощо. 

Окрім того НБУ з метою забезпеченням стабільності банків-
ської системи відповідно до ст. 71 Закону України «Про Націона-
льний банк України» має право визначати тимчасові особливості 
регулювання та нагляду за банками, сутністю яких є: застосуван-
ня економічних нормативів; формування та використання резер-
вів для відшкодування можливих втрат за активними операціями 
банків; запроваджувати обмеження на їх діяльність, у тому числі 
обмежувати або забороняти видачу коштів з поточних і вкладних 
(депозитних) рахунків фізичних і юридичних осіб, а також обме-
жувати або тимчасово забороняти проведення валютних операцій 
на території України, зокрема операцій з вивезення, переказуван-
ня і пересилання за межі України валютних цінностей. 

Наявність ознак нестійкого фінансового стану банківської си-
стеми, а також обставин, що загрожують її стабільності підтвер-
джується відповідним рішенням Ради з фінансової стабільності 
(Ради), основним завданням якої відповідно до положень Указу 
Президента «Про Раду з фінансової стабільності» від 24.03.2015 р. 
№ 170/2015 є своєчасне виявлення поточних і потенційних зов-
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нішніх і внутрішніх загроз і системних ризиків для забезпечення 
фінансової стабільності й мінімізації їх негативного впливу на 
фінансову систему держави. Відповідно до цього завдання Рада 
виявляє, аналізує, здійснює оцінку та моніторинг загроз і систем-
них ризиків для фінансової системи держави.  

За сучасних умов військового конфлікту та анексії Російською 
Федерацією українських територій питання захисту фінансової 
системи України в цілому та окремо – банківської системи від рі-
зних загроз є вельми актуальними. Іншими проблемами є належ-
не регулювання банківської діяльності та відсутність ефективного 
банківського нагляду. Зазначені чинники призвели до стрімкого 
зростання кількості установ, які не мали наміру виконувати фун-
кції класичного фінансового посередництва і розглядалися акціо-
нерами виключно як інструмент фінансування пов’язаних бізне-
сів. Такі фінансові установи зазвичай використовувалися (і 
використовуються) для видачі кредитів позичальникам афілійо-
ваним із власниками банківських установ, підприємствам з озна-
ками фіктивності, для виведення майна з-під застави шляхом пе-
реведення права власності на третіх осіб, а також для виведення 
коштів через кореспондентські рахунки в іноземних банках.  

З урахуванням зазначеного, вважаємо, що основним спряму-
ванням фінансово-правового механізму гарантування безпеки ба-
нківської системи України має бути запобігання порушенням ба-
нківського законодавства. Це, в свою чергу, вимагатиме 
прийняття у найближчій перспективі важливих рішень з метою 
підтримки стабільності банківської системи. Так, для відновлен-
ня довіри до неї фізичних осіб доцільно підвищити розмір гаран-
тованої суми відшкодування коштів за вкладами. Це сприятиме 
не лише довгостроковому розміщенню вкладів у банках, а й пок-
ращенню кредитування юридичних і фізичних осіб. З цією ж ме-
тою варто зменшити ставки за кредитами, наближаючи їх до рів-
ня європейських країн.  

Мінімізації впливу негативних чинників на банківську систему 
України також сприятиме впровадження норм Основних принципів 
ефективного нагляду Базельського комітету з питань банківського 
нагляду 1997 р. (переглянуті в 2006 р.), «Базель І (1988 р.), «Базель ІІ 
(2004 р.) до банківського законодавства України. А тому, з ураху-
ванням зазначеного, доцільно внести зміни до відповідних норм ба-
нківського законодавства, якими передбачити удосконалення меха-



Правове регулювання економіки. 2017. № 16 

62 

нізму банківського контролю та взаємодії НБУ з правоохоронними 
органами й органами фінансового контролю.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, 
зважаючи на викладене, можна узагальнити, що змістом правово-
го механізму забезпечення фінансової безпеки є здійснення упо-
вноваженими суб’єктами діяльності, спрямованої на пiдтримання 
безпечного рiвня функцiонування фінансової системи та своєчас-
не виявлення загроз у цій сфері.  

З метою мінімізації негативного впливу загроз на стабільність 
фінансової системи України доцільно з-поміж інших заходів та-
кож внести відповідні зміни до фінансового та іншого законодав-
ства, удосконалити механізм фінансового контролю та банківсь-
кого нагляду, а також взаємодії суб’єктів їх здійснення. 

Сформульовані у статті положення можуть слугувати пода-
льшим науковим розробкам питань механізму правового забезпе-
чення фінансової безпеки в цілому та її окремих видів. 
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