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Розвиток фінансового ринку
в контексті формування фінансової безпеки України
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П

остановка проблеми. На сучасному етапі економічного розвитку
національної економіки існують проблеми у забезпеченні фінансової безпеки.
Одним із чинників, що знижують цей
показник, є рівень розвитку фінансового ринку країни. У зв’язку з цим актуальною є потреба у дослідженні рівня
розвитку фінансового ринку в контексті
формування фінансової безпеки країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку фінансового
ринку країни приділяється на сьогодні значна увага з боку вітчизняних науковців таких як: О.Ю. Смолянської, Г.А.
Крамаренко, В.М. Шелудько, В.П. Ходаківської, В.М. Іванової, О.М. Іваницької,
В.О. Поворозника та інших. Питанням
фінансової безпеки країни також не залишаються без уваги українських вчених О. Барановського, М. Єрмошенка, В.
Мунтіян, В. Шлемко, І. Бінько та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. На сьогоднішний день не повністтю досліджені науковий та практичний аспекти фінансової
безпеки, не визначена природа основних
складових фінансової безпеки. Також
можна відмітити, що на сучасному етапі
розвитку система заходів щодо зміцнення фінансової безпеки України так і не
була заснована.
Мета статті. Дослідити основні проблеми розвитку фінансового ринку в
контексті формування фінансової безпеки країни.
Виклад основного матеріалу. В результаті інтеграційних процесів та глобалізації Україна зіткнулась з проблемою
підвищення рівня економічної безпеки.

Важлива складова економічної безпеки
– це фінансова безпека, тобто такий стан
фінансово-кредитної сфери держави,
який характеризується збалансованістю і якістю системної сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг,
стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних чинників, здатністю цієї сфери
забезпечувати захист національних фінансових інтересів, достатні обсяги фінансових ресурсів для всіх суб’єктів господарювання і населення [1, с. 23].
Фінансова безпека досягається діяльністю у фінансовій сфері і в сполучених з нею сферах: грошово-кредитної,
економічної, соціальної, міжнароднофінансової. Тому, концепція і стратегія
фінансової безпеки повинні знаходити
відображення в концепції та державної
стратегії економічної безпеки, в економічній, бюджетної та грошово-кредитній
політиці.
На фінансову безпеку України впливають внутрішніх і зовнішні загрози, що
пов’язані із законодавчим регулюванням
фінансового сектору; рівнем розвитку
фінансового ринку; станом банківської
системи; боргової та бюджетної політики
держави; глобалізаційними та інтеграційними процесами. У табл. 1. наведена
класифікація загроз фінансовій безпеці
держави [1, с. 25 – 29].
Основними проблемами фінансової
безпеки України є високий рівень інфляції, збільшення обсягів державного
боргу, значний дефіцит бюджету, незадовільний стан капіталізації вітчизняної
банківської системи, експансія іноземного капіталу у вітчизняній банківській
системі [2, с. 24]. При цьому фінансовий
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ринок та рівень його розвитку здійсню- млн. доларів. Обсяг прямих інвестицій з
ють значний вплив на рівень фінансової України за січень – червень 2012 року
склав – 6 399,8 млн. доларів [4].
безпеки країни.
Основними причинами відтоку капітаТаблиця 1 лу в інші країни є несприятливий інвестиційний та підприємницький клімат, це
Класифікація загроз
пов’язано з політичною та економічною
фінансовій безпеці держави
нестабільністю; низький рівень захисту
КласифікаВид загрози
ційна ознака
прав власників та інвесторів. Ця ситуація
зовнішні, створюються в зообумовлена недостатнім рівнем розвитку
За джеревнішньому макросередовищі; фінансового ринку країни. Заходи, які
лами виник- внутрішні, що породжуютьбудуть спрямовані на посилення ролі фінення
ся внутрішнім мікросередонансового ринку в залучені інвестиційних
вищем.
ресурсів, повинні стати пріоритетними
реальні, виникнення яких
для діяльності держави, задля підтримки
має достовірний характер
фінансової безпеки країни. Тому що відЗа вірогідймовірні, виникнення яких
ністю виник- має ймовірний характер;
тік капіталу може призвести до недостанення
потенційні, ймовірність яких
чі ресурсів для фінансування державних
важко оцінити (низький сту- програм та проектів.
пінь ймовірності).
Фінансовий ринок країни сприяє акуЗа можлипрогнозовані;
муляції
та мобілізації фінансових ресурвістю проне
прогнозовані.
сів.
Сучасна
глобалізація торгівлі цінними
гнозування
паперами створює можливості для серглобальні, створювані глобальним навколишнім серед- йозної загрози щодо поглиблення більш
овищем (глобальними пасильними фінансовими ринками слабких.
раметрами або тенденціями
Це пов’язано з маневрування вільними
розвитку);
фінансовими ресурсам. Саме тому винаціональні, обумовлені наникає необхідність у постійному контрнавколишнім
За інститу- ціональним
олі та аналізі рівня розвитку фінансового
середовищем;
ційним порегіональні,
створювані
реринку, з метою забезпечення фінансової
ходженням
гіональними параметрами і
та економічної безпеки країні.
тенденціями розвитку;
До негативних аспектів розвитку фімісцеві, обумовлені місцевинансового
ринку також слід віднести
ми умовами;
суттєве
поширення
деривативів, ускладлокальні, породжені мікронення фінансових операцій та втрату
середовищем суб’єктів фінансової безпеки.
прозорості ринком. Характерною рисою
сучасних фінансових ринків стала асиНа даному етапі розвитку національ- метричність інформації, яка пов'язана з
ної економіки спостерігається масштабне відсутністю достовірних відомостей про
виведення капіталу за кордон. Підґрун- якість і дійсну вартість активів. У ретям для цього є: недосконалість систе- зультаті лібералізації законодавства і
ми державного регулювання, високий значного розширення фінансових ринрівень тіньової економіки та низький ків у його учасників зросла можливість
рівень інвестиційної й підприємницької отримання короткострокового прибутку
привабливості та інше. Через ці фактори за рахунок здійснення спекулятивних
і виникає загроза фінансовій безпеці та операцій. Основна частина операцій на
національним інтересам [3].
фінансових ринках пов'язана з мобільЗа даними Державного комітету ста- ними потоками спекулятивного капіталу
тистики за станом на 1 жовтня 2012 року і практично не відноситься до реального
українськими інвесторами було вивезено сектору економіки. При цьому процеси
за кордон 224,4 млн. доларів. Загальний фінансової глобалізації також харакоб’єм прямих інвестицій в країни світу теризують виникнення нових фінансосклав 6 652,3 млн. доларів. Найбільші об- вих інструментів, які розширюють для
сяги були спрямовані з Донецької облас- учасників ринку можливості здійснення
ті – 5 424,7 млн. доларів та Києва – 663,8 спекулятивних операцій.
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З метою підвищення рівФінансова безпека
ня фінансової безпеки та
країни
посилення ролі фінансового
ринку уряду необхідно запровадити низку комплексних заходів, направлених
Конкурентоспроможність
на концентрацію операцій з
цінними паперами на організованому ринку та підвиФактори зовнішнього середовища:
Фактори внутрішнього середовища:
щення прозорості цих опе- іноземні інвестиції,
- інфляція;
рацій [5, с. 140-144].
-міжнародні фінансові організації,
- державний бюджет;
-міжнародні запозичення
- монетизація ВВП;
Пріоритетними напряма-зовнішній державний борг,
- доларизація;
ми діяльності управлінського
-торгівельна політика тощо.
- фондовий ринок тощо
апарату України з приводу забезпечення фінансової
Рис. 1. Фактори впливу на підтримання
безпеки, а також сприянню
фінансової безпеки
економічному зростанню маНа рис.1 наведено схематично фактори
ють бути [6, с. 37]:
забезпечення прозорості фінансових впливу на підтримання фінансової безпеки [8, с. 17].
відносин;
Стратегія забезпечення економічних
посилення ролі фінансового ринку;
підвищення інвестиційної привабливості інтересів держави з приводу підтриманта створення сприятливих умов для функ- ня фінансової безпеки, повинна поєднувати політику регулювання як внутрішціонування підприємницької діяльності;
підвищення рівня захисту прав влас- ніх процесів на фінансовому ринку, так і
зовнішніх факторів, які є пріоритетними
ників та інвесторів.
Поступова орієнтація фінансового для національної економіки.
Інноваційні технології управління проринку з виконання функції перерозподілу капіталу на акумулювання коштів цесами повинні бути основою механізму
фінансової безпеки. А основною складовою
також буде доречна.
Доцільним буде виділення індикато- в формуванні стратегії підтримання фінанрів, що описують стан фінансової без- сової безпеки країни є її конкурентоспропеки національної економіки. Індикатори можність. Адже конкурентоспроможність
економічної безпеки – це реальні ста- сприяє залученню іноземних інвестицій,
тистичні показники розвитку економіки виходу українських компаній за межі накраїни, які характеризують явища і тен- ціонального ринку. Через все вищесказане
денції в економічній сфері. До них відно- можна зробити висновок – чим вище рівень конкурентоспроможності країни тим
сяться [7, с. 25 – 28]:
рівень присутності іноземного капі- вище рівень її фінансової безпеки.
Висновки та пропозиції. Отже, осноталу в рамках іноземних прямих, портвним структурним елементом забезпефельних інвестицій;
чення фінансової безпеки є конкуренрівень монетизації ВВП;
швидкість обігу готівки та валютний тоспроможність. Уряд держави повинен
формувати політику досягнення високурс;
відношення суми валових міжнарод- кого рівня фінансової безпеки держави
них резервів НБУ до загальної суми річ- таким чином, щоб всі фактори були збалансовані і ніяким чином не ставило під
ного імпорту;
загрозу фінансову безпеку країни.
дефіцит державного бюджету;
З метою підвищення рівня фінансової
ступінь доларизації національної екобезпеки та посилення ролі фінансовономіки;
динаміка процентних ставок за бан- го ринку уряду необхідно запровадити
низку комплексних заходів, направлеківській кредит;
питома вага довгострокових банків- них на концентрацію операцій з цінниських кредитів у загальному обсязі нада- ми паперами на організованому ринку та
підвищення прозорості цих операцій. Ці
них кредитів.
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заходи можуть бути здійсненні за раху- та регулювання фондового та страховонок удосконалення монетарної та валют- го ринків, а також проведення реформ у
ної політики, державного стимулювання бюджетній системі.
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В КОНТЕКСТЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ
Резюме
Исследованы теоретические аспекты развития финансового рынка в контексте финансовой безопасности страны, проанализированы причины низкого уровня финансовой безопасности, предложены мероприятия по повышению уровня финансовой безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, финансовый рынок, индикаторы экономической безопасности.
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FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT IN THE CONTEXT
OF FORMING THE FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE
Summary
Studied the theoretical aspects of financial market development in the context of the financial security
of the country, analyzed the reasons for the low level of financial security, proposed measures to
improve the level of financial security.
Key words: economic security, financial security, financial market indicators of economic security.

