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У статті узагальнено концептуальний базис управління фінансовою безпекою держави на засадах 
системного підходу. Впорядковано цілі функціонування підсистем фінансової безпеки для реалізації 
фінансових інтересів держави. Зроблено припущення, що метою управління фінансовою безпекою 
держави є баланс витрат на безпеко орієнтовані заходи та спрямування фінансових активів на задо-
волення потреб учасників фінансової системи країни. Обґрунтовано, що з позиції макрорівневого 
безпекознавства управління за системного підходу, з одного боку, здійснюється щодо об’єкта, який 
має складну будову (як система фінансової безпеки), а з іншого боку, передбачає використання сис-
теми управлінських засобів та інструментів щодо підтримки стану захищеності від негативного 
впливу зовнішніх і внутрішніх небезпек та загроз, а також забезпечення такого функціонального 
стану об’єкту, що може гарантувати задоволення фінансових інтересів владних структур, насе-
лення, суб’єктів підприємницької діяльності, учасників фінансових відносин.
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Постановка проблеми. Механізми управління 
фінансовою безпекою держави в Україні нині перебува-
ють у зародковому стані, або, говорячи науковою мовою, 
залишаються на етапі свого становлення. Необхідність 
використання інструментів професійного менеджменту 
задля протидії загрозам і ризикам, що мають фінан-
сову природу походження, для суб’єктів господарської 
діяльності була усвідомлена їх керівництвом і влас-
никами в період розгортання на теренах фінансово-
економічної системи кризових явищ. Страх втратити 
власні фінансові активи скеровував топ-менеджмент 
бізнес-суб’єктів до пошуку ефективного інструмента-
рію управління їх фінансовою безпекою. Водночас на 

рівні владних структур питання фінансової безпеки та 
фінансового суверенітету держави хоча піднімались та 
обговорювались, проте з огляду на частоту зміни влади 
та впливів політичних партій довершеної форми дер-
жавного документа, що має регуляторну силу, вони так 
і не набули. Отже, актуальними теоретичними та при-
кладними завданнями продовжують залишатись пошук, 
аналіз, систематизація та узагальнення підходів до 
управління фінансовою безпекою, які можна ефективно 
використати на макрорівні. Одним із найбільш популяр-
них і таких, які можна віднести до категорії класичних, 
є системний підхід, який у межах дослідження пропо-
нується розглянути більш детально.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним 
аспектам управління станом фінансової безпеки дер-
жави та його оцінювання присвячено чимало праць 
сучасних дослідників проблем безпекознавства. Так, 
Н.В. Зачосовою вивчаються перспективні напрями ста-
білізації стану фінансової складової економічної без-
пеки національної економіки України [1] та чиняться 
спроби формування стратегії макрорівневої фінансової 
безпеки [2]. Т.О. Луцик-Дубова займається розроблен-
ням системи індикаторів фінансової безпеки держави 
[3]. А.Ю. Ковальчук пропонує систему сучасних прин-
ципів механізму забезпечення фінансово-економічної 
безпеки країни [4]. К.Є. Мойсеєнко та М.Г. Уракін 
визначають зміст, складові, функціональні зв’язки 
в межах системи фінансової безпеки держави [5]. 
А.С. Полторак та А.О. Зайко конкретизують методо-
логічні засади систематизації фінансової безпеки дер-
жави [6]. Системний підхід прослідковується в робо-
тах А.В. Кулінської, одна з публікацій якої присвячена 
визначенню обставин, які впливають на зміцнення 
системи національної фінансової безпеки України [7], 
а також І.Р. Лукановської [8]. Водночас у більшості 
досліджень поняття системності застосовується лише 
для підкреслення факту складної будови фінансової 
безпеки держави, але не для характеристики процесу 
управління нею на рівні владних структур.

Формулювання цілей статті. Метою статті є уза-
гальнення парадигм і концептуальних засад систем-
ного підходу до управління фінансовою безпекою 
держави, впорядкування наукових позицій вітчизня-
них дослідників, які є фундаторами та прихильниками 
цього підходу, задля формування теоретичного базису 
системного управління фінансовою складовою еконо-
мічної безпеки національної економіки України.

Виклад основного матеріалу. Як зазначає 
А.Ю. Ковальчук, «фінансова безпека є надзвичайно 
складною багаторівневою системою. Її утворює низка 
підсистем» [4, с. 65]. У цій тезі лаконічно розкрито всю 
сутність системного підходу до конкретизації поняття 
фінансової безпеки як наукової категорії. Найбільш кла-
сичним набором підсистем фінансової безпеки можна 
вважати такі її складові, як банківська безпека, безпека 
небанківського фінансового сектору, грошово-кредитна, 
валютна, бюджетна та боргова безпека. Дві останні під-
системи можна об’єднати в єдину складову, а саме без-
пеку публічних фінансів. Задля розроблення підходів до 
державного управління фінансовою макробезпекою вза-
галі можна запропонувати розподілити систему фінан-
сової безпеки на приватні фінанси та публічні фінанси, 
оскільки підходи до організації їх захисту на держав-
ному рівні від різних небезпек і загроз мають реалізову-
ватися з використанням принципово різних механізмів. 
К.Є. Мойсеєнко та М.Г. Уракін досліджують фінансову 
безпеку щодо врахування стану фінансової системи дер-
жави та виокремлюють такі елементи фінансової безпеки 
держави, як безпека фінансових установ, безпека фінан-
сових операцій, безпека сегментів фінансового ринку, 
безпека клієнта на фінансовому ринку [5, c. 197]. Також 

дослідники виділяють два рівні безпеки, а саме зовнішню 
фінансову безпеку та внутрішню фінансову безпеку. Вод-
ночас дослідження засад сучасного безпекознавства та 
менеджменту доводить актуальність використання сис-
темного підходу не лише на теоретичному рівні, але й під 
час вирішення прикладних завдань управління фінансо-
вою безпекою як на мікро-, так і на макрорівнях.

Системністю має характеризуватись процес діа-
гностики рівня фінансової безпеки країни. Показники, 
коефіцієнти, параметри, оцінки, що використовуються 
для аналізу стану фінансової безпеки на макрорівні, 
мають давати змогу системно характеризувати рівень 
захищеності від негативного впливу небезпек, загроз і 
ризиків усіх її функціональних підсистем. Найчастіше 
в методиках оцінювання рівня фінансової безпеки як 
на мікро-, так і на макрорівнях фахівцями використову-
ється поняття індикатора. На думку Т.О. Луцик-Дубо-
вої, індикатор фінансової безпеки – це співвідношення 
певних показників країни, що порівняно з гранич-
ними значеннями сигналізує про безпечний або небез-
печний стан фінансових відносин системи держави 
[3, c. 23]. У своєму дослідженні, присвяченому пробле-
мам оцінювання рівня безпеки на регіональному рівні, 
О.О. Павленко та Д.С. Горбатенко відзначають, що 
«оцінка рівня безпеки регіону повинна бути заснована 
на системному підході» [9, c. 16]. Оскільки оцінювання 
є однією з функцій управління, що доводить ефектив-
ність менеджменту або його нераціональну організа-
цію, доходимо висновку про доцільність застосування 
системного підходу до процесу управління фінансовою 
безпекою держави на всіх етапах його проходження.

У класичному менеджменті сутність системного 
підходу полягає в позиціонуванні організації як від-
критої системи, що має входи й виходи. Н.Н. Пойда-
Носик відзначає, що з огляду на складність категорії 
фінансової безпеки є всі підстави розглядати її з позиції 
системного підходу як відкриту систему, яка має ком-
плекс взаємопов’язаних елементів, певну структуру 
та взаємодіє із зовнішнім середовищем [10, с. 160]. 
Дослідниця наголошує на тому, що системний підхід до 
менеджменту безпеки – це один з видів наукових підхо-
дів, за якого будь-яка система безпеки розглядається як 
сукупність взаємозалежних елементів (підсистем), що 
має вихід (метою є зниження рівня або попередження 
погроз), вхід (ресурсами є фахівці, техніка й устатку-
вання, механізми керування, фінансування), процес 
(практична робота із забезпечення безпеки передбачає 
планування, організацію, керування, взаємодію, під-
готовку та вжиття конкретних заходів щодо протидії 
погрозам і ризикам), зв’язок із зовнішнім середовищем, 
зворотній зв’язок [10, с. 160]. З позиції макрорівневого 
безпекознавства управління за системного підходу, 
з одного боку, здійснюється щодо об’єкта, який має 
складну будову (система фінансової безпеки), а з іншого 
боку, передбачає використання системи управлінських 
засобів та інструментів щодо підтримки стану її захи-
щеності від негативного впливу зовнішніх та внутріш-
ніх небезпек і загроз, а також підтримки такого функ-



21

Економіка та управління національним господарством

ціонального стану, що може гарантувати задоволення 
фінансових інтересів владних структур, населення, 
суб’єктів підприємницької діяльності, учасників фінан-
сових відносин тощо. Важливою характеристикою 
системного підходу є наявність мети функціонування 
системи, яку в контексті цього дослідження визнача-
ємо як оптимальне використання фінансових ресурсів 
для задоволення фінансових інтересів різних категорій 
стейкхолдерів в умовах впливу ризиків і загроз на цей 
процес. Отже, метою управління фінансовою безпекою 
держави є баланс витрат на безпеко орієнтовані заходи 
та спрямування фінансових активів на задоволення 
потреб учасників фінансової системи країни.

Складна будова системи, як щодо системи фінансо-
вої безпеки, передбачає наявність низки підсистем із 
власними цілями, однак ефективність взаємозв’язків 
усіх елементів системи та правильна організація її 
архітектоніки сприяють тому, аби цілі всіх підсистем 
другого, третього порядку тощо слугували досягненню 
єдиної кінцевої мети функціонування всієї системи 
фінансової безпеки держави, що полягає у забезпе-
ченні фінансового суверенітету країни на глобальній 
економічній арені (рис. 1).

Зауважимо, що абсолютна фінансова незалежність 
держави у сучасному світі – це мета недосяжна та 
нераціональна. США, Японія та інші розвинуті кра-
їни, економічному потенціалу яких можна позаздрити, 
мають великі обсяги боргових зобов’язань, однак про-
довжують користуватись фінансовими запозиченнями 
від інших держав, а також від міжнародних фондів та 
організацій, які ті охоче надають, оскільки знають, що 
передані активи буде використано для інвестиційних 
цілей та економічного зростання, внаслідок яких креди-
тор отримає фінансовий зиск і повернення позиченого 
капіталу. В цьому прикладі також спрацьовує принцип 
системності, адже активи з фінансового сектору пере-

творюються на матеріальні ресурси, використовуються 
для отримання продукту з додатковою вартістю, реалі-
зуються в сегменті виробничих або споживчих товарів і 
послуг, знову перетворюються на капітал, який викорис-
товується для споживання, заощадження, інвертування 
чи задоволення інших фінансових потреб його власника.

І.П. Потапюк та А.Т. Годловський, спираючись на 
роботи Н.І. Верхоглядової та І.В. Олініченко, першим у 
переліку принципів економічної, отже, фінансової без-
пеки називають принцип системності та комплексності, 
який розуміється дослідниками як факт існування необ-
хідності аналізу всіх сторін об’єкта дослідження та вра-
хування як внутрішніх взаємозв’язків і взаємозалеж-
ностей, так і зовнішніх факторів щодо розгляду об’єкта 
дослідження як елемента економічного простору більш 
високого рівня [11]. На нашу думку, принцип систем-
ності в управлінні фінансовою безпекою держави поля-
гає у формуванні системи органів, структур та механіз-
мів для спрямування владного впливу на використання 
наявних у фінансовій системі ресурсів для забезпечення 
захисту фінансових інтересів держави, бізнесу та насе-
лення від деструктивного впливу різних небезпек, ризи-
ків і загроз на проходження процесів їх задоволення. 
Враховуватись мають як внутрішні національні фінан-
сові інтереси, що визначають вектори державної фінан-
сової політики, так і зовнішні, що формують модель 
фінансової поведінки держави у глобальній фінансовій 
архітектурі. Підтвердження наведеної тези знаходимо в 
публікаціях В.Д. Залізко. «Системний підхід у процесі 
дослідження специфіки формування механізму забезпе-
чення економічної безпеки <…> в контексті регіональ-
ного розвитку передбачає необхідність врахування не 
лише внутрішніх (регіональних та міжрегіональних), а 
й зовнішніх (міжнародних) інтересів. Сам механізм має 
бути чітко структурований із зазначенням схем взаємо-
дії його складових модулів, гармонійна взаємодія яких  
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Рис. 1. Впорядкування цілей функціонування підсистем фінансової безпеки  
для реалізації фінансових інтересів держави

Джерело: складено автором
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забезпечить стале економічне зростання відповідних 
територій і країни в цілому» [12, c. 335].

Враховуючи результати проведеного дослідження, 
можемо конкретизувати концептуальні засади систем-
ного підходу до управління фінансовою безпекою дер-
жави (рис. 2).

Висновки. Отже, системний підхід до управління 
фінансовою безпекою держави має велику кількість 
раціональних положень, є придатним для застосування 
на теоретичному та прикладному рівнях, а також діс-
тав велику підтримку наукової спільноти. Його вико-
ристання є виправданим в умовах наявності значної 
кількості ризиків для нормального функціонування 
фінансової системи країни, оскільки дає змогу органі-
зувати комплексну взаємодію всіх категорій стейкхол-

дерів, інтереси яких містяться у фінансовій площині, 
для забезпечення їх раціональної фінансової поведінки 
у ситуації невизначеності. Системний характер об’єкта 
управління у цьому контексті не викликає сумнівів, а 
використання інших підходів до управління фінан-
совою безпекою на макрорівні без урахування її сис-
темної будови не дасть змогу використати переваги 
комплексного захисту та ефективного безпеко орієн-
тованого розподілу тимчасово вільних ресурсів націо-
нальної фінансової системи.

Перспективи подальших досліджень полягають у 
детальному вивченні та виявленні позитивних і нега-
тивних аспектів інших популярних підходів до управ-
ління фінансовою безпекою держави, зокрема функці-
онального, процесного, комплексного, динамічного.

 

 

Об’єкт 
управління 

Суб’єкти 
управління 

Механізм 
управління 

Система 
забезпечення 

Принципи 
управління 

Система фінансової безпеки 
держави 

Система державних органів, 
структур та інстанцій 

Система засобів  
та інструментів,  

які використовуються  
в комплексі 

Набір ресурсів та архітектура 
їх транспортування до 
проблемних сегментів 

системи безпеки 

Принцип системності 

Безпека банківського та 
небанківського секторів, безпека 

публічних фінансів, грошово-
кредитна й валютна безпека 
Державні регулятори, владні 

структури, задіяні у фінансовому 
регулюванні та нагляді 

Взаємопов’язані дії, спрямовані 
на забезпечення захисту 

фінансової системи від загроз 

Кадрові, фінансові, матеріальні, 
інформаційні ресурси для захисту 

фінансових інтересів 

Узгодженість процесів підсистем 

Оцінювання рівня 
безпеки 

Система індикаторів та їх 
нормативних значень 

Оцінювання рівня безпеки всіх 
підсистем 

Рис. 2. Концептуальні засади системного підходу до управління фінансовою безпекою держави
Джерело: складено автором
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ  
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ГОСУДАРСТВА

В статье обобщен концептуальный базис управления финансовой безопасностью государства на основе 
системного подхода. Упорядочены цели функционирования подсистем финансовой безопасности для реализации 
финансовых интересов государства. Сделано предположение, что целью управления финансовой безопасностью 
государства является баланс расходов на ориентированные на безопасность меры и направления финансовых 
активов на удовлетворение потребностей участников финансовой системы страны. Обосновано, что с позиции 
макроуровневого безопасноведения управление по системному подходу, с одной стороны, осуществляется каса-
тельно объекта, который имеет сложное строение (как система финансовой безопасности), а с другой стороны, 
предполагает использование системы управленческих средств и инструментов по поддержке состояния защищен-
ности от негативного влияния внешних и внутренних опасностей и угроз, а также обеспечения такого функцио-
нального состояния объекта, которое может гарантировать удовлетворение финансовых интересов властных 
структур, населения, субъектов предпринимательской деятельности, участников финансовых отношений.

Ключевые слова: финансовая безопасность государства, управление финансовой безопасностью, системный 
подход, система финансовой безопасности.
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SYSTEM APPROACH TO STATE FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT

The mechanisms for managing the financial security of the state in Ukraine are now in their infancy, or, speaking the 
scientific language, remain at the stage of their formation. The actual theoretical and applied tasks continue to be the 
search, analysis, systematization and synthesis of approaches to financial security management that can be effectively 
used at the macro level. The article summarizes the conceptual basis of the management of financial security of the state 
on the basis of a systematic approach. The systemic nature of the management object is beyond doubt, and the use of 
other approaches to financial security management at the macro level, without taking into account its systemic structure, 
will not allow taking advantage of the integrated protection and effective safeoriented distribution of temporarily free 
resources of the national financial system. The goals of the operation of financial security subsystems for the realization 
of the financial interests of the state are organized. It has been established that the systematic approach to the manage-
ment of financial security at the macro level has a large number of rational provisions, is suitable for application in the 
theoretical and applied planes and has received great support from the scientific community. It is assumed that the pur-
pose of managing financial security of the state is to balance the costs of securityoriented measures and direct financial 
assets to meet the needs of participants in the financial system of the country. It is substantiated that from the standpoint 
of macrolevel security science, management in accordance with the system approach on the one hand is carried out on 
an object that has a complex structure ‒ as a system of financial security, but on the other involves the use of a system of 
management tools to maintain a state of security against the negative impact of external and internal threats and risks and 
provision of such a functional state of an object that can guarantee satisfaction of financial interests of power structures, 
population, business entities participants in financial relations.

Key words: financial security of the state, financial security management, system approach, financial security system.


