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У статті за результатами експертного 
опитування та на основі аналізу фахової 
літератури встановлено проблемні аспекти 
оцінювання рівня фінансової безпеки держави 
за традиційними методичними підходами, 
до яких віднесено: різну кількість індикато-
рів для стану різних складників фінансової 
безпеки, надмірну кількість якісних оцінок 
для рівнів фінансової безпеки, неможливість 
отримання інформації для розрахунків, від-
сутність за окремими показниками загаль-
новизнаних нормативних або орієнтовних 
значень, утрату актуальності окремих 
показників. Проведено огляд фундаменталь-
них положень авторських методологій діа-
гностики рівня фінансової безпеки країни. 
Запропоновано трикомпонентну структуру 
системи фінансової безпеки держави, що 
містить безпеку фінансового ринку, гро-
шово-кредитну безпеку та безпеку публіч-
них фінансів. Розраховано питому вагу 
кожного з трьох складників у підсумковому 
індикаторі рівня фінансової безпеки держави. 
Ключові слова: фінансова безпека держави, 
оцінка, діагностика, рівень фінансової без-
пеки, індикатори, показники. 

В статье по результатам экспертного 
опроса и на основе анализа литературы 

установлены проблемные аспекты оценки 
уровня финансовой безопасности госу-
дарства согласно традиционным мето-
дическими подходами, к которым отне-
сены: разное количество индикаторов для 
оценки состояния различных составляю-
щих финансовой безопасности, избыточ-
ное количество качественных оценок для 
уровней финансовой безопасности, невоз-
можность получения информации для рас-
четов, отсутствие по отдельным пока-
зателям общепризнанных нормативных 
или ориентировочных значений, потеря 
актуальности отдельных показателей. 
Проведен обзор фундаментальных положе-
ний авторских методологий диагностики 
уровня финансовой безопасности страны. 
Предложена трехкомпонентная структура 
системы финансовой безопасности госу-
дарства, которая содержит безопасность 
рынка, денежно-кредитную безопасность и 
безопасность публичных финансов. Рассчи-
тан удельный вес каждой из трех состав-
ляющих в итоговом индикаторе уровня 
финансовой безопасности государства.
Ключевые слова: финансовая безопас-
ность государства, оценка, диагностика, 
уровень финансовой безопасности, индика-
торы, показатели. 

The purpose of the study is to substantiate the possibilities of using the expert method in the process of assessing the level of financial security of the state, 
as well as to find ways to rationally combine the results of expert polls with mathematical calculations to realize the task of determining the specific weight 
of the level of each financial security subsystem of the state in its final result indicator. The article on the results of the expert survey and on the basis of 
the analysis of the professional literature identifies the problematic aspects of assessing the level of financial security of the state by traditional methodi-
cal approaches, which include: different number of indicators for the state of different components of financial security, excessive number of qualitative 
assessments for the levels of financial security, inability to obtain information for calculations, lack of individually recognized normative or indicative values 
of indicators, loss of relevance of some indicators. The fundamental provisions of the author's methodologies for diagnosing the level of financial security of 
the country are reviewed. A three-component structure of the state financial security system is proposed, which contains financial market security, monetary 
and credit security, and public finance security. The share of each of the three components in the final indicator of the level of financial security of the state 
was calculated. According to the expert survey, the share of the financial market security subindexes in the final indicator of the level of financial security 
of the state should be 0.4, public finance security ‒ 0.37, and financial and credit security ‒ 0.23. It is established that the use of the expert method will be 
appropriate at the stages of determining a specific list of indicators for assessing the status of each financial security subsystem, and for solving the identified 
problems of lack of indicative values for indicators and correct transformation of quantitative assessment into a qualitative characteristic of the level of finan-
cial security. The prospects for further research are to identify a set of indicators for the diagnosis of the status of each of the three indicated subsystems.
Key words: financial security of the state, assessment, diagnostics, level of financial security, indicators.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ  
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ЕКСПЕРТНИЙ ПІДХІД 
PROBLEMATIC ASPECTS OF DIAGNOSTICS OF THE STATE  
OF FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE: EXPERT APPROACH

Постановка проблеми. Важливою науково-
методологічною та прикладною проблемою для 
вітчизняних фахівців у царині безпекознавства 
нині є діагностика рівня фінансової безпеки дер-
жави. Варто відзначити, що останнім часом вирі-
шення питань, які стосуються тих чи інших тен-
денцій поточного стану або розвитку фінансової 
системи України, покладаються на експертів. 
Експертна думка враховується під час прогнозу-
вання динаміки курсів валют, береться до уваги 
під час визначення майбутнього рівня інфляції, 
цін на нерухомість, вартості кредитних, депозит-
них, страхових послуг тощо. Причиною цього є 
той факт, що економіка України та її фінансовий 
сектор перебувають під впливом численних вну-

трішніх і зовнішніх чинників і викликів, які дестабі-
лізують їхній стан і спрямовують вектори еволю-
ції часто у зовсім непрогнозованих напрямах, про 
існування та можливість настання яких експерти у 
царині фінансів, тим не менше, можуть здогадува-
тися. Таким чином, сучасну економіку неможливо 
вивчати суто математичними або статистичними 
методами, тим більше у контексті дослідження 
стану фінансової безпеки, враховуючи незаверше-
ність і недосконалість інструментарію оцінювання 
її рівня. Залишається варіант експертної оцінки, 
для достовірності якої вкрай важливо впевнитися 
в об’єктивності і кваліфікації експертів, а також 
забезпечити послідовність та якість проходження 
процесу аналізу експертами інформації, повноту 
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якої також непросто гарантувати у сучасних умо-
вах розширення масштабів інформаційної війни та 
перманентних кіберзагроз.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематиці забезпечення фінансової безпеки 
держави, зокрема і питанням та прикладним 
аспектам оцінювання її рівня, присвячено чис-
ленні публікації вітчизняних дослідників, таких як 
Н.В. Зачосова, Н.О. Бабіна, О.М. Герасименко, 
В.О. Занора, А.М. Шевченко [1–4]. Критику наяв-
них методологічних засад діагностики стану 
фінансової безпеки на макрорівні, а також власне 
авторське бачення процесу аналізу значень інди-
каторів банківського, бюджетного, податкового та 
інших функціональних складників фінансової без-
пеки країни пропонують у своїх наукових публіка-
ціях С.М. Дячек, Ю.О. Легенчук [5], Л.Г. Шемаєва, 
П.О. Толок [6], Н.В. Наконечна [7], Н.В. Винни-
ченко, О.М. Есманов [8], О.Ю. Коваленко [9], 
С.В. Лелюк [10], В.М. Мирончук, Ю.М. Паночи-
шин [11], А.С. Полторак, Н.О. Тусова [12], І.І. Реку-
ненко, Т.О. Бочкарьова, С.В. Кононенко [13]. Вод-
ночас фахівцям не вдалося дійти єдиної думки 
щодо механізму оцінювання рівня безпеки, а 
також щодо конкретного набору показників для 
проведення розрахунків і процедури визначення 
їх нормативних, орієнтованих, максимальних та 
мінімальних значень. Більшість методик перед-
бачає обрахунок результуючого, підсумкового 
індикатора або індексу рівня фінансової безпеки 
на основі значень його складників – субіндексів, 
які відображають оцінки стану функціональних 
підсистем системи фінансової безпеки держави. 
Однак рідко можна зустріти пояснення щодо того, 
як проводиться розрахунок підсумкового значення 
рівня фінансової безпеки. Зазвичай його оцінка – 
арифметична сума значень усіх субіндексів. На 
нашу думку, такий підхід потребує перегляду та 
модернізації. 

Постановка завдання. Метою дослідження 
є обґрунтування можливостей використання 
експертного методу в процесі оцінювання рівня 
фінансової безпеки держави, а також пошук 
шляхів раціонального поєднання результатів 
експертних опитувань із математичними роз-
рахунками для реалізації завдання визначення 
питомої ваги рівня кожної підсистеми фінансової 
безпеки держави у підсумковому результуючому 
індикаторі її рівня. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Спроби комплексного оцінювання рівня фінан-
сової безпеки держави ґрунтуються на пропону-
ванні авторського набору індикаторів стану різних 
підсистем фінансової безпеки, розрахунку або 
пошуку у статистичних базах їхніх фактичних зна-
чень і формуванні на цій основі висновку щодо 
стану захищеності національної фінансової сис-
теми та процесів, які у ній протікають, від різного 

роду зовнішніх і внутрішніх небезпек та загроз. 
Пропоновані показники можуть бути традицій-
ними, що знайшли відображення у Методичних 
рекомендаціях щодо оцінювання рівня економіч-
ної безпеки, схвалених на державному рівні ще 
в 2013 р., або ж інноваційними, що відображають 
авторський підхід до досліджуваної проблема-
тики. Зокрема, у джерелі [13] з-поміж інших пропо-
нуються нетрадиційні показники для оцінювання 
рівня функціональних складників фінансової без-
пеки держави, такі як рівень капіталізації лістинго-
вих компаній, рівень волатильності індексу ПФТС, 
Індекс EMBI + Україна, різниця між форвардним та 
офіційним курсами гривні, загальний обсяг виве-
зення фінансових ресурсів за межі країни тощо. 
Загалом розраховано значення 31 показника за 
шістьма класичними функціональними підсисте-
мами фінансової безпеки. 

У контексті дослідження фінансової безпеки 
регіонів як елемента системи фінансової безпеки 
держави С.В. Лелюк пропонує семиетапний під-
хід до отримання кінцевої оцінки результуючого 
показника. Для проходження першого кроку, суть 
якого полягає у визначенні складників фінан-
сової безпеки на рівні регіону, авторка зверта-
лася до досліджень точок зору різних науковців 
[10, c. 140], тобто певною мірою нею було викорис-
тано експертний метод дослідження. Результати 
розрахунку інтегрального показника фінансової 
безпеки регіонів України представлено у джерелі 
[10] з використанням принципу графічного методу 
«площ чотирикутників». Також у методиці викорис-
тано порівняння значення інтегральних показників 
складників фінансової безпеки у поточному та 
попередньому періодах.

А.С. Полторак та Н.О. Тусова ведуть мову про 
необхідність ураховувати значення тимчасово 
впливових чинників на стан фінансової безпеки 
держави у процесі оцінювання значень індикато-
рів рівня безпеки окремих функціональних склад-
ників, а також пропонують розширення і без того 
значного за обсягом переліку показників рівня 
фінансової безпеки показниками безпеки системи 
оподаткування [12, c. 330].

Н.В. Наконечна констатує необхідність ураху-
вання наявності загроз і ризиків для стану фінан-
сової безпеки держави у процесі діагностики її 
рівня [7, c. 285–286], що, на нашу думку, є завдан-
ням, яке не може бути виконане без залучення 
експертів, оскільки конкретний перелік викликів і 
небезпек формується на основі думок професіо-
налів у царині безпекознавства, і лише потім до 
аналітичного процесу залучається математичний 
апарат для оцінки ризику і встановлення можли-
вих збитків від його прояву. 

Експертний метод доцільно використовувати 
для оцінювання рівня фінансової безпеки дер-
жави одразу в кількох площинах. Так, на початку 



71

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

2019 р. нами було проведено експертне опиту-
вання для встановлення проблемних аспектів 
сучасних механізмів діагностики рівня фінансо-
вої безпеки України. Респондентами виступили 
50 осіб, які є представниками державних органів 
влади, працівниками закладів вищої освіти та 
практиками у царині організації і контролю фінан-
сових відносин. Результати анкетування експертів 
узагальнено на рис. 1.

Отже, основними недоліками сучасних підходів 
до діагностики стану фінансової безпеки держави 
фахівці визнають неможливість отримання інфор-
мації, необхідної для розрахунків, із загальнодос-
тупних джерел, надмірну кількість показників або 
індикаторів, значення яких потрібно розрахувати, 
та наявність серед них таких, які втратили свою 
актуальність на поточний момент часу. 

Вадою низки авторських методик оцінювання 
рівня фінансової макробезпеки вважаємо відсут-
ність конкретизації того аспекту, як визначається 
питома вага кожного складника підсумкового 
індикатора – остаточного рівня фінансової без-
пеки. Для вирішення цього методологічного та 
прикладного завдання пропонується застосувати 
експертний метод і поєднати його з математич-
ним апаратом. 

Наприклад, визначимо вагові коефіцієнти для 
підсистем системи фінансової безпеки держави за 
допомогою шкали Фішберна за методикою, яку про-
понує у своїх дослідженнях Н.В. Зачосова [14; 15]:
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Для отримання достовірної оцінки рівня фінан-
сової безпеки держави пропонується ідентифіку-

вати стан безпеки фінансового ринку (до цього 
складника відносимо рівень банківської безпеки 
та безпеки небанківського фінансового сектору), 
грошово-кредитної безпеки (у тому числі валютної 
безпеки) та безпеки публічних фінансів (містить 
складники бюджетної та боргової безпеки). У кож-
ній групі маємо такі можливі варіанти ваги для 
пропонованих індикаторів:
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Для побудови системи ваг було опитано п’ять 
експертів (для кожної групи показників). Підсумко-
вий ваговий коефіцієнт розраховується як середнє 
арифметичне ваг, визначених експертами. 
Табл. 1 демонструє результати експертної оцінки 
вагових коефіцієнтів індикаторів рівня функціо-
нальних складників системи фінансової безпеки 
України. 

Таким чином, формула розрахунку рівня фінан-
сової безпеки держави на основі авторського під-
ходу до сегментації її системи для потреб діагнос-
тики на три функціональні складники – безпеку 
фінансового ринку, грошово-кредитну безпеку та 
безпеку публічних фінансів – має вигляд:

Ірфб держави = 0,4 Ібфр + 0,23 Ігкб + 0,37 Ібпф       (2)
Використання екпертного методу буде доціль-

ним і на етапах визначення конкретного переліку 
показників для оцінювання стану кожної підсис-
теми фінансової безпеки, і для вирішення іден-

Рис. 1. Діаграма результатів експертного опитування щодо проблемних аспектів 
використання існуючих методик оцінювання рівня фінансової безпеки держави

Джерело: складено автором на основі анкетування експертів
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тифікованих проблем відсутності орієнтовних 
значень для індикаторів, і для правильної транс-
формації кількісної оцінки в якісну характеристику 
рівня фінансової безпеки.

Висновки з проведеного дослідження. 
Виявлення проблемних аспектів діагностики 
стану фінансової безпеки України дало змогу 
визначити можливості використання експертного 
методу для їх уникнення. Так, із використанням 
експертного опитування та на основі аналізу 
фахової літератури встановлено такі проблемні 
аспекти діагностики рівня фінансової безпеки 
держави за традиційними методичними підхо-
дами, як: різна кількість індикаторів для стану 
різних складників фінансової безпеки, надмірна 
кількість якісних оцінок для рівнів фінансової 
безпеки, неможливість отримання інформації 
для розрахунків, відсутність за окремими показ-
никами загальновизнаних нормативних або орі-
єнтовних значень, утрата актуальності окремих 
показників. Окрім того, експертний метод засто-
совано для обрахунку питомої ваги субіндек-
сів підсумкового індикатора рівня фінансової 
безпеки держави, які відображають стан трьох 
запропонованих функціональних складників 
системи фінансової безпеки держави: безпеки 
фінансового ринку, грошово-кредитної безпеки 
та безпеки публічних фінансів. 

Перспектива подальших досліджень полягає 
у визначенні набору показників для діагностики 
стану кожної із трьох зазначених підсистем і роз-
рахунку їхньої питомої ваги у результуючих показ-
никах із використанням формули Фішберна. 
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Таблиця 1
Результати експертної оцінки ваги індикаторів фінансової безпеки 

Експерти Фінансова безпека держави
Безпека фінансового ринку Грошово-кредитна безпека Безпека публічних фінансів

Перший 0,3333 0,1667 0,5
Другий 0,5 0,1667 0,3333
Третій 0,5 0,1667 0,3333
Четвертий 0,5 0,3333 0,1667
П’ятий 0,1667 0,3333 0,5
Середнє 0,4 0,23334 0,36666

Джерело: складено автором на основі експертних опитувань
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