
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 8/201432

ВСТУП
Економічна безпека — фундаментальна основа еко-

номічно ефективної держави в цілому, а економічно ефек-
тивна держава — це держава, яка відстоює свої націо-
нальні інтереси і забезпечує свою національну економіч-
ну безпеку у певний час і у певних обставинах в умовах
необмеженої міжнародної конкуренції.

Найважливіший елемент економічної безпеки країни
в сучасних умовах — фінансова безпека, оскільки в су-
часних умовах вплив геофінансів, світових фінансових си-
стем на окремо взяту державу переходить на якісно інший
рівень [7, с. 38].

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Як економічна категорія фінансова безпека є досить

широким та комплексним поняттям, що охоплює ряд
підсистем, кожна з яких має власну структурно-логічну
побудову.
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У статті розглянуто проблему забезпечення фінансової системи держави в умовах глобалізації. За-
пропоновано конкретні напрями діяльності держави, які мають забезпечити фінансову безпеку та нейт-
ралізувати глобалізаційні чинники.

Перетікання банківського капіталу, інтернаціоналізації фінансової системи та інші фактори роблять
національну економічну систему вразливою, залежною від зовнішнього впливу.

Одним із найважливіших напрямів державного регулювання в умовах глобалізації має бути фінансо-
ва безпека країни, яка включає в себе безпеку у сфері банківського сектору та безпеку в управління дер-
жавним боргом.

Розробка і впровадження засад боргової політики має відбуватися у тісному зв'язку з фіскальною
політикою держави, державною політикою на ринку цінних паперів та політикою по відношенню до бан-
ківського сектору.

In this article considers the problem ensure the financial system of the state under globalization. The proposed
concrete directions of state policy that will provide financial security and neutralize globalization factors.

Flow of bank capital, the internationalization of the financial system and other factors make the national
economic system vulnerable, dependent on external influences.

One of the most important areas of state regulation in the context of globalization must be financial security,
which includes security in the banking sector and security in public debt management.

Development and implementation of the principles of debt policy should be in close contact with the fiscal
policy of the state, public policy on the stock market and policy in relation to the banking sector.
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Ця структурна складність обумовлює той факт, що
в науці остаточно несформованим є підхід до побудо-
ви стратегії управління фінансовою безпекою держа-
ви.

Ряд дослідників (В.І. Мунтіян, В.Т. Шлемко і І.Ф. Бі-
нько, Б.В. Губський) у структурі фінансової безпеки дер-
жави виділяють безпеку банківської системи та безпеку
бюджетної системи з урахуванням рівня державного бор-
гу у структурі бюджету. На нашу думку, такий поділ є об-
грунтованим, оскільки в умовах глобалізації саме ці дві
сфери фінансової безпеки держави стають провідними, а
фінансова глобалізація створює нові виклики для націо-
нальної грошово-кредитної політики, обмежуючи простір
її незалежного проведення.

Фундаментальні теоретичні основи фінансової безпе-
ки в умовах глобалізації були закладені у працях О. Ба-
рановського, В. Міщенка, О. Дзюблюка, Т. Смовженко,
С. Тігіпка, Ю. Уманціва, М. Кириченка та ін.
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Проте питання пріоритетів у державному регулюванні
економіки з метою забезпечення фінансово-економічної
безпеки України залишається мало вивченим в наукових
дослідженнях.

Таким чином, метою даної статті є визначення стра-
тегічних пріоритетів державного регулювання економі-
ки з метою забезпечення фінансово-економічної безпеки
України

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На початку ХХІ століття вплив глобалізаційних про-

цесів на фінансову безпеку держави є вагомим, виявляєть-
ся в наступному:

По-перше, зростання транскордонних потоків ка-
піталу збільшує ризики виникнення спекулятивних "буль-
башок" на ринках активів і масштаби їх негативних
наслідків. У зв'язку з цим необхідно, щоб центральні бан-
ки регулювали динаміку не лише інфляції, але і цін ак-
тивів, зміна яких має безпосередній вплив на добробут.

По-друге, в результаті глобалізаційних процесів під
впливом зростання фінансових інновацій змінюється фун-
кціонування національних фінансових ринків, зростає не-
визначеність впливу заходів на макроекономічні змінні,
що вживаються центральним банком. Зростання інновацій
також призводить до розширення інструментарію фінан-
сових ринків і появі фінансових деривативів.

По-третє, зниження різниці в процентних ставках між
країнами призводить до зміни всередині системи фінан-
сових посередників і велику роль починають відігравати
інституційні інвестори, а не банківські інститути.

По-четверте, центральні банки на практиці реагують
на значні зміни цін фінансових активів постфактум, на-
даючи допомогу фінансовим інститутам, які несуть значні
витрати через спади на фондовому ринку, таким чином, в
умовах глобалізації частково втрачається національний
суверенітет у сфері проведення грошово-кредитної пол-
ітики. Для того, щоб він не втратився повністю, необхід-
но враховувати вплив на національну економіку динамі-
ки і світових фінансових ринків для побудови теоретич-
них моделей функціонування грошово-кредитної сфери
та її регулювання в нових умовах.

Першим і головним суб'єктом економіки, який відчу-
ває наслідки глобалізації стає банківська система.

Проблеми банківської системи України в умовах
євроінтеграційних та глобалізаційних процесів на сучас-
ному етапі її розвитку є предметом активних наукових
досліджень. Фундаментальні теоретичні основи трансна-
ціоналізації банківського капіталу в умовах глобалізації
були закладені у працях О. Барановського [1], В. Міщен-
ка [8], О. Дзюблюка [2], Т. Смовженко [10], С. Тігіпка
[11], Ю. Уманціва [12], М. Кириченка [4, 5, 6] та ін.

Проте питання впливу глобалізаційних процесів на
вітчизняну банківську систему, їх наслідків та загроз для
стабільності, фінансової стійкості та надійності українсь-
ких банків залишаються ще недостатньо дослідженими.

Фахівці наголошують на тому, що вплив глобаліза-
ційних процесів на фінансову безпеку держави виявляєть-
ся в наступному:

По-перше, зростання транскордонних потоків ка-
піталу збільшує ризики виникнення спекулятивних "буль-
башок" на ринках активів і масштаби їх негативних
наслідків. У зв'язку з цим необхідно, щоб центральні бан-
ки регулювали динаміку не лише інфляції, але і цін ак-
тивів, зміна яких має безпосередній вплив на добробут.

По-друге, в результаті глобалізаційних процесів під
впливом зростання фінансових інновацій змінюється фун-
кціонування національних фінансових ринків, зростає не-
визначеність впливу заходів на макроекономічні змінні,
що вживаються центральним банком.

Зростання інновацій також призводить до розширен-
ня інструментарію фінансових ринків і появі фінансових
деривативів.

По-третє, зниження різниці в процентних ставках між
країнами призводить до зміни всередині системи фінан-
сових посередників і велику роль починають відігравати
інституційні інвестори, а не банківські інститути.

По-четверте, центральні банки на практиці реагують
на значні зміни цін фінансових активів постфактум, на-
даючи допомогу фінансовим інститутам, які несуть значні
витрати через спади на фондовому ринку, таким чином, в

умовах глобалізації частково втрачається національний
суверенітет у сфері проведення грошово-кредитної пол-
ітики. Для того, щоб він не втратився повністю, необхід-
но враховувати вплив на національну економіку динамі-
ки і світових фінансових ринків для побудови теоретич-
них моделей функціонування грошово-кредитної сфери
та її регулювання в нових умовах.

Отже, можна сказати, що в сучасних умовах глобалі-
зації економіки в цілому необхідна якісно нова парадиг-
ма грошово-кредитної політики, так як результати націо-
нальної грошово-кредитної політики стають менш перед-
бачуваними; знижується ступінь передбачуваності само-
го середовища її проведення; національна грошово-кре-
дитна політика стикається з обмеженнями як за цілями,
так і за інструментами, доступним для її проведення; зро-
стає ступінь відповідальності за недостатньо продуману
грошово-кредитну політику, яка може призвести до відто-
ку капіталу з країни, фінансовій та економічній кризі
більшого масштабу, ніж у частково закритій економіці.

Згідно з даними НБУ у 2012 року в країні функціону-
вало 176 банків із 198 зареєстрованих, у тому числі 53 бан-
ки з іноземним капіталом. У повній власності (100% ста-
тутного капіталу) іноземних інвесторів перебуває 41,9%
(22 банки) від загальної кількості банків, які мають ліцен-
зію НБУ на здійснення банківських операцій [9].

Слід зазначити, що залежність банківського сектору
від зовнішніх джерел робить його більш вразливим від
криз на світових ринках капіталу. Справді, світова криза,
викликана дефолтами за іпотекою у США, призвела до
дефіциту в Україні саме "довгих" ресурсів для довгост-
рокового кредитування як населення (іпотека), так і ком-
паній (проектне фінансування).

Виходом із цієї ситуації могло б стати більш активне
залучення ресурсів усередині країни (передусім підприє-
мницького сектору). Але з посиленням в Україні інфляц-
ійних процесів, складається протилежна тенденція —
відплив значних засобів із поточних та депозитних ра-
хунків юридичних осіб.

У цих умовах державна політика повинна сприяти
максимізації позитивних ефектів від приходу іноземних
інвесторів у банківську систему України, нівелюючи при
цьому негативні

Питома вага іноземного капіталу на вітчизняному
банківському ринку вимірюється часткою банків з інозем-
ним капіталом у загальній кількості банків в Україні, а
також участю в активах, кредитних вкладеннях, депози-
тах. Усе це — без урахування транскордонних операцій,
завдяки яким реальна частка іноземних банків, скажімо,
на ринку кредитування корпоративних клієнтів, значно
зростає.

Однак слід зауважити, що офіційні дані не завжди відоб-
ражають реальну картину присутності іноземного капіта-
лу. Відповідно до вимог ст. 2 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" [3], банком з іноземним капіталом
вважається банк, у якому частка капіталу, що належить при-
наймні одному нерезиденту, перевищує 10%. Якщо ж зас-
новниками є кілька іноземних осіб (фізичних чи юридичних),
кожна з яких окремо володіє часткою, менш як 10%, такий
банк не вважається іноземним, хоча сумарна частка інозем-
них власників вища за "критичну". Крім того, банк, заснов-
ником якого є юридичні особи, зареєстровані іноземцями в
Україні, також вважається вітчизняним. За оцінками екс-
пертів [13, с. 26], реально іноземному капіталу, виходячи зі
становища його власників, належить значно більша за офі-
ційну частка сукупного капіталу банків України. Основним
фактором привабливості національної банківської системи
для іноземних банків є отримання більш високого прибутку
за умови прийнятного ризику.

Частка іноземного капіталу залежить від величини
банківської чистої маржі, прибутковості банківського сек-
тора, кредитоспроможності країни, економічної та пол-
ітичної стабільності, торговельних зв'язків, особливостей
банківських систем, економічних факторів (ВВП на душу
населення, рівень інфляції, реальні відсоткові ставки).
Присутність іноземного банківського капіталу здебільшо-
го є потужнішою за низького рівня оподаткування та
низького рівня концентрації у банківській сфері. Тому
Україні сьогодні потрібно активніше вживати заходів
щодо підвищення рівня концентрації національного бан-
ківського капіталу.
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Як правило, іноземний банківський капітал не несе тих
витрат, які пов'язані з виконанням неформальних обо-
в'язків місцевих банків перед політичними структурами
та участю у тіньових механізмах. Прихід іноземних банків
корелюється зі зниженням чистої маржі національних
банків. Чим менше перешкод для приходу іноземного ка-
піталу, тим менша маржа у національних банків, то більші
накладні витрати, зумовлені необхідністю підвищення за-
робітної плати, а також вища управлінська та організац-
ійна ефективність. Дослідження засвідчили, що прихід
іноземного капіталу у банківську сферу є більш вигідним
для країни з уже високою часткою іноземного капіталу.
Вплив на національну банківську систему є двоступене-
вим і має певний проміжний "поріг", за яким поява нових
банків різко посилює ефект присутності іноземного бан-
ківського капіталу. Феномен "порогу" пояснюється тим,
що в країнах із невисокою присутністю іноземного банк-
івського капіталу іноземні банки не стільки конкурують з
національними, скільки займаються обслуговуванням іно-
земних клієнтів.

Враховуючи досвід інших країн, в Україні під впли-
вом іноземного банківського капіталу можна очікувати
створення якісного нового фінансово-економічного се-
редовища, виникнення нових можливостей та нових про-
блем.

Доцільність подальшого зростання присутності іно-
земного капіталу у банківській системі України зумовле-
на об'єктивними потребами:

— подальшої монетизації економіки та абсорбуван-
ня додаткової грошової маси банківською системою;

— підвищення рівня кредитування економіки як пе-
редумови необхідних структурних зрушень (нині цей
рівень в Україні становить приблизно 30% ВВП, тоді як в
Естонії — 55%, Литві, Словенії та Угорщині — понад 40%);

— залучення іноземних інвестицій та доведення їх
рівня на душу населення до показника сусідніх східно-
європейських країн (нині на душу населення в Україні
припадає близько 180 доларів США іноземних інвестицій,
тоді як у Чехії — понад 3 тис. доларів, Естонії — 2,6 тис.,
Угорщині — 2,4 тис., Словаччині — 1,8 тис., Польщі — 1,2
тис.);

— прискореного розвитку фінансового ринку;
— підвищення конкурентоспроможності банківсько-

го сектора України та його керованої інтеграції у глобаль-
ний економічний простір.

Можна назвати ще кілька чинників, які вказують на
корисність розширення допуску іноземного капіталу до
банківської системи України. Насамперед — це не-
обхідність:

— розширення спектра банківських послуг і підвищен-
ня їх якості;

— зниження рівня відсоткових ставок за кредитами;
— зменшення впливу внутрішніх шоків на стабільність

функціонування банківської системи;
— підвищення міжнародного фінансового рейтингу

України та збільшення обсягів іноземних інвестицій у її
економіку;

— оптимізації інституційної структури вітчизняної
банківської системи та наближення її до стандартів країн
із розвинутою ринковою економікою;

— активізації участі банків в об'єктивних світових гло-
балізаційних процесах.

Якщо приплив зарубіжного банківського капіталу на-
лежним чином регулюється та контролюється, структу-
ра банківської системи поліпшується, і важливим при цьо-
му є:

— розвиток ринку іноземної валюти (дозвіл банкам
здійснювати форвардні операції);

— вдосконалення ризик-менеджменту в банках (ви-
користання інструментів хеджування, розширення мож-
ливості кредитування надійних позичальників в іноземній
валюті тощо);

— посилення ролі монетарної політики (розвиток
міжбанківського ринку, посилення ролі відсоткової став-
ки, взаємодія монетарної та фіскальної політики).

Проте для розширення присутності банків з інозем-
ним капіталом і підвищення привабливості національно-
го ринку банківських послуг існують певні умови. Це —
стабільність національної грошової одиниці, збалансова-
не законодавче забезпечення іноземних інвестицій та бан-

ківської діяльності, наявність сучасної банківської інфра-
структури та кваліфікованого персоналу.

Водночас залучення іноземного капіталу несе й серй-
озні проблеми не лише для банківської системи, а й для
вітчизняної економіки (передусім її галузевої структури)
та економічної безпеки держави у цілому. Серед цих про-
блем і загроз виділимо найбільш небезпечні.

1. Структурні ризики "залежного розвитку" та загос-
трення з огляду на це комплексу економічних, соціальних
та політичних проблем.

Формальні і неформальні критерії та цілі діяльності
банків з іноземним капіталом не обов'язково збігаються
з національними цілями соціально-економічного розвит-
ку. Структурна відсталість та інституційна слабкість еко-
номіки України робить можливість такого деформовано-
го розвитку досить реальною.

2. Загроза "обвальної" глобалізації національної гос-
подарської системи та втрати економічного сувереніте-
ту.

За умов зростання глобальної нестабільності та кон-
фліктності з непередбачуваними наслідками — це вкрай
небажаний сценарій, і сьогодні навіть високорозвинуті
країни здійснюють політику убезпечення від його мож-
ливих негативних наслідків вищевказаного.

3. Загрози для економічної безпеки країни через мож-
ливий неконтрольований відплив капіталу та фінансових
ресурсів. Початковий приплив іноземного капіталу у виг-
ляді відкриття філій та особливо — придбання нерезиден-
тами частки або всього статутного капіталу вітчизняних
банків з часом може призвести до відпливу ресурсів з краї-
ни та виведення за кордон отримуваних доходів.

Слід наголосити, що надмiрна лiбералiзацiя доступу
на фiнансовий ринок України може спричинити навіть
домiнування iноземних банкiв на внутрiшньому ринку.
Зниження рiвня капiталiзацii українських банкiв, виведен-
ня нацiональних фiнансових ресурсiв на зовнiшнi ринки,
зниження ефективностi банкiвського нагляду — це
наслiдки мiжнародної конкуренцiї. Приплив значного об-
сягу iноземного капiталу спричиняє залежнiсть українсь-
ких банкiв вiд зовнiшнiх економiчних потрясiнь та чинить
тиск на цi банки. Слід враховувати також і той фактор,
що власники іноземного капіталу, розпоряджаючись ним,
передусім керуються власними інтересами, а не пріори-
тетами розвитку банківської системи та економіки Украї-
ни.

Основні напрями оптимізації допуску іноземного бан-
ківського капіталу мають знайти системне вирішення під
час розробки та реалізації національної стратегії розвит-
ку банківської системи. На основі отриманих результатів
нашого дослідження ми вважаємо за необхідне сформу-
лювати певні рекомендації щодо перспектив доступу іно-
земного капіталу в банківський сектор України.

По-перше, збільшення частки іноземного банківсько-
го капіталу у банківській системі має відбуватися посту-
пово — відповідно до створення сприятливих внутрішніх
умов розвитку банківського сектора та підвищення кон-
курентоспроможності національного банківського капі-
талу. З метою підтримки стабільності роботи банківської
системи, що є стратегічно важливим фактором для по-
дальшого розвитку вітчизняної економіки, доцільно зас-
тосовувати протекціоністські заходи: встановити макси-
мальну частку іноземного капіталу в капіталі українсь-
кої банківської системи. Зі світової практики відомо, що
оптимальне значення цього обмеження, яке дає змогу за-
лучити іноземний капітал в економіку, не допускаючи сут-
тєвого ризику погіршення стабільності роботи банківсь-
кої системи, становить 49 % [13, с. 24].

По-друге, не забувати про зміцнення та подальший
розвиток сегмента банків з державним капіталом, які
спеціалізуються на забезпеченні стратегічних соціальних,
структурних та зовнішньоекономічних завдань економі-
чного зростання (Ощадбанк).

По-третє, слід запровадити нормативно-організа-
ційну селекцію та моніторинг доступу іноземного банкі-
вського капіталу на основі національних пріоритетів роз-
витку.

По-четверте, чітко внормувати продаж банків з на-
ціональним капіталом зарубіжним власникам [13, с. 38].

Реалізація таких заходів, на нашу думку, дасть змогу
нейтралізувати або принаймні мінімізувати негативні на-
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Рис. 1. Алгоритм формування і вдосконалення
фінансово-організаційного механізму регулювання ринку

державних цінних паперів

слідки збільшення частки іноземного капіталу в бан-
ківській системі України, а також сповна скористатися
перевагами такої присутності для подальшої розбудови
національної економіки, зміцнення грошово-кредитного
ринку та загалом фінансової системи.

Утім, сучасна національна держава в умовах глоба-
лізації не повинна замикатись виключно на реалізації
грошово-кредитної політики. Економіка України по-
требує радикальної реструктуризації а існуючі пробле-
ми між можливостями національної економіки і потре-
бами у фінансуванні вимагають нових підходів у фор-
муванні фінансово-кредитної політики на рівні держа-
ви. На нинішньому етапі розвитку світового господар-
ства однією з актуальних проблем для країн з пере-
хідною економікою та країн, що розвиваються є фор-
мування правильної фінансово-кредитної політики у
сфері зовнішнього боргу, який досяг у 2012 році до заг-
розливих значень.

Нині зовнішня заборгованість має негативний вплив
на розвиток національної економіки України за кількома
напрямами:

— посилюється залежність України від іноземних дер-
жав, які надали кредити, при прийнятті рішень у сфері
економічної політики;

— відбувається скорочення обсягу коштів, які можуть
бути спрямовані на інвестування, що серйозно обмежує
економічне зростання або зовсім призводить до стагнації;

— послаблюється мотивація на досягнен-
ня найкращих макроекономічних показників,
які спричинять вимоги для своєчасного пога-
шення боргу в повному обсязі;

— скорочується обсяг коштів, які можуть
бути спрямовані на розвиток соціальної сфе-
ри, посилюється соціальна напруженість;

— дестабілізується грошово-кредитна си-
туація;

— відбувається ослаблення позицій Украї-
ни на світових ринках товарів і капіталів.

Сукупність цих якісних показників дає
підстави характеризувати економічну систему
країни на початку нового тисячоліття як бор-
гову. Це означає, що прийняття більшості еко-
номічних рішень на державному рівні тісно по-
в'язане, або навіть залежить від можливостей
погашення та обслуговування зовнішнього бор-
гу. Саме тому побудова грамотної, науково об-
грунтованої стратегії і тактики управління зов-
нішньою заборгованістю і їх узгодження з
іншими напрямами економічної політики дер-
жави є на сучасному етапі завданням винятко-
вої важливості.

Основним елементом фінансово-еконо-
мічного механізму регулювання державного
боргу є боргова політика, ступінь розробки та
спрямованість якої безпосередньо впливають
на стан та структуру державного боргу.

Аналіз формування, механізму регулюван-
ня державного боргу показує необхідність
підвищення ефективності вітчизняної боргової
політики, зміни її спрямованості, перео-
рієнтації з вирішення поточних проблем на роз-
робку концептуальних підходів боргової стра-
тегії держави. На нашу думку, сучасна борго-
ва політика в Україні має бути направлена на
виконання наступних основних завдань:

— розробка довгострокової стратегії
зовнішніх та внутрішніх державних запозичень;

— визначення пріоритетів використання
позикових ресурсів, зокрема на інвестиційні
програми розвитку держави;

— обгрунтоване розширення обсягів
внутрішніх запозичень з метою диверсифікації
ризиків, пов'язаних з зовнішнім боргом;

— створення системи залучення коштів на-
селення та комерційних банків у державні цінні
папери;

— здійснення сегментації ринку державних
цінних паперів через поділ інвесторів з різни-
ми інвестиційними цілями.

— планування боргової політики у зв'язку
із податковою політикою та податковим прогнозуванням,
що дасть змогу визначити реальні потреби економіки в
додаткових коштах.

Одним із перспективних напрямів удосконалення
вітчизняної боргової політики є перехід до довгостроко-
вого планування з одночасним підвищенням якості про-
гнозів. Необхідно подовжити інтервал планування до 10
років і розширити процедуру планування, що має вклю-
чати потреби в запозиченнях не тільки одного за-
планованого року. Подібне довгострокове планування
дозволить оцінити наслідки діючої бюджетної політики
(наприклад, прийняття дефіцитних чи профіцитних бюд-
жетів) та інвестиційної політики (реалізація інвестицій-
них проектів у запланований термін з урахуванням еко-
номічних вигід від їх реалізації).

Також використання сучасних механізмів плануван-
ня дозволить здійснювати додаткову деталізацію про-
гнозів усередині обраного інтервалу планування.

Операції з державними цінними паперами є ефектив-
ним інструментом оперативного регулювання державно-
го боргу за умови розвиненості боргового ринку. Відпов-
ідно, як наступний захід підвищення ефективності бор-
гової політики пропонуємо алгоритм формування фінан-
сово-організаційного механізму регулювання ринку дер-
жавних цінних паперів (рис. 1).

Дія за певним алгоритмом дозволяє структурувати
процес функціонування ринку державних цінних паперів,
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виявити недоліки і удосконалити окремі його елементи,
що у підсумку зорієнтовано на скорочення витрат з об-
слуговування державного боргу. Даний алгоритм охоп-
лює всі стадії функціонування ринку державних цінних
паперів: від прийняття рішення про необхідність фінан-
сування потреб економіки до розробки рекомендацій
щодо удосконалення регулювання ринку державних
цінних паперів.

Також на сучасному етапі необхідно збільшити
ступінь довіри інвесторів до політики держави у сфері ре-
гулювання державного боргу. Боргова політика в Україні
на сучасному етапі обмежена суто сферою боргових
відносин і не включена у загальну економічну стратегію
держави. Тому необхідно забезпечити умови визначеності
та узгодженості загальнодержавної, бюджетної, моне-
тарної та боргової політик, що позитивно вплине на кон-
'юнктуру ринку боргових зобов'язань. Крім того підви-
щення ступеня довіри можна досягти за рахунок транс-
парентності позичальника, тобто держави, що досягаєть-
ся через сукупність організаційних заходів забезпечення
передбачуваності обсягів емісії цінних паперів, повноти
інформації.

Таким чином, боргова політика як основний елемент
фінансово-економічного механізму регулювання дер-
жавного боргу, через який здійснюється безпосередній
вплив на його стан та структуру, вимагає впроваджен-
ня визначених напрямів підвищення її ефективності для
забезпечення стабільності і економічної безпеки Украї-
ни.

Оптимізація вітчизняної боргової політики потребує
розробки та впровадження цілісної стратегії, яка поєдну-
ватиме завдання удосконалення нормативно-правового,
організаційного, інституційного забезпечення боргової
політики, фінансово-економічного механізму регулюван-
ня банківської та бюджетної систем.

ВИСНОВКИ
В умовах глобалізації фінансова безпека держави на-

буває нових якостей: вона стає більш хиткою, оскільки
створюються передумови для залучення додаткових
коштів в економіку за рахунок зовнішніх запозичень, пе-
ретікання банківського капіталу, інтернаціоналізації
фінансової системи. Ці фактори роблять національну еко-
номічну систему вразливою, залежною від зовнішнього
впливу.

За цих обставин найважливішим напрямом держав-
ного регулювання в умовах глобалізації має бути фінан-
сова безпека, яка включає в себе безпеку у сфері банкі-
вського сектору та безпеку в управління державним бор-
гом. Механізм забезпечення безпеки у банківській сфері
повинен дати можливості впливу держави на присутність
іноземного капіталу у банківському секторі з метою зни-
ження глобальних ризиків, які стають наслідками фінан-
сової експансії з боку провідних фінансових груп.

У свою чергу фінансово-економічний механізм регу-
лювання державного боргу грунтується на борговій полі-
тиці, яка є основним елементом його системи і функціо-
нує базуючись на принципах: повнота та своєчасність ви-
конання зобов'язань, мінімізація вартості боргових зобо-
в'язань, збереження обсягу прямих та умовних зобов'я-
зань на економічно безпечному рівні з урахуванням всіх
можливих ризиків.

В умовах зростання витрат на обслуговування дер-
жавного боргу, розробка і впровадження засад боргової
політики має відбуватися у тісному зв'язку з фіскальною
політикою держави, державною політикою на ринку
цінних паперів та політикою по відношенню до банківсь-
кого сектору, що надасть можливість збалансувати еко-
номіку країни, створити передумови для сталого еконо-
мічного зростання.
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