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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасне інформаційне забезпечення фінансової без�

пеки України неможливо уявити без використання інфор�

маційних і телекомунікаційних систем. Нині інформаційні

системи дають можливість забезпечити такий рівень ко�

мунікаційної і аналітичної потужності, якого потребують

державні органи в цілях здійснення державної стратегії

фінансової безпеки України. Для того, щоб реалізувати на

практиці систему заходів з забезпечення фінансової без�

пеки і сприяти конкурентоспроможності національної еко�

номіки в просторі глобальної економіки, нашій країні не

обійтися без потужних інформаційних і комунікаційних

систем. Це пов'язано з тим, що українське суспільство пе�

ретворюється на інформаційне, що припускає відповідну

економіку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Джерельну основу нашого дослідження склали теоре�

тичні та методологічні принципи організації, державного

управління, прогнозування й економіки, що розкриваються

в роботах відомих вчених.

Науковою основою вирішення цих важливих держав�

них завдань виступають передусім теоретичні напрацюван�

ня щодо механізмів державного регулювання, які містять�

ся у працях [1—5].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз сучаснихі механізмів забезпе�

чення фінансової безпеки України.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Реалії сучасного світу такі, що інформаційного забез�

печення державного регулювання фінансової безпеки Ук�

раїни (як і інших країн) явно недостатньо. В усіх постінду�

стріальних країнах головними чинниками розвитку висту�

пають наука, технології і розумові процеси, які призвели

до появи інтелектуальної культури. Не випадково нині зрос�

ла значущість інтелектуальних організацій (ними стають

різного роду корпорації і компанії), щоб виявити нові мож�

ливості в умовах невизначеності гіперконкурентного гло�

бального ринку послуг, товарів і фінансів. Економічні (і

фінансові) війни сучасного світу, які є війнами нового більш

високого рівня, характеризуються тенденцією возрастания

ролі і місця, інформаційною і інтелектуальною складових.

Саме інтелектуальна складова є ще одним істотним чин�

ником забезпечення фінансової (і економічної) безпеки Ук�

раїни. Само інтелектуальне забезпечення державного ре�

гулювання фінансової безпеки українського соціуму ди�

ференціюється усередині себе на різні компоненти. Однією

з таких компонент є економічна теорія, пов'язана з карти�

ною економічної реальності. Іншою складовою інтелекту�

ального забезпечення державного регулювання фінансо�

вої безпеки України виступають системи штучного інтелек�

ту, пристрої, що імітують з колосальним прискоренням за

допомогою комп'ютера процеси мислення або розумної

поведінки [3, с. 27].

Рішення завдань з ефективного інформаційного і інте�

лектуального забезпечення соціально�економічного роз�

витку і результативності фінансової безпеки України є не�

достатнім без відповідного правового забезпечення діяль�
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ності державних (і недержавних) управлінських органів і

структур. Можна констатувати, що стрімкий розвиток

новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій,

зростання економічної цінності інформаційних ресурсів

привели до такого нового явища, як комп'ютерна зло�

чинність. Тому державним органам не обійтися без право�

вої основи, що детально пропрацювала, забезпечує фінан�

сову (і економічну) безпеку країни.

Стратегічні тенденції механізмів державного регулю�

вання фінансової безпеки України мають свою специфіку,

яка обумовлена рядом чинників, що взаємно переплітають�

ся. Передусім стратегічні тенденції фінансової безпеки

країни не можуть не виходити з того істотного моменту,

що в системі національної (комплексною) безпеки країни

особлива роль відводиться економіці і її методам . Сво�

го часу цей момент був відмічений М.М. Потрубачом і Р.К.

Максутовим, принцип забезпечення національної безпеки

використанням силових заходів і методів або загрози їх

застосування. Через свою природу державна влада забез�

печує національну (комплексну) безпеку країни, тому їй

доводиться займатися проблемами фінансової безпеки,

виробляти і здійснювати стратегічне управління фінансо�

вою безпекою. Саме держава як інститут влади "відносить�

ся до політичної сфери, а рішення, що приймаються нею у

рамках економічної політики (а іноді і в інших областях),

впливають на економічну ефективність", що припускає

облік стану фінансової системи країни [4, с. 79].

Сама економічна ефективність визначається резуль�

тативністю державного регулювання фінансовою безпе�

кою соціуму, рівнем забезпечення національної безпеки

країни в цілому. З точки зору національних інтересів в об�

ласті економіки найбільш актуальними є забезпечення її

функціонування в режимі розширеного відтворення, за�

хист інтересів вітчизняних виробників, підвищення іннова�

ційної і інвестиційної активності, суворий контроль за стра�

тегічними ресурсами країни, підтримка наукового потен�

ціалу, здатного затвердити незалежність України. Необхі�

дно підкреслити ще раз, що неможливо вирішити завдан�

ня фінансової безпеки тільки за допомогою силового чин�

ника, оскільки в сучасних умовах первинна роль належить

власне фінансовій силі.

Зараз, коли йде процес глобалізації світової економі�

ки, коли зростає світова економічна взаємозалежність, си�

ловими методами примусу все частіше поступається місце

"м'яким" методам фінансового регулювання. Це означає, що

сильний використовує не грубий силовий тиск, а прагне до

того, щоб зацікавити слабкого вигодами від співпраці. Ефек�

тивність і життєздатність цього механізму державного ре�

гулювання, значною мірою визначає інші параметри фінан�

сової безпеки, які краще піддаються структуруванню і ви�

міру: якість життя, здійснення фінансового і економічного

суверенітету, підтримка економічної і ділової активності,

припинення протиправних і завдаючих збитку суспільству

дій. В цьому випадку слід при виробленні механізмів дер�

жавного регулювання фінансовою безпекою соціуму вра�

ховувати концепцію стійкого розвитку як соціально�еконо�

мічного, енергетичного і екологічного розвитку.

Ця стратегія стійкого розвитку суспільства повинна

брати до уваги тенденції розвитку сучасної світової еко�

номіки, що проявляються у вигляді глобалізації і геоеко�

номічної конкуренції; щоб задавати ту або іншу концеп�

цію державного регулювання фінансовою безпекою со�

ціуму. Аналіз спеціальної літератури показує, що зараз у

світі склалася нова глобальна архітектура економічного

простору.

Вона включає:

— по�перше, "клуб" високорозвинених держав, чия

територія; покрита щільною сіткою геоекономічних

зв'язків, що забезпечують виробництво товарів і послуг на

сучасному рівні;

— по�друге, ряд економічних, менш розвинених дер�

жав, що знаходяться в підлеглому положенні по відношен�

ню цього "клубу";

— по�третє, трансрегіональний "архіпелаг", що фор�

мується територією, та характеризується соціальним хао�

сом [3].

Відбувається випадання значної частини населення

багатьох країн світу з системи світових економічних

зв'язків взагалі через те, що в них панує система традицій�

них громадських зв'язків або система зв'язків, які відпов�

ідають попередньому етапу індустріалізації і нині знахо�

дяться в кризовому стані. Таким чином, перед нами роз�

гортається картина глобальної архітектури світу, що фор�

мується, складається з транснаціональних геоекономічних

структур і випадаючого з цього процесу населення та має

назву "зовнішній пролетаріат". Оскільки межі "ядра" ви�

сокотехнологічної цивілізації, ще не цілком устоялися, то

серед країн йде конкурентна боротьба за можливість вклю�

читися в геоекономічну структуру розвинених країн.

У цій боротьбі істотну роль повинні грати задіяні дер�

жавою механізми державного регулювання фінансовою

безпекою, націлені на стійкий розвиток національної еко�

номіки . Таке державне регулювання фінансовою безпе�

кою повинно виходити з об'єктивної оцінки реального ста�

ну економіки, прогнозу тенденцій її розвитку. Цілісне кон�

цептуальне бачення проблеми фінансової безпеки припус�

кає виділення тієї або іншої сторони, що визначає систему

умов, критеріїв і показників, організаційних форм і ме�

ханізмів захисту вітчизняної економіки від різного роду

загроз і ущербів системі національно�державних інтересів.

Останні фіксують і виражають те загальне, що об'єднує

ціле різних суб'єктів економіки. Саме через категорію на�

ціонально�державних інтересів сплітаються воєдино про�

блеми економічного потенціалу і економічної потужності

держави; стан генофонду нації, передумови і умови її

фізичного здоров'я і соціально�культурного процвітання;

геополітичні і геоекономічні позиції у сучасному світі. В

нашому дослідженні особливий інтерес представляє той

елемент механізму державного регулювання фінансовою

безпекою соціуму, який пов'язаний з геоекономічним су�

перництвом різних соціумів сучасного світу [2, с. 21].

Специфіка державного регулювання фінансовою без�

пекою України проявляється в її багатоаспектному харак�

тері, обумовленому дуже складною структурою сучасно�

го соціуму і відповідно глобального співтовариства.

Проведений аналіз показав, що Україні слід здійс�

нювати таку стратегію державного регулювання фінансо�

вою безпекою, щоб забезпечити економію ресурсів нафти

і газу, відновити устаткування в енергосекторі, перейти до

енергозбережних технологій, змінити радикально зовні�

шньоекономічну енергетичну політику. Тому в урядовій

стратегії розвитку банківської системи України чітко заф�

іксовано наступне положення: "З урахуванням необхід�

ності збереження політичного і економічного сувереніте�

ту України поставлені завдання з економічного і соціаль�

ного розвитку країни можуть бути вирішені тільки при ви�

сокому рівні конкурентоспроможності національної банк�

івської системи країни як "фінансового локомотиву" еко�

номіки"" Актуалізація підвищення конкурентоспромож�

ності банківської системи України також обумовлена вход�

женням держави в європейський простір, що вимагає за�

безпечення економічної безпеки і зв'язаної з нею стратегії

управління фінансовою безпекою країни.

Нарешті, стратегія державного регулювання фінансо�

вою безпекою України не може бути здійснена практично,

якщо вона не бере до уваги становлення в ній інформацій�
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ного суспільства. Вище відзначалося, що зараз вищою вла�

дою розроблена концепція стратегії розвитку інформа�

ційного суспільства в Україні. У цій стратегії виділені такі

відмітні риси інформаційного суспільства.

По�перше, істотне збільшення у ВВП долі галузей еко�

номіки, пов'язаної з виробництвом знань, із створенням і

впровадженням наукомістких, у тому числі інформаційних

технологій, інших продуктів інтелектуальної діяльності, з

наданням послуг в області інформатизації, освіти, зв'язку,

а також в зоні пошуку, передачі, отримання і поширення

інформації.

По�друге, прискорення науково�технічного прогресу і

перетворення наукових знань в реальний чинник ви�

робництва, підвищення якості життя людини і суспільства.

По�третє, участь значної частини працездатного населен�

ня у виробничій діяльності, пов'язаній із створенням і вико�

ристанням інформаційних технологій, інформації і знання.

По�четверте, істотне розширення можливостей грома�

дян до пошуку, отриманню, передачі, виробництву і поши�

ренню інформації і знання [1].

По�п'яте, глобалізація економічної, політичної і духов�

ної сфер життя суспільства. У цій концепції стратегії роз�

витку інформаційного суспільства в Україні вирішальна

роль належить знанням і інформаційним ресурсам, що ви�

магає застосування практичного використання концепції

інформаційної безпеки. Це означає, що державне регулю�

вання фінансовою безпекою України з необхідністю по�

винна враховувати інформаційну безпеку країни.

З'ясування значущості державного регулювання

фінансової безпеки країни припускає існування системи

національної, комплексної безпеки соціуму, що є гаранто�

ваною законодавчими і практичними заходами захищені�

стю і забезпеченістю національних інтересів. Внутрішньо

ця система комплексної (національною) безпеки скла�

дається з наступних відносно автономних складових [5, с.

43]:

— 1) геополітичної, 2) економічної, 3) соціальної, 4)

енергоінформаційної, 5) військової, 6) екологічної, 7) тех�

ногенної, 8) демографічної, 9) культурно�освітньої, 10)

медичної, 11) правової, 12) космічної. Ця схема розши�

рюється за рахунок таких складових, як психологічний,

продовольчий і фінансовий види безпеки.

Оскільки фінансова безпека є найважливішим елемен�

том економічної безпеки, остільки сама фінансова безпе�

ка знаходиться усередині економічної безпеки, яка гене�

рується розвитком мережевої глобальної економіки як

фундаменту життєдіяльності соціального цілого, пов'яза�

ного з інститутом власності.

Динаміка фінансової безпеки України вимагає пере�

дусім свого інформаційного забезпечення. Це детерміно�

вано, по�перше, складністю управління соціально�еконо�

мічним розвитком країни; по� друге, швидким темпом ста�

новлення інформаційного суспільства (суспільства знань)

і інформаційної держави в Україні; по�третє, отриманням

фінансових ресурсів і новітніх технологій за допомогою

методів інформаційної війни; по�четверте, використанням

новітніх інтелектуальних технологій для збільшення свого

економічного і фінансового потенціалу.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМКУ

Можна зробити такі висновки.

По�перше, специфіки державного регулювання фінан�

сової безпеки України скорегована з особливостями ук�

раїнського суспільства — суспільства лідерського і синк�

ретичного типу, особливостями ділової української куль�

тури і особливостями ризику в перехідній економіці.

По�друге, нові моменти державного регулювання

фінансової безпеки України обумовлені глобальними

трансформаціями її соціуму, діючими у напрямі цивілізації

підприємництва, з чим пов'язана стратегія позиціонування

фінансової системи в контексті національної і глобальної

економіки.

По�третє, особливості державного регулювання фінан�

совою безпекою України виходять з її особливого місця

на світовому енергетичному ринку, місця в системі глобаль�

но�цивілізаційних енергорентних стосунків, недостатній

розвиненості фінансових інститутів і пріоритету розвитку

інформаційного суспільства в нашій країні і наступній

звідси інформаційній безпеці.

Таким чином, як соціологічний інструментарій для дос�

лідження соціологічного аспекту державного регулюван�

ня фінансової безпеки найбільш адекватній природі сучас�

ного складно�організованого соціуму. Трансформаційна

модель зв'язку "суспільство — людина" дає можливість

для аналітичного розгляду фінансової безпеки в різних

зрізах, під різними точками зору поєднати їх, знайти адек�

ватний перехід від одного рівня опису до іншого.
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