
Круглий стіл  

«Основні пріоритети забезпечення фінансово-економічної безпеки України» 

 

20 грудня 2017 року Науково-дослідним центром індустріальних проблем 

розвитку НАН України було проведено круглий стіл на тему: «Основні пріоритети 

забезпечення фінансово-економічної безпеки України». 

Зі вступним словом виступив заступник директора Центру, д.е.н., професор 

Юрій Борисович Іванов. 

З доповіддю на тему: «Формування 

стратегічних орієнтирів забезпечення 

економічної безпеки України» виступила 

д.е.н., доцент, завідувач сектору 

енергетичної безпеки та енергозбереження 

Центру Ірина Олегівна Губарєва. На 

сучасному етапі розвитку України все 

гострішого значення набуває проблема 

формування стратегічних орієнтирів забезпечення економічної безпеки країни. 

Доповідач зосередила увагу на таких питаннях: загрози економічній безпеці 

України: сутність, оцінювання та механізм упередження; інструментарій виявлення 

загроз економічній безпеці національної економіки; аналіз стану економічної 

безпеки України та країн ЄС; структуризація загроз економічній безпеці України; 

оцінювання впливу загроз на стан економічної безпеки України; імітаційне 

моделювання економічної безпеки України.  

З доповіддю на тему: «Міжнародний досвід застосування ризик-

орієнтованого підходу у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню 

тероризму та розповсюдження зброї масового знищення» виступила д.е.н., 

професор кафедри банківської справи ХНЕУ ім. Семена Кузнеця Ірина 

Миколаївна Чмутова. Метою доповіді стало узагальнення ключових змін 

стандартів FATF, аналіз застосування країнами ризик-орієнтованого підходу у 

забезпеченні протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ВК/ФТРЗ), 

систематизація положень управління ризиками ВК/ФТРЗ у зарубіжній практиці.  



Доповідач представила результати оцінки ефективності застосування у 31 

країнах ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії ВК/ФТРЗ на основі 

співставлення ступеня технічної відповідності та досягнутого рівня ефективності, 

яка продемонструвала переважно часткову технічну відповідність (існують помірні 

недоліки) та середній рівень 

ефективності (результат досягнуто 

лише деякою мірою, необхідно 

здійснити значні удосконалення) 

систем протидії ВК/ФТРЗ. Для 

мінімізації загроз ВК/ФТРЗ з боку 

фінансової системи узагальнено 

міжнародний досвід застосування 

ризик-орієнтованого підходу у банківському секторі. Запропоновано враховувати у 

вітчизняному банківському нагляді фактор пов'язаності фінансових установ при 

оцінюванні ризиків ВК/ФТРЗ; здійснювати аналіз ризиків діяльності банків на 

макро-, мезо- і мікро- рівнях; в процесі оцінки ризиків враховувати не лише їхній 

ступінь, а й рівень ефективності заходів управління ними; розробляти у банках 

власну систему оцінювання ризиків ВК/ФТРЗ.   

У дискусії взяв участь директор НДЦ ІПР НАН України, д.е.н, професор 

М.О. Кизим та співробітники: завідувач відділу, к.е.н., І.В. Ярошенко, завідувач 

сектору, д.е.н., доцент В. Є. Хаустова, завідувач сектору, д.е.н., професор 

М. С. Дороніна, завідувач сектору, к.е.н., доцент О. Ю. Полякова, старший 

науковий співробітник, к.е.н. О. М. Красноносова, науковий співробітник, к.е.н. 

Є. С. Колбасін; завідувач кафедри оподаткування ХНЕУ ім. С. Кузнеця, д.е.н., 

доцент Тищенко В.Ф. 

Під час круглого столу обговорювались питання, пов’язані з проблемою 

забезпечення фінансової безпеки України: оцінювання дієвості монетарної політики 

центрального банку країни, основні пріоритети зміцнення фінансової безпеки 

України; аналіз та моделювання загроз фінансовій безпеці держави; шляхи 

подолання кризи в банківському секторі України. 


