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Ризики і можливості впливу фінансової інклюзії на управління фінансовою безпекою на макрорівні
Стан фінансової безпеки держави напряму залежить від кількості ресурсів, наявних у фінансовій системі, а
внутрішні джерела фінансування економічних і соціальних потреб можуть позбавити уряд необхідності пошуку
можливостей для отримання зовнішніх запозичень, що ведуть до втрати країною її фінансової автономії.
Фінансова інклюзія населення та суб’єктів бізнесу до використання фінансових продуктів і послуг дозволить
стабілізувати ситуацію на фінансовому ринку шляхом отримання його професійними учасниками додаткових
фінансових ресурсів; водночас, відсутність контролю цього процесу може призвести до появи нових загроз
фінансовій безпеці на мікро- та макрорівнях. Зважаючи на це, метою дослідження обрано конкретизацію як
можливостей, так і ризиків активної фінансової інклюзії для стану фінансової безпеки фінансових посередників і
держави в цілому. Об’єктом дослідження став рівень фінансової інклюзії, набір факторів, які на нього випливають,
і перелік наслідків, які його зміна може мати для стану фінансової безпеки. У якості теоретичного базису
дослідження використано звітні матеріали регуляторів фінансового ринку, а також відомості, отримані при
застосуванні таких методів наукового дослідження, як аналіз, за допомогою якого встановлений рівень фінансової
інклюзії у різних секторах фінансового ринку, та експертний метод, реалізований через опитування та
анкетування, що дав змогу отримати кількісну оцінку рівня фінансової інклюзії населення і суб’єктів
господарської діяльності. У результаті дослідження визначені, конкретизовані і систематизовані можливі
позитивні наслідки, ризики і виклики фінансової інклюзії для фінансової складової економічної безпеки.
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості розробки на їх основі механізмів стимулювання
та контролю рівня фінансової інклюзії національними регуляторами фінансового ринку.
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Риски и возможности влияния финансовой инклюзии на управление финансовой безопасностью на
макроуровне
Состояние финансовой безопасности государства напрямую зависит от количества ресурсов, имеющихся в финансовой
системе, а внутренние источники финансирования экономических и социальных потребностей могут лишить
правительство необходимости поиска возможностей для получения внешних заимствований, ведущих к потере страной
её финансовой автономии. Финансовая инклюзия населения и субъектов бизнеса к использованию финансовых
продуктов и услуг позволит стабилизировать ситуацию на финансовом рынке путем получения его профессиональными
участниками дополнительных финансовых ресурсов; в то же время, отсутствие контроля данного процесса может
привести к появлению новых угроз финансовой безопасности на микро- и макроуровнях. Учитывая это, целью
исследования выбрана конкретизация как возможностей, так и рисков активной финансовой инклюзии для состояния
финансовой безопасности финансовых посредников и государства в целом. Объектом исследования стал уровень
финансовой инклюзии, набор факторов, влияющих на него, и перечень последствий, которые его изменение может
иметь для состояния финансовой безопасности. В качестве теоретического базиса исследования использованы отчетные
материалы регуляторов финансового рынка, а также ведомости, полученные при применении таких методов научного
исследования как анализ, при помощи которого установлен уровень финансовой инклюзии в разных секторах
финансового рынка, и экспертный метод, реализованный через опросы и анкетирование, который дал возможность
получить количественную оценку уровня финансовой инклюзии населения и субъектов хозяйственной деятельности. В
результате исследования определены, конкретизированы и систематизированы возможные положительные последствия,
риски и вызовы финансовой инклюзии для финансовой составляющей экономической безопасности. Практическое
значение полученных результатов заключается в возможности разработки на их основе механизмов стимулирования и
контроля уровня финансовой инклюзии национальными регуляторами финансового рынка.
Ключевые слова: инклюзия, безопасность, финансовый рынок, государственный регулятор, финансовые
учреждения, управленческие решения.
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