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У статті розглянуто поняття «фінан-
сово-економічної безпеки», зазначено, що 
спостерігається диференціація наукових 
підходів щодо цього поняття, тому було 
удосконалено дане визначення. Запропоно-
вано концептуальний підхід до визначення 
фінансово-економічної безпеки, який на від-
міну від існуючих, підходить до цього фено-
мену комплексно, із урахуванням цілей та 
напрямків функціонування фінансово-еконо-
мічної безпеки, сфери впливу фінансово-еко-
номічної безпеки держави та ключові загрози 
фінансово-економічній безпеці України, та 
узагальнено визначення даної економічної 
категорії. 
Ключові слова: фінансово-економічна без-
пека, концептуальний підхід, загрози фінан-
сово-економічній безпеці, національна еко-
номіка.

В статье рассмотрено понятие «финан-
сово-экономической безопасности», ука-
зано, что наблюдается дифференциа-
ция научных подходов к этому понятию, 
поэтому было усовершенствовано данное 
определение. Предложен концептуальный 
подход к определению финансово-эконо-
мической безопасности, который в отли-
чие от существующих, подходит к этому 

феномену комплексно, с учетом целей и 
направлений функционирования финан-
сово-экономической безопасности, влияния 
финансово-экономической безопасности 
государства и ключевые угрозы финансово-
экономической безопасности Украины, и 
обобщенно определения данной экономиче-
ской категории.
Ключевые слова: финансово-экономиче-
ская безопасность, концептуальный подход, 
угрозы финансово-экономической безопас-
ности, национальная экономика.

The article considers the concept of “financial 
and economic security”, it is noted that there is 
a differentiation of scientific approaches to this 
concept, so this definition was improved. A con-
ceptual approach to the definition of financial and 
economic security is proposed, which, unlike the 
existing ones, approaches this phenomenon 
comprehensively, taking into account the goals 
and directions of financial and economic security, 
the sphere of influence of financial and economic 
security and key threats to financial and eco-
nomic security of Ukraine. the definition of this 
economic category is generalized.
Key words: financial and economic security, 
conceptual approach, threats to financial and 
economic security, national economy.

Постановка проблеми. Однією з основних 
проблем будь-якої економічної системи є забез-
печення її ефективної та стабільної діяльності. 
У сучасних мінливих та висококонкурентних умо-
вах дуже актуальними стають питання саме ста-
більного безкризового розвитку. З переходом до 
ринкових відносин, Україна змогла в повній мірі 
оцінити вплив різного роду криз на своє еконо-
мічне середовище. 

Отже, питання забезпечення безпеки держави 
та окремих її складових на сьогоднішній день є 

надзвичайно актуальним. І якщо раніше наукова 
думка зосереджувала свою увагу виключно на 
економічній безпеці, то сьогодні все більше нау-
ковців наголошують на необхідності створення 
фінансової безпеки, як окремого елементу сис-
теми економічної безпеки, що має відповідати за 
безпеку саме сфери фінансових відносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам економічної безпеки приділено велику 
увагу в працях таких вчених, як: Акимова В.А. [1], 
Бєлова О.Ф. [2], Власюка О.Ф [3], Дудіна М. М. 
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[4], Макара О.В. [5]та інші. Особливу увагу фінан-
совій складовій економічної безпеки приділено 
у працях зарубіжних та вітчизняних науковців, 
таких як: Геєць В. М., Семиноженко В.П. [6], Коз-
ловський С.В. [7], Мішина І.Г. [8], Набиванець І.Р. 
[9] та інших. Втім, фінансові відносини з часом 
набувають все більшого значення в економічній 
системі, тому виділення фінансової безпеки є ціл-
ком обґрунтованим кроком і потребують подаль-
шого дослідження. Питання фінансово-економіч-
ної безпеки є системними, оскільки стосуються і 
пов’язують окремі країни, регіони, господарюючі 
суб'єкти, політику, економіку, фінанси тощо.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
систематизація знань щодо фінансової складової 
економічної безпеки, та побудови концептуальних 
основ забезпечення фінансово-економічної без-
пеки країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах формування ринкової економіки про-
блема безпечного існування її суб'єктів стала 
однією з найбільш актуальних. У зв'язку з цим осо-
бливої гостроти набули питання економічної без-
пеки, оскільки основним знаряддям боротьби за 
виживання в даний час є економічні методи

Для економічної теорії особливий інтерес пред-
ставляє громадська безпека, яка поширюється 
на елементи суспільної системи, в тому числі на 
суб’єктів господарювання різних рівнів. Громад-
ська безпека за територіальними масштабами 
ділиться на глобальну безпеку, всеосяжну і від-

чутно допомагає активний вплив на всі нижчі рівні; 
міжнародну безпеку, яка може охопити як весь світ 
в цілому, так і окремі держави; національну без-
пеку, обмежує масштабами країни; регіональну 
безпеку, що охоплює регіон, який може збігатися з 
кордонами одного або кількох суб'єктів федерації; 
муніципальну безпеку, або безпеку міста, як само-
стійної господарюючої системи; безпека суб’єкту 
господарювання, яка передбачає захист інтересів 
вузькоспецифічних суб’єкту господарювання та 
безпека домогосподарства, що включає окремо 
взяту сім'ю або особистість як суб'єкта економіч-
них відносин (рис. 1).

Серед відзначених рівнів громадської безпеки 
виділяються три основних суб’єкти господарю-
вання, що представляють макро-, мезо- і мікро-
рівні: держава, регіон і суб’єкт господарювання. 
Вибір обумовлений тим, що в ринкових умовах 
держава є основоположним, базовим рівнем, 
в його структурі вперше виділилися регіони, як 
самостійні суб’єкти господарювання, а суб’єкту 
господарювання знайшли повну господарську 
самостійність.

Необхідно звернути увагу, що головною, кінце-
вою метою будь-якого суб’єкту господарювання є 
добробут окремої особистості. Однак з точки зору 
економічної теорії умови життєдіяльності визна-
чаються більш складними економічними систе-
мами. Форми прояви загроз, критерії, індикатори, 
їх порогові значення та об'єкти моніторингу на 
різних рівнях суспільної безпеки, незважаючи на 

Рис. 1. Рівні суспільної безпеки 
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специфічні особливості, мають багато спільного. 
Прийняття дієвих заходів щодо забезпечення гро-
мадської безпеки можливе на основі комплексного 
аналізу всіх параметрів безпеки на кожному госпо-
дарському рівні.

Видами громадської безпеки, залежно від сфер 
життєдіяльності суспільства, є: економічна без-
пека, яка представляє основу всіх інших видів, 
соціальна, політична, військова, екологічна, 
інформаційна, культурна, науково – технічна; пра-
вова і так далі (рис. 2). Представлені на малюнку 
види безпеки не можуть існувати незалежно один 
від одного. Всі вони тісно взаємопов'язані і пере-
плетені між собою. Наприклад, забезпечення полі-
тичної безпеки не можна обмежувати захистом від 
впливу деструктивних соціальних сил, також пови-
нні враховуватися економічні, правові, технічні, 
демографічні та інші фактори.

Особливе місце серед видів громадської без-
пеки займає безпека економічна. Значимість 
останньої обумовлена тим, що решта види без-
пеки не можуть бути реалізовані в достатній мірі 
без економічного забезпечення. Так, наприклад, 
для збереження соціальної безпеки необхідно в 
першу чергу забезпечити населення робочими 
місцями, що вимагає розвиненої промисловості, 
а, отже, економіки. Оборона країни також не мож-

ливе без фінансування і наявності високотехноло-
гічного виробництва, яке в свою чергу залежить 
від стану економіки.

Економічна безпека має кілька рівнів: 
1) міжнародна безпека (глобальна, регіо-

нальна); 
2) національна безпека (державна, галузі, регі-

ону, суспільства); 
3) приватна: підприємства, господарства або 

особистості [7; 8]. 
Важливе місце в системі економічної безпеки 

країни займає економічна безпека суб’єктів під-
приємництва, тому що вони є первинним елемен-
том, який забезпечує життєві потреби населення й 
ресурси для його розвитку. На думку Гукової А.В. 
та Анікіної І.Д., економічна безпека підприємства – 
це здатність підприємства здійснювати свою стра-
тегію й домагатися власних цілей в умовах неви-
значеності (під впливом погроз і ризику) [12, с. 99]. 

На думку Барановського О.І., фінансові від-
носини у плановій економіці традиційно відігра-
вали другорядну роль щодо пріоритетів економіч-
ної науки, але економічні реформи висунули на 
передній план фінансові питання функціонування 
економіки. Отже, «почали вимагати нового осмис-
лення залежності між економічною політикою і 
соціально-економічними процесами, зокрема, 

Рис. 2. Місце економічної безпеки у системі інших видів безпеки 
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вплив грошово-кредитної, валютної, податко-
вої, бюджетної, інвестиційної, боргової політики 
на макроекономічну ситуацію, з'ясування основ 
фінансової безпеки держави» [13, с. 16]. 

Кульпінський С., пропонує під фінансово-еко-
номічною безпекою розуміти «цілеспрямований 
комплекс заходів фіскальної та монетарної полі-
тики з метою досягнення стабільності фінансової 
системи та створення сприятливого інвестиційного 
клімату» [14]. Схожої точки зору дотримується і 
Шлемко І.Ф., коли під фінансовою безпекою про-
понує розуміти «такий стан фінансової, грошово-
кредитної, валютної, банківської, бюджетної, 
податкової систем, який характеризується зба-
лансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх 
негативних впливів, здатністю забезпечити ефек-
тивне функціонування національної економічної 
системи та її зростання» [15].

Втім, слід зауважити, що поняття фінансово-
економічної безпеки є комплексним. Воно охоплює 
різні сфери та напрямки, починаючі від фінансо-
вої безпеки громадянина, і закінчуючи фінансово-
економічною безпекою світового співтовариства в 
цілому, рис. 3. А, ступінь наукової розробленості 
кожної з перелічених сфер застосування фінан-
сово-економічної безпеки досить різниться. Уза-
гальнюючи результати аналізу підходів науковців 
до створення концепції фінансово-економічної 
безпеки, можна зробити висновок про наявність 
недоліків, виявлених в концепціях авторів – відсут-
ність або недостатньо ефективне використання 
системного підходу. Тому нами пропонується кон-
цептуальний підхід до визначення фінансово-еко-
номічної безпеки, який комплексно враховує всі 
сфери і напрямки цього багатогранного поняття. 

Що стосується забезпечення фінансової без-
пеки України, то за дорученням Ради Національ-
ної безпеки України було розроблено Концеп-
цію фінансової безпеки України. Координатором 
цього проекту виступило ЗАТ «Українське агент-
ство фінансового розвитку». Розробниками були 
д.е.н. Барановський О.І., кандидати економічних 
наук Блащук Ю.О., Пузяк М.І., Новошинська Л.В., 
Резнікова О.О., Романченко О.В., Стасюк Ф.Ф., 
Фещенко В.В. [10-12].

Аналіз основних положень Концепції, а також 
досліджень сфери фінансової безпеки, що прово-
дились науковцями показали, що на сьогоднішній 
день приділяється недостатньо уваги фінансовій 
безпеці суб’єктів підприємництва, як однієї з осно-
вних складових фінансової безпеки держави. На 
сьогодні питання методології формування фінан-
сової безпеки суб’єктів підприємництва сфери 
матеріального виробництва, на відміну, скажімо, 
від фінансової безпеки банків, страхових компа-
ній та інших суто фінансових інституцій, є недо-
статньо розробленими. У той час, як очевидним 
є факт, що саме реальний сектор економіки був і 

залишається основою економіки України, а, отже, і 
її фінансової безпеки, рівень якої є прямим наслід-
ком стану економіки країни. 

На нашу думку, необхідно більше уваги приді-
ляти питанням впровадження механізмів забез-
печення фінансово-економічної безпеки саме 
на рівні суб'єктів підприємництва, що пов’язано 
зі значною кількістю ризиків і нестабільністю як 
внутрішнього, так і зовнішнього їх середовища, а 
також загрозами поглинань, зокрема, через про-
цедури банкрутства. 

Забезпечення стійкого росту суб’єктів підпри-
ємництва, стабільності результатів їх діяльності, 
досягнення цілей, що відповідають інтересам 
власників і суспільства в цілому, неможливі без 
розробки й проведення самостійної стратегії, що у 
сучасній економіці визначається наявністю ефек-
тивної системи його фінансової безпеки. Саме 
стан фінансів господарюючих суб’єктів багато в 
чому обумовлює ефективність їх діяльності в рин-
ковій економіці, що і призводить до необхідності 
розгляду проблем забезпечення фінансової без-
пеки суб’єктів підприємництва [6, с. 98]. 

У загальному випадку під фінансово-економіч-
ною безпекою ми пропонуємо розуміти складову 
економічної безпеки держави, що якісно характе-
ризує фінансово-економічну систему, що визначає 
її здатність підтримувати нормальні умови пра-
цездатності системи, базується на незалежності, 
ефективності і конкурентоспроможності фінан-
сово-кредитної сфери, спрямована на розвиток 
у рамках цілей, поставлених перед системою, а 
у випадках виникнення різних погроз (зовнішніх і 
внутрішніх) система в стані протистояти ним і від-
новлювати свою працездатність. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
зазначимо, що відносно визначення фінансово-
економічної безпеки спостерігається відсутність 
достатньо глибоких досліджень та розробок і 
замість єдиної комплексної та зручної у викорис-
танні методики має місце широка диференціація 
наукових підходів. При цьому має місце відсутність 
визначеності з конкретним переліком складових 
фінансово-економічної безпеки, єдиної концепції, 
відсутність загальноприйнятих вітчизняних методик 
оцінки рівня складових фінансово-економічної без-
пеки з урахуванням всіх її складових, оскільки під-
ходи, що отримали визнання в зарубіжній практиці, 
не завжди можна застосувати в умовах економіки 
України. Тому було запропоновано концептуаль-
ний підхід до визначення фінансово-економічної 
безпеки, який на відміну від існуючих, підходить до 
цього феномену комплексно, із урахуванням цілей 
та напрямків функціонування фінансово-економіч-
ної безпеки, сфери впливу фінансово-економічної 
безпеки держави та ключові загрози фінансово-
економічній безпеці України, та узагальнено визна-
чення даної економічної категорії.



197

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
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Ключові загрози фінансово-економічній безпеці України 

Низька ефективність бюджетної і грошово-
кредитної політики, слабкий контроль за 
використанням бюджетних коштів, 
кредитних та інвестиційних ресурсів 
держави, відсутність стратегії та належного 
правового забезпечення діяльності уряду 
щодо боргових запозичень 

Недостатня капіталізацію та ненадійність 
банківської системи України, нерозвиненість 
сегменту небанківських фінансових установ, 
низьку прозорість та ліквідність фінансового 
ринку, відсутність дієвих механізмів акумуляції 
та розподілу інвестиційних ресурсів, низьку 
довіру населення до вітчизняної фінансової 
системи 

 Рис. 3. Концептуальний підхід до фінансово-економічної безпеки
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