
№ 6/1 (15) червень 2018 р.  

 
31 

УДК:336.13 

Джафарова О.М.,  

магістрант,  

Харківський національний університет міського господарства ім.О.М. Бекетова 

 

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА 

РІЗНИХ РІВНЯХ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 
 

В статті узагальнено наукові підходи до визначення економічної системи. Сформовано уявлення про зв'язок 

економічної системи та економічної безпеки держави. Розкрито зміст поняття фінансової складової економічної 

безпеки на різних рівнях економічної системи держави. Визначено ключові ознаки фінансово-економічної безпеки на 

рівні держави, регіону, підприємства, домогосподарства.  

Ключові слова:  економічна система, безпека, фінансова безпека, економічна безпека, фінансово-економічна 

безпека, макрорівень, мікрорівень, підприємство, держава, регіон, домогосподарство 

 

Постановка проблеми. В умовах 

глобалізації роль фінансів у світових 

економічних і політичних відносинах все 

більше посилюється, фінанси стають 

самостійним сегментом економіки, який 

володіє значним потенціалом, що і обумовлює 

виникнення такої наукової категорії з власним 

методологічним апаратом як «фінансова 

безпека». Це поняття увійшло у науковий 

лексикон порівняно недавно, але все більше 

використовується у теоретичних розробках та 

практичних заходах. Категорія фінансової 

безпеки присутня на різних ієрархічних рівнях 

економічної системи держави, тому потребує 

підвищеної уваги та подальших розробок у 

методологічному напрямку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останніми роками у наукових джерелах 

відбувся значний сплеск уваги до проблем 

економічної безпеки та її складових на різних 

рівнях. Так, питання економічної та фінансової 

безпеки висвітлені в наукових працях 

вітчизняних і зарубіжних вчених, а саме: Л. 

Абалкіна, О. Барановського, І. Бінька, 

І.Бабець, О. Власюка, В. Гейця, М. 

Єрмошенка, Т. Кузенко, О. Литовченко, В. 

Мунтіяна, Т. Момот, Г. Пастернака-

Таранушенка, А. Сухорукова та інших. Проте, 

незважаючи на значну кількість публікацій як 

вітчизняних, так і зарубіжних вчених, 

присвячених цій тематиці, сучасна наука 

характеризується відсутністю єдиної системи 

загальнотеоретичних підходів до 

фундаментального розкриття глибинної 

сутності фінансової складової економічної 

безпеки на різних рівнях економічної системи.  

Мета статті. Враховуючи вищеозначену 

проблематику, метою статті є узагальнення 

існуючих наукових підходів до визначення 

сутності фінансової складової економічної 

безпеки на різних рівнях економічної системи 

держави та встановлення взаємозвязку між 

ними. 

Основні результати дослідження. Економіка 

будь-якої країни функціонує як багатовимірна 

система, що складається з великої кількості різних 

взаємопов'язаних та взаємозалежних компонентів, 

які розвиваються відповідно до спільних для всієї 

системи законів. Економічна система - це 

сукупність взаємопов'язаних і відповідним чином 

упорядкованих елементів економіки, що 

утворюють певну цілісність, економічну 

структуру суспільства, яка має загальну мету [1, с. 

111]. 

Економічна система включає різні сфери 

функціонування та є сукупністю складною 

субординованою системою кількох рівнів, що 

взаємодіють. До суб'єктів макроекономічного 

рівня відносять: суспільно-державні економічні 

інституції; територіально-регіональні галузеві 

об'єднання; вільні економічні зони; 

територіально-виробничі комплекси. Суб'єктами 

мікроекономічного рівня виступають 

підприємства, фірми, організації, установи; сім'ї, 

домашні господарства.  

Ефективне функціонування будь-якої 

економічної системи можливо лише за умови 

комплексу заходів щодо недопущення її 

руйнації з зовнішнього оточення. Слід 

погодитися з А.Б. Качинським, який вважає, що 

безпека– стан захищеності життєво важливих 

інтересів особистості,  суспільства, держави, а 

також довкілля в різних сферах життєдіяльності 

від внутрішніх та зовнішніх загроз [2., с. 26].  

Як зазначає у своїй праці О.І. Барановський, 

загальноприйнятого визначення категорії 
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«фінансова безпека» не існує, а «існуючі 

формулювання відображають лише окремі 

аспекти цієї всеосяжної категорії і не можуть 

претендувати на її однозначне трактування» [3, с. 6]. 

М.М. Єрмошенко констатує: «... фінансова 

безпека є ґрунтовною складовою економічної 

безпеки держави. На фінансах базується будь-

яка економіка, фінанси – кров економічної 

системи держави» [4, с. 68].  

О. Василик вважає, що фінансова безпека – 

це надійна захищеність фінансової системи від 

внутрішніх та зовнішніх загроз [5, с. 245].  

Фінансову безпеку можна розглядати на 

мікро- та макрорівнях. На макрорівні 

розглядається фінансова безпека держави. На 

мікрорівні фінансова безпека включає 

фінансову безпеку домогосподарств 

(особистості) та фінансову безпеку 

підприємств (установ, організацій).  

Більшість дослідників проблем економічної 

та фінансової безпеки, констатують той факт, 

що фінансова безпека є найважливішою 

складовою економічної безпеки країни, 

оскільки на фінансах базується будь-яка 

економіка. Обґрунтовується необхідність 

забезпечення і підтримки фінансової безпеки 

держави, тому що вона стосується не лише 

держави в цілому, а й усіх галузей 

національного господарства, приватних 

підприємців, усього суспільства (таблиця 1). 

Автор Зміст категорії 

О. Барановський [3] 

Фінансова безпека розглядається як ступень захищеності 

фінансових інтересів; рівень забезпеченості суб’єктів усіх рівнів 

управління фінансовими ресурсами; стан складових фінансового 

ринку; якості фінансових інструментів і послуг; стан фінансових 

потоків в економіці, що дозволяє вважати її одним з найважливіших 

системоутворюючих елементів економічної безпеки держави 

Мунтіян В. І. [6] 

Фінансова безпека держави –це такий стан фінансової, грошово-

кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який 

характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх 

негативних впливів, здатністю забезпечити ефективне функціонування 

національної економічної системи та економічне зростання 

О. Власюк [7] 

Фінансова безпека стає основним економічним гарантом 

стабільності, забезпечуючи виробничий базис інфраструктурними 

інститутами розподілу фінансових та інвестиційних ресурсів 

В. Геєць [8] 

Фінансова безпека – це стабільний розвиток фінансової системи 

країни та її стійкість до потенційно негативного впливу зовнішніх і 

внутрішніх шоків 

А. Сухоруков [9] 

Фінансова безпека – це захищеність інтересів держави у 

фінансовій сфері, або такий стан бюджетної, податкової та грошово-

кредитної систем, що гарантує спроможність держави ефективно 

формувати, зберігати від надмірного знецінення та раціонально 

використовувати фінансові ресурси країни для забезпечення її 

соціально-економічного розвитку і обслуговування фінансових 

зобов’язань. 

В. Шлемко,  

І. Бінько [10] 

Фінансова безпека – такий стан фінансової, грошово-кредитної, 

валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який 

характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх 

негативних впливів, здатністю забезпечити ефективне функціонування 

національної економічної системи та економічне зростання 

Табл. 1. Визначення поняття «фінансова безпека держави» 

 

Отже, більшість авторів під фінансовою 

безпекою країни розуміє такий стан фінансової, 

грошово-кредитної, валютної, банківської, 

бюджетної, податкової систем, який 

характеризується збалансованістю, стійкістю до 

внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, 

здатністю забезпечити ефективне функціонування 

національної економічної системи та 

економічне зростання.  
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Стан фінансової безпеки України у значній 

мірі залежить від стійкого розвитку всіх її 

регіонів. Фінансову незалежність регіону 

можна розуміти і як незалежність від 

загальнодержавних органів влади у прийнятті 

рішень відносно місцевих проблем і, 

насамперед, як забезпечення їх вирішення за 

допомогою грошових коштів [11]. 

Слід погодитися з М.О. Кужелєвим, що 

фінансова безпека регіону – це такий стан його 

фінансів, який забезпечує гармонійне 

поєднання інтересів держави, регіону та 

населення, а також характеризується 

фінансовою незалежністю місцевого 

самоврядування [12].  

Можна відзначити ряд публікацій західних і 

вітчизняних фахівців, в яких розглянуті 

підходи до визначення поняття фінансової 

складової економічної безпеки на 

регіональному рівні (таблиця 2). 

Автор Зміст категорії 

Абалкин Л.И. [13] 

Сукупність умов і факторів, що забезпечують незалежність регіону, 

його стабільність і стійкість, здатність до постійного відновлення і 

самовдосконалення 

Бабець І. Г [14] 

Стан економіки, що дає змогу забезпечити сталий соціально-

економічний розвиток і базується оа такир засадар: економічна 

незалежність, стійкість і стабільність розвитку, здатність до 

саморозвитку і прогресу 

Кисла Т.М. [15] 

Управління відтворювальними процесами у регіоні спрямоване на 

підтримку встановленого за науково-обгрунтованими критеріями 

безпечного режиму роботи об’єктів управління та функціонування 

його окремих елементтів 

Олійник В.М. [16] 

Здатність рргітоальотї економіки функціонувати в режимі 

розширеного відтворення, тобто стійкого економічного зростання, 

максимально забезпечувати прийнятні умови життя та розвитку 

особисттсті для більшості населення 

Табл. 2. Визначення поняття «фінансова безпека регіону» 

 

Слід зазначити, що на фінансовій безпеці 

держави позначається також значне 

розширення арсеналу фінансових 

інструментів, які використовують вітчизняні 

суб’єкти господарювання. Фінансово-

економічна безпека підприємства є складною 

системою, яка включає певний набір 

внутрішніх характеристик, спрямованих на 

забезпечення ефективності використання 

корпоративних ресурсів за кожним напрямом 

діяльності [17].  

Під фінансово-економічною безпекою 

підприємства необхідно розуміти захищеність 

потенціалу підприємства у різних сферах 

діяльності від негативної дії зовнішніх і 

внутрішніх чинників, прямих або непрямих загроз, 

а також здатність суб΄єкта до відтворення [18, с.5].  

Отже, поняття фінансово-економічної 

безпеки підприємства, на нашу думку, слід 

розуміти як такий його фінансово-

економічний стан, який забезпечує 

захищеність його фінансово-економічних 

інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз та 

створює необхідні фінансово-економічні 

передумови для стійкого розвитку в 

поточному та довгостроковому періодах. 

Щодо фінансової безпеки домогосподарств, 

то М.С. Зварич дає власне тлумачення цього 

поняття наступним чином: фінансова безпека 

домогосподарств – це система фінансово-

економічних відносин, що забезпечує стан 

захищеності фінансів домашніх господарств 

від зовнішніх та внутрішніх загроз і небезпек у 

процесі їх життєдіяльності, зокрема 

формуванні та використанні фінансових 

ресурсів задля розвитку та достойного 

існування всіх членів домогосподарства [19].  

Отже, фінансова складова економічної 

безпеки являє собою надзвичайно складну 

багаторівневу систему, яка функціонує на різних 

рівнях економічної системи держави та харак-

теризується ознаками надійності, самозбережен-

ня, поступового розвитку, ефективного 

господарювання в короткостроковій та 

довгостроковій перспективі. 

Висновки. Підбиваючи підсумки, необхідно 

наголосити, що система як загальнонаукове 

поняття - це сукупність взаємопов'язаних і 
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розміщених у належному порядку елементів 

певного цілісного утворення. Кожній системі 

притаманні такі властивості: цілісність, 

упорядкованість, стійкість, саморозвиток та 

загальна мета. Таких властивостей система 

набуває тільки завдяки злагодженому 

механізму фінансово-економічної безпеки на 

всх її ієрархічних рівнях.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАЗНЫХ 

УРОВНЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

В статье обобщены научные подходы к определению экономической системы. Сформирован представление о связи 

экономической системы и экономической безопасности государства. Раскрыто содержание понятия финансовой 

экономической безопасности на разных уровнях экономической системы государства. Определены ключевые 

признаки финансово-экономической безопасности на уровне государства, региона, предприятия, домохозяйства. 

Ключевые слова: экономическая система, безопасность, финансовая безопасность, экономическая безопасность, 

финансово-экономическая безопасность, макроуровень, микроуровень, предприятие, государство, регион, 

домохозяйство 

 

DETERMINATION OF THE ESSENCE OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY AT DIFFERENT 

LEVELS OF THE ECONOMIC SYSTEM 

The article summarizes scientific approaches to the definition of economic system. The idea of the relationship between the 

economic system and the economic security of the state is formed. The content of the concept of financial component of 

economic security at various levels of the state economic system is revealed. The key features of financial and economic 

security at the level of the state, region, enterprises, households are determined.. 

Key words: economic system, security, financial security, economic safety, financial and economic security, macro level, 

micro level, enterprise, state, region, household 
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