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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА  
ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ 

 
Розвиток країни з соціально орієнованою ринковою економікою 

відбувається завдяки вдосконаленню та застосуванню економічних важелів, 
які застосовують органи державної влади при здійсненні регулюючої, 
захисної і контролюючої функцій. Першочергове завдання, яке постає перед 
кожної державою – це визначення національних економічних інтересів, після 
яких визначається державна політика щодо забезпечення економічної безпеки 
та пріоритетних напрямків розвитку. 

Для України важливість економічної безпеки полягає в тому, що 
держава перебуває на стадії формування та розвитку нових ринкових 
відносин та як наслідок – відбувається перебудова інфраструктури ринку. 
Також слід зазначити, що саме економічний аспект являється основою в усіх 
складових національної безпеки , так як являється саме економічним 
підґрунтям їх існування та розвитку. 

Економічна безпека несе в собі суть стану економіки та інститутів 
влади країни за допомогою яких відбувається забезпечення захисту 
національних інтересів, розробляється та впроваджується політика 
соціального розвитку населення, високий військовий стан безпеки при будь 
яких умов та чинниках, які несуть можливий негативний вплив. 

Економічна безпека має фундамент, який являється її головною 
складовою, в фінансовій безпеці, а отже високий рівень захисту в фінансово-
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кредитній сфері. Саме на фінансовій складовій будується вся економіка 
держави. Тобто фінанси – це та головна «артерія» економічної системи 
держави, без якої будь яка система в країні не може функціонувати. Фінанси – 
це сукупність економічних відносин, які виникають як наслідок обороту 
грошових коштів. Отже фінансову безпеку доцільно виділяти як підсистему 
усієї системи економічної безпеки. 

Спираючись на світовий досвід, можна стверджувати, що саме високий 
рівень фінансової безпеки на усіх існуючих рівнях (національний, 
регіональний та на рівні суб’єктів господарювання) гарантує суверенність та 
незалежність державі, стабільність життєдіяльності населення країни та 
співпрацю з міжнародними економічними інститутами. 

Рівень фінансової безпеки залежить від її складових та від економічної 
безпеки держави (так як вона є її структурною складовою). Тобто не 
стабільність фінансової безпеки створює небезпеку для  економічної безпеки 
держави . Тобто саме рівень фінансової безпеки являється – безперечним 
показником в ефективності політики країни та діяльності інститутів влади, 
говорить про якість розвитку фінансово-кредитної сфери під час 
реформувань в державі. 

Понятійний апарат фінансової безпеки: 
Об’єкт – фінансова безпека як механізм, на який впливає стан її 

структурних елементів та діяльність органів державної влади. 
Суб’єкти – держава як законодавча, виконавча та судова влада; 

фінансові інститути; ланки національної економіки; населення держави. 
Предмет – діяльність суб’єктів фінансової безпеки та заходи, які 

спрямовані на об’єкт фінансової безпеки. 
Фінансова безпека полягаю у: здатності досягати стратегічних цілей 

розвитку країни;  здатності держави самостійно визначати цілі та механізми її 
функціонування;  здатності держави бути конкурентоспроможною на світових 
фінансових ринках. 

Фінансова безпека має внутрішні та зовнішні аспекти. Зовнішні 
аспекти – це фінансова незалежність держави та незалежність національної 
фінансової системи від впливу міжнародних фінансово-кредитних 
організацій і транснаціонального капіталу. Слід зазначити, що абсолютної 
фінансової незалежності бути не може враховуючи сучасні умови глобалізації 
світового економіки. З кожним роком зростає мобільність капіталу та стає 
більш інтенсивний його обіг. Саме з цих причин необхідно враховувати 
сучасну та прогнозовану ситуацію на світових валютних ринках та ринках 
капіталу. Внутрішні аспекти – залежать від досконалості правової, 
організаційної та інституціональної бази, а також політичною стабільністю, 
рівнем ризиків ринкової кон’юнктури, масштабами тіньової економіки та 
рівнем корупції в державі. 

Забезпечення фінансової безпеки відбувається завдяки стратегічному 
плануванні, та реалізації в практиці цього планування,тобто підтримання 
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фінансової безпеки не тільки на сучасному етапі але й у майбутньому. 
________________________ 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ ВПЛИВ  
НА ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ 

 
Стан економічної безпеки країни характеризує загальний рівень 

економіки країни, наявність і рівень загроз для держави, суспільства та 
окремих осіб; ефективність державної політики та державного регулювання 
економіки; повноту реалізації державних функцій.  

Нове дослідження, проведене Міжнародне Бюро праці (МОП) 
підкреслює, що народна економічна безпека сприяє особистісному зростанню 
благополуччя, щастя і терпимість, в той час як користь для зростання і 
розвитку. 

Доповідь "Економічна безпека для А кращий світ," включає кошторис 
витрат на: країни, на частку яких припадає більше 85 відсотків від загального 
числа населення світу, і говорить таке економічне Безпека-у поєднанні з 
демократією і Урядом витрати на соціальне забезпечення - не тільки пільги 
зростання, але також може сприяти соціальній стабільності.[1] 

Разом з тим у доповіді міститься застереження про те, що економічна 
безпека залишається поза досяжністю для переважної більшості з усіх 
працівників світу, близько трьох чвертей-це люди з обмеженими 
можливостями здоров'я. хто живе в умовах економічної нестабільності це 
сприяє тому, що в доповіді називається "світ повний тривоги і гніву". 

Тільки 8 відсотків людей-менше одного в десятці-живуть в країнах, що 
надають пільгові умови економічна безпека, йдеться в огляді, підготовленому 


