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ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
НА МІКРО- ТА МАКРОРІВНЯХ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

BASIS OF PROVISION OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY  
ON MICRO AND MACRO LEVELS: UKRAINIAN REALITIES

У статті узагальнено основи забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, а також 
встановлено характерні особливості процесу забезпечення фінансово-економічної безпеки гос-
подарських структур. Запропоновано авторський підхід до розуміння сутності процесу забезпе-
чення фінансово-економічної безпеки, а також до трактування самого поняття фінансово-еконо-
мічної безпеки. Визначено елементи комплексного забезпечення фінансово-економічної безпеки 
на мікро- та макрорівнях. Виявлено особливості функціонування сучасних систем фінансово-еко-
номічної безпеки держави та підприємств у вітчизняних економічних реаліях, висловлено припу-
щення щодо недоліків організації процесу управління фінансово-економічною безпекою на при-
кладному рівні. Запропоновано шляхи оптимізації забезпечення фінансово-економічної безпеки, 
узагальнено набір стратегічних орієнтирів для зміцнення стану фінансово-економічної безпеки 
сучасних підприємств та держави загалом.

Ключові слова: фінансово-економічна безпека, забезпечення безпеки, суб’єкт господарю-
вання, держава, загроза, ризик, концепція, стратегія.

В статье обобщены основы обеспечения финансово-экономической безопасности государ-
ства, а также установлены характерные особенности процесса обеспечения финансово-эконо-
мической безопасности хозяйственных структур. Предложен авторский подход к пониманию 
сущности процесса обеспечения финансово-экономической безопасности, а также к трактовке 
самого понятия финансово-экономической безопасности. Определены элементы комплексного 
обеспечения финансово-экономической безопасности на микро и макроуровнях. Выявлены осо-
бенности функционирования современных систем финансово-экономической безопасности 
государства и предприятий в отечественных экономических реалиях, высказаны предположения 
касательно недостатков организации процесса управления финансово-экономической безопас-
ностью на прикладном уровне. Предложены пути оптимизации обеспечения финансово-эконо-
мической безопасности, обобщен набор стратегических ориентиров для укрепления состояния 
финансово-экономической безопасности современных предприятий и государства в целом.

Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность, обеспечение безопасности, субъ-
ект хозяйствования, государство, угроза, риск, концепция, стратегия.

The article summarizes the fundamentals of the provision of financial and economic security of the 
state, as well as identifies the specific features of the process of ensuring the financial and economic 
security of economic structures. The author’s approach to the understanding of the essence of the 
process of providing financial and economic security, as well as to the content interpretation of the 
concept of financial and economic security is proposed. With the provision of financial and economic 
security, it is offered to consider a complex of measures on the search and use of tools for detecting, 
counteracting threats, hazards and risks to the financial and economic activities of the subject, as well 
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as compensating for the consequences of their negative impact and prevent their emergence in the 
future. The elements of the provision of financial and economic security include: the system of financial 
and economic security, entities of security, information principles, staffing component, management 
mechanism, resources, and tools. Their current state and level of functional ability to perform their 
assigned tasks determines the state of financial and economic security at the micro and macro levels. 
The peculiarities of the functioning of modern systems of financial and economic security of the state 
and enterprises in the national economic realities are revealed, and assumptions about the shortcom-
ings of the organization of the process of management of financial and economic security at the applied 
level are expressed. It is advisable to include in the list of problems of securing financial and economic 
safety at micro and macro levels in domestic realities: absence of coordination between state, entrepre-
neurial, personal financial and economic interests, lack of periodic monitoring of the level of financial 
and economic security, fragmentation of the structure of its systems, lack of documentation of security 
management process, underfunding of protection measures from the adverse effects of hazards and 
threats, low level of training of security specialists to solve multidirectional tasks and rapid response to 
risk manifestations. The ways of optimizing the provision of financial and economic security are pro-
posed and a set of strategic guidelines for strengthening the state of financial and economic security of 
modern enterprises and the state as a whole has been generalized.

Key words: financial and economic security, security supply, business entity, state, threat, risk, con-
cept, strategy.

Постановка проблеми. На теоретичному та 
прикладному рівнях нині все частіше можна 
почути наполягання на необхідності забез-
печення фінансово-економічної безпеки. 
В контексті державного управління перш за все 
йдеться про реформування вітчизняної еконо-
мічної системи та переорієнтування її зі шляху 
екстенсивного на шлях інтенсивного розвитку 
не в останню чергу за рахунок еволюції фінан-
сового ринку та якісної трансформації його 
інфраструктури. Однак пріоритетом такого 
розвитку має визнаватись не нарощення фінан-
сового потенціалу держави будь-якою ціною, а 
орієнтація на убезпечення внутрішніх еконо-
мічних та фінансових ресурсів від можливості 
їх втрати в результаті надмірно ризикованого 
використання або через несумлінне ставлення 
посадових осіб до виконання покладених на 
них функцій та завдань. Крім того, орієнтова-
ний на безпеку фінансово-економічний розви-
ток має концентруватись на гарантіях гармо-
нійного забезпечення реалізації економічних 
та фінансових інтересів як держави, так і регі-
онів, суб’єктів господарювання, громадян з 
відсутністю ризику надання пріоритетності в 
процесі розподілу та перерозподілу економіч-
них благ і фінансових потоків на користь тієї чи 
іншої категорії стейкхолдерів.

На рівні підприємницьких структур забез-
печення фінансово-економічної безпеки зво-
диться до підтримання індикаторів їх фінансо-
вого стану в межах рекомендованих значень. 
У великих компаніях окремі завдання менедж-
менту фінансово-економічної безпеки можуть 
виконуватися в рамках функціонування сис-
тем ризик-менеджменту або антикризового 
управління. Однак не потрібно забувати про 
те, що метою забезпечення фінансово-еко-
номічної безпеки суб’єкта господарської 

діяльності є саме недопущення такого його 
стану, що може перейти в активну стадію бан-
крутства. Отже, як теоретичні, так і прикладні 
аспекти забезпечення фінансово-економічної 
безпеки на мікро- та макрорівнях не втрача-
ють актуальності для розгляду та вивчення 
й потребують систематизації та уточнення з 
огляду на ті економічні реалії, що спостеріга-
ються нині в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика забезпечення фінансово-еконо-
мічної безпеки на рівні підприємницьких струк-
тур знайшла відображення в роботах багатьох 
вітчизняних дослідників. Так, Н.В. Зачосова про-
понує концептуальні засади формування комп-
лексної системи забезпечення фінансово-еко-
номічної безпеки підприємств та фінансових 
установ України [1], а також окреслює перспек-
тивні у сучасних економічних умовах напрями 
забезпечення фінансової безпеки суб’єктів 
господарської діяльності [2]. О.М. Герасименко 
опікується питаннями формування системи 
складових економічної безпеки торговців цін-
ними паперами [3]. Колектив дослідників [4] 
пропонує структурно-функціональну модель 
системи економічної безпеки підприємства 
як елемент забезпечення фінансово-еконо-
мічної безпеки вітчизняних бізнес-структур. 
В.О. Занора вивчає можливості управління 
системою економічної безпеки підприємства 
на основі проектного підходу [5]. Механізм 
забезпечення фінансово-економічної безпеки 
держави має свої характерні особливості, як 
зазначено в джерелі [6].

О.В. Іващенко та В.М. Гельман досліджують 
основи забезпечення фінансово-економічної 
безпеки держави [7; 8]. В.Г. Гончар відшукує 
причинно-наслідкові зв’язки між станом фінан-
сово-економічної безпеки держави та рівнем 
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фінансово-економічної безпеки учасників еко-
номічної системи [9]ю А.Ю. Ковальчук пропо-
нує систему сучасних принципів механізму 
забезпечення фінансово-економічної безпеки 
країни [10]. Таким чином, у вітчизняній науко-
вій площині загалом закладено основи роз-
роблення концептуальних засад забезпечення 
фінансово-економічної безпеки на мікро- та 
макрорівнях, однак для забезпечення дієвості 
механізму управління фінансово-економічною 
безпекою вони потребують систематизації та 
впорядкування.

Метою статті є узагальнення та уточнення 
основ забезпечення фінансово-економічної 
безпеки на мікро- та макрорівнях з урахуван-
ням вітчизняних реалій поточного стану розви-
тку економіки України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вивчення наукової літератури дає змогу зро-
бити висновок про відсутність належного 
розуміння у науковій громаді сутності процесу 
забезпечення фінансово-економічної безпеки. 
З одного боку він є набором заходів та інстру-
ментів, що використовуються для досягнення 
стану захищеності ресурсів держави або госпо-
дарської структури від негативного впливу на 
них зовнішніх та внутрішніх небезпек і загроз. 
З іншого боку, він є системою кроків для орга-
нізації протидії можливості неповній реалізації 
економічних та фінансових інтересів об’єкта та 
всіх його категорій стейкхолдерів через наяв-
ність у процесі його функціонування негатив-
них факторів впливу на результати його фінан-
сово-господарської діяльності. З огляду на це 
запропоновано авторський підхід до розуміння 
сутності процесу забезпечення фінансово-
економічної безпеки, а також до трактування 
самого поняття фінансово-економічної без-
пеки. Під фінансово-економічною безпекою 
пропонуємо розуміти такий стан організації 
використання наявних у суб’єкта ресурсів, що 
дає змогу забезпечити досягнення економічної 
мети його існування та максимально реалізу-
вати фінансово-економічні інтереси як самого 
суб’єкта, так і всіх категорій його стейкхолде-
рів. Забезпеченням фінансово-економічної 
безпеки пропонуємо вважати комплекс заходів 
щодо пошуку та використання інструментарію 
виявлення, протидії загроз, небезпек та ризи-
ків фінансово-економічної діяльності суб’єкта, 
а також компенсації наслідків їх негативного 
впливу й попередження їх виникнення в пер-
спективі. Крім цього, до забезпечення безпеки 
слід віднести також сукупність заходів щодо 
пошуку ресурсів на організацію системи фінан-
сово-економічної безпеки та фінансування її 
функціонування, а за необхідності – модерніза-
ції та розвитку.

Пропонована дефініція має багато спільних 
рис та точок дотику з визначенням категорії 
ризик-менеджменту, під яким розуміють про-
цес прийняття та виконання управлінських 
рішень, спрямованих на зниження ймовірності 
виникнення несприятливого результату від 
ризику, а також мінімізацію можливих втрат, 
викликаних його реалізацією. Однак досліджу-
ване нами поняття є теоретично та практично 
більш широким, оскільки передбачає ство-
рення сукупності оптимальних економічних 
та фінансових умов для розвитку економічної 
системи держави, регіону чи окремого суб’єкта 
господарської діяльності для його функціону-
вання, а також управління ризиками, що вини-
кають у такому середовищі, і це складає лише 
одне із завдань менеджменту фінансово-еко-
номічної безпеки.

Концептуальні засади фінансово-економіч-
ної безпеки на національному рівні повинні бути 
розроблені відповідно до пріоритетних цілей 
та завдань досягнення високого рівня безпеки, 
конкретизувати шляхи та методи забезпечення 
захисту фінансових та економічних ресурсів. 
Основи безпеки, закріплені на державному 
рівні, покликані координувати загальнодержавні 
дії у сфері забезпечення фінансово-економічної 
безпеки на рівні окремих членів суспільства, 
учасників економічних відносин, суб’єктів гос-
подарювання, галузей, секторів національного 
господарства, а також на регіональному, націо-
нальному та міжнародному рівнях внутрішньої 
та зовнішньої економічної політики.

До елементів механізму комплексного 
забезпечення фінансово-економічної без-
пеки на мікро- та макрорівнях мають входити 
такі елементи, як концепція, стратегія, про-
грама, політика, об’єкти, суб’єкти, принципи 
та ресурси забезпечення безпеки. Механізм 
забезпечення фінансово-економічної безпеки 
повинен функціонувати на основі розроблення 
та впровадження на методологічному рівні від-
повідних наукових теорій, концепцій, стратегій 
та тактик, проведення раціональної та ефектив-
ної фінансової політики, конкретизації об’єктів, 
що потребують захисту в межах вітчизняної 
економічної та/або фінансової системи, визна-
чення та започаткування необхідних інститу-
ційних структур для забезпечення безпеки, 
усвідомлення та слідування економічним та 
фінансовим інтересам тощо.

Забезпечення фінансово-економічної без-
пеки є цілеспрямованою та перманентною 
діяльністю (господарською, організаційною, 
нормотворчою, аналітичною, оперативно-роз-
шуковою тощо) всіх суб’єктів фінансово-еко-
номічної безпеки щодо захисту власних еконо-
мічних інтересів.
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Основними етапами забезпечення фінан-
сово-економічної безпеки на мікро- та макро-
рівнях є ідентифікація та конкретизація еконо-
мічних і фінансових інтересів у кожній сфері 
національного господарства (макрорівень) та 
за кожним видом діяльності суб’єкта господа-
рювання (основною, фінансовою, інвестицій-
ною); розроблення механізмів прогнозування, 
ідентифікації та оцінювання загроз фінансово-
економічній безпеці; побудова системи про-
тидії наявним та потенційним загрозам фінан-
сово-економічній безпеці та компенсації їх 
негативних наслідків; розроблення механізмів 
ефективної взаємодії всіх суб’єктів забезпе-
чення фінансово-економічної безпеки.

Доцільно приділити увагу наявним осо-
бливостям функціонування сучасних систем 
фінансово-економічної безпеки держави та 
підприємств у вітчизняних економічних реа-
ліях. На державному рівні ними є фінансова 
залежність від міжнародних організацій та 
фондів, відсутність структур, відповідальних 
за забезпечення саме фінансово-економіч-
ної безпеки (відсутність конкретного суб’єкта 
управління не дає змогу ефективно працю-
вати механізмам моніторингу, регулювання 
та контролювання стану безпеки), низький 
рівень боргової та бюджетної безпеки (високі 
показники внутрішньої та зовнішньої забор-
гованості, сталий бюджетний дефіцит, великі 
витрати на обслуговування державного боргу 
тощо), знищення системи валютної безпеки 
(відмова від регулювання валютного курсу, 
стрімка девальвація національної валюти, різкі 
та неконтрольовані коливання курсів валют), 
тривале очищення банківської системи від 
учасників, неспроможних виконувати свої 
зобов’язання (посилення фінансового тиску 
на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, 
втрата довіри широких верств населення до 
банківських послуг, відмова від використання 
інших фінансових продуктів, як наслідок, 
недостатньо високий рівень фінансової інклю-
зії), спроби запровадження спліту функцій 
національних регуляторів ринків фінансових 
послуг (перехід до нової системи регулювання 
фінансового ринку та його професійних учас-
ників) тощо.

На рівні суб’єктів господарської діяльності 
особливості виявляються у залученні сторонніх 
осіб для вжиття заходів з безпеки (аутсорсинг, 
лізинг персоналу), наданні переваги компенса-
ції наслідків загроз перед їх своєчасною іден-
тифікацією та можливістю уникнення, забезпе-
ченні безпеки виключно силовими засобами у 
більшості випадків, розподілі функцій забезпе-
чення безпеки між різними структурними під-
розділами тощо.

Аналіз особливостей процесу забезпе-
чення фінансово-економічної безпеки в Україні 
дав змогу виявити низку недоліків організації 
управління фінансово-економічною безпекою 
на прикладному рівні. Так, важливою управ-
лінською проблемою залишається наявність 
суперечностей між наявними фінансово-еко-
номічними інтересами держави, суб’єктів 
господарської діяльності та суспільства, між 
інтересами України та інших держав у сфері 
міжнародних економічних відносин, у межах 
глобальної фінансової системи, вибудову-
вання сприятливих умов для реалізації фінан-
сово-економічних інтересів всіх суб’єктів 
господарських взаємовідносин. До інших про-
блем доцільно віднести відсутність періодич-
ного моніторингу рівня фінансово-економічної 
безпеки, фрагментарність структури її систем, 
відсутність якісного документаційного забез-
печення процесу управління безпекою, недо-
фінансування заходів захисту від негативного 
впливу небезпек і загроз, низький рівень під-
готовки фахівців з безпеки до вирішення різно-
векторних завдань та швидкого реагування на 
прояви ризиків тощо.

Шляхами оптимізації забезпечення фінан-
сово-економічної безпеки в найближчій пер-
спективі можуть стати формування комплек-
сних систем фінансово-економічної безпеки, 
об’єднання завдань забезпечення безпеки в 
межах одного структурного підрозділу (влад-
ної структури), збільшення витрат на фінан-
сування заходів, орієнтованих на безпеку, 
відмова від надмірно ризикових видів еконо-
мічної активності.

До стратегічних орієнтирів зміцнення стану 
фінансово-економічної безпеки сучасних під-
приємств і держави загалом належать орієн-
тація на досягнення стану фінансової неза-
лежності; протидія небезпекам і загрозам на 
стадії їх виникнення; формування кадрового 
та документаційного наповнення функціону-
вання систем фінансово-економічної безпеки; 
розширення меж використання страхування як 
інструмента забезпечення фінансово-еконо-
мічної безпеки.

У табл. 1 узагальнено, систематизовано еле-
менти забезпечення фінансово-економічної 
безпеки на мікро- та макрорівнях.

Отже, конкретизація компонентного складу 
процесу забезпечення фінансово-економіч-
ної безпеки дала змогу виявити проблеми, що 
стають на заваді досягненню її високого рівня у 
сучасних українських реаліях, а також встано-
вити перелік напрямів їх усунення в довгостро-
ковій та поточній перспективах.

Висновки з проведеного дослідження. 
Забезпеченням фінансово-економічної без-
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пеки пропонуємо вважати комплекс заходів 
щодо пошуку та використання інструмента-
рію виявлення, протидії загрозам, небезпе-
кам і ризикам фінансово-економічній діяль-
ності суб’єкта, а також компенсації наслідків 
їх негативного впливу та попередження їх 
виникнення в перспективі. До переліку про-
блем забезпечення фінансово-економічної 
безпеки на мікро- та макрорівнях у вітчизня-
них реаліях доцільно віднести неврегульова-
ність державних, підприємницьких, особистих 
фінансово-економічних інтересів, відсутність 
періодичного моніторингу рівня фінансово-
економічної безпеки, фрагментарність струк-
тури її систем, відсутність документаційного 
забезпечення процесу управління безпекою, 
недофінансування заходів захисту від нега-
тивного впливу небезпек і загроз, низький 
рівень підготовки фахівців з безпеки до вирі-

шення різновекторних завдань та швидкого 
реагування на прояви ризиків.

До елементів забезпечення фінансово-еко-
номічної безпеки належать система фінансово-
економічної безпеки, суб’єкти забезпечення, 
інформаційні засади, кадровий компонент, 
механізм управління, ресурси, засоби, інстру-
менти. Їх поточний стан та рівень функціональ-
ної спроможності щодо виконання покладених 
на них завдань визначають стан фінансово-еко-
номічної безпеки на мікро- та макрорівнях.

Перспективи подальших досліджень вба-
чаємо у розробленні основ національної про-
грами та стратегії фінансово-економічної 
безпеки, а також наданні пропозицій щодо 
структури та змістового наповнення стратегій 
забезпечення фінансово-економічної безпеки 
суб’єктів господарювання різних видів еконо-
мічної діяльності.

Таблиця 1
Елементи забезпечення фінансово-економічної безпеки

Елемент Державний рівень Рівень підприємницьких структур

Система 
фінансово-
економічної 
безпеки

Підсистеми банківської, бюджетної, 
боргової, грошово-кредитної, валютної 
безпеки, безпеки небанківського 
фінансового сектору.

Підсистеми фінансової, інтелектуально-
кадрової, інформаційно-аналітичної, 
матеріальної, силової (фізичної), 
юридичної (правової), ринкової, 
законодавчо-політичної безпеки.

Суб’єкти 
забезпечення

Органи державної влади, національні 
регулятори фінансового ринку.

Служба безпеки, відповідальні за стан 
безпеки особи.

Інформаційні 
засади

Стратегія безпеки, державна програма 
безпеки (за наявності), нормативно-
правові акти, накази, розпорядження 
регуляторів фінансового ринку.

Концепція забезпечення безпеки 
(за наявності), фінансова звітність, 
посадові інструкції, документи про 
нерозголошення комерційної таємниці 
(за наявності).

Кадровий 
компонент

Державні службовці, на яких 
покладено функції забезпечення 
безпеки.

Професіонали з фінансово-економічної 
безпеки, інші особи, на яких покладено 
функції забезпечення безпеки.

Механізм 
управління

Сукупність взаємопов’язаних 
управлінських рішень, спрямованих 
на досягнення високого рівня 
фінансово-економічної безпеки 
держави, реалізацію її економічних 
та фінансових інтересів, інтересів 
громадян та суб’єктів господарської 
діяльності в умовах наявності 
економічних і фінансових загроз 
функціональному стану системи 
фінансово-економічної безпеки.

Сукупність взаємопов’язаних 
управлінських рішень, спрямованих на 
досягнення високого рівня фінансово-
економічної безпеки суб’єкта 
господарювання, реалізацію його 
економічних та фінансових інтересів, 
інтересів його стейкхолдерів, 
збереження та ефективне 
використання корпоративних 
ресурсів в умовах наявності 
економічних і фінансових загроз для 
результативності цього процесу.

Ресурси, засоби, 
інструменти

Регулювання, моніторинг, контроль, 
нагляд.

Технології ризик-менеджменту, 
антикризового управління.
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