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У статті досліджуються теоретико-методичні аспекти економічної і фінансової безпеки держави. На основі аналізу
наукових поглядів учених обґрунтовано, що на сучасному етапі розвитку національної і світової економіки доцільним
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ВСТУП
Становлення та розвиток України як самостійної держави обумовили необхідність вирішувати

питання щодо забезпечення відповідного рівня національної безпеки, до якої перш за все відно-
ситься фінансово-економічна безпека. Крім того, необхідно усвідомлювати, що Україна при ви-
ході із складу Радянського Союзу обрала шлях побудови нової економіки, яка базується на ринко-
вих принципах. Отже, самостійність держави, перехід до побудови ринкової економіки, а також
активні процеси інтеграції та глобалізації у світі обумовлюють необхідність дослідження питань
фінансово-економічної безпеки на рівні держави.

Виходячи із реальних загроз фінансово-економічного та іншого характеру в Україні в 90-х
роках ХХ ст. були прийняті закони та нормативно-правові акти [1, 2, 3, 4, 5], які давали змогу
вирішувати питання національної та фінансово-економічної безпеки держави у правовому полі.

Питання економічної та фінансової безпеки України досліджували різні науковці, серед яких
можливо виділити Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. [6], Мунтіян В.І. [7], Барановський О.І. [8], Сухоруков А.І.,
Ладюк О.Д. [9], Верналій З.С. [10] та інші. Однак зміни у світовій економіці, поглиблення інтегра-
ційних процесів, кризові явища в економіці України — все це обумовлює актуальність подальших
досліджень проблем фінансово-економічної безпеки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обґрунтування теоретико-методичних положень щодо фінансово-економічної

безпеки держави в сучасних умовах функціонування України.
РЕЗУЛЬТАТИ
Безпека як система глобальних властивостей будь-якої держави втілює в собі усі сфери еконо-

міки, різні галузі життєдіяльності й розвитку людини, суспільства, держави і природи. В цілому
безпеку можливо розглядати як якісну характеристику соціально-економічної системи, здатність
її до існування і розвитку та її захищеність від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Історично так склалось, що до 90-х років ХХ ст. науковці України практично не привертали
увагу до проблем економічної, фінансової чи фінансово-економічної безпеки. Це було обумовле-
но різними обставинами, зокрема специфікою радянської соціально-економічної системи, де на
перший план висувались зовнішні загрози, які необхідно було вирішувати через систему військо-
вої, політичної, територіальної та інших видів безпеки.

Водночас у світовій науці і практиці проблема економічної та фінансової безпеки була завжди
«пов’язана із становленням та розвитком державності, усвідомленням нацією своїх економічних
інтересів [11, с. 467]».

Проблема економічної і фінансової безпеки в різних країнах і в різні часи вирішувалась вихо-
дячи із об’єктивних і суб’єктивних умов та ситуацій, можливості держави захищати свої еко-
номічні та фінансові інтереси. З цього приводу певний інтерес становить досвід США. Розвиток
північноамериканської держави відбувався у виняткових історичних умовах, сприятливих для
досягнення найкращих результатів і в економіці, і в інших сферах. Однак уже на ранніх етапах
свого існування федеральна влада США заявила про відстоювання національних інтересів і ак-
тивний захист американських виробників.

До середини ХХ ст. проблема економічної і фінансової безпеки як явища в науковій теорії не
піднімалась. Не зустрічалось і самих понять «економічна безпека», «фінансова безпека».
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Пік інтересу до проблеми наукового осмислення економічної і фінансової безпеки на Заході
припадає на кінець 80-х — початок 90-х років ХХ ст. Це можливо пояснити кризами, що відбува-
лися у країнах Європи та США, а також процесами розпаду значних економічних та політичних
утворень, таких як РЕВ та СРСР.

На теренах колишнього СРСР одним з перших поняття «економічної безпеки» визначив ака-
демік Абалкін Л.І., який запропонував у 1994 році наступну дефініцію: «Економічна безпека —
це сукупність умов і чинників, що забезпечують незалежність національної економіки, її
стабільність і стійкість, спроможність до постійного оновлення і самовдосконалення [12, с. 5]».

Отже, економічну безпеку Абалкін Л.І. розглядав з позиції національної економіки, що має
позитивне значення для розробки теоретичних та методичних положень на макроекономічному
рівні.

На сучасному етапі, коли посилюються процеси інтеграції та глобалізації світової економіки,
проблеми економічної та фінансової безпеки набувають все більшого значення, особливо для
молодих країн, зокрема України.

На початку ХХІ ст. глобалізація перш за все фінансової сфери, що проявлялась у розвитку
системи транснаціональних банків, глобальних комп’ютерних мереж, які забезпечують переміщен-
ня великих обсягів капіталів, створює можливість руйнування практично будь-якої соціально-
економічної системи. У зв’язку з цим загрози негативних наслідків глобалізації привело до роз-
робки у багатьох країн світу концепцій національної безпеки, базовими елементами яких стала
фінансово-економічна безпека.

«Етимологічно термін «безпека» походить від грец. «володіти ситуацією». Методологічно по-
няття «економічна безпека» виводиться вченими насамперед з поняття «національна безпека»
[11, с. 471].

В українському законодавстві наводиться наступне визначення національної безпеки як «захи-
щеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забез-
печуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, нейтралізація реальних і потенцій-
них загроз національним інтересам і запобігання їм» [4]. Однак у вітчизняному законодавстві не
має достатньо обґрунтованого визначення сутності економічної чи фінансової безпеки.

В науковій та навчальній літературі наводяться різні трактування сутності економічної безпе-
ки. Так, у підручнику «Фінанси» за ред. Юрія С.І та Федосова В.М. наводиться низка визначень
сутності економічної безпеки.

«По-перше, економічна безпека — стан держави, за яким вона забезпечена можливістю ство-
рення умов для заможного життя її населення, перспективного розвитку її економіки у майбут-
ньому та зростання добробуту її мешканців.

По-друге, економічна безпека — спроможність держави забезпечувати захист національних
економічних інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз, здійснювати поступальний розвиток
економіки з метою підтримання стабільності суспільства і достатнього оборонного потенціалу за
будь-яких умов і варіантів розвитку подій.

По-третє, економічна безпека — здатність економіки забезпечувати ефективне задоволення
суспільних потреб на національному і міжнародному рівнях.

По-четверте, економічна безпека — сукупність умов і чинників, які забезпечують незалежність
національної економіки, її стабільність та сталість, здатність до постійного оновлення і само-
вдосконалення.

По-п’яте, економічна безпека — спроможність держави самостійно виробляти й здійснювати
власну економічну політику, а також визначати та реалізувати власні національні інтереси.

По-шосте, економічна безпека — здатність національної економіки до розширеного само-
відтворення з метою задоволення на визначеному рівні потреб власного населення і держави,
протистояння дестабілізуючій дії чинників, що створюють загрозу нормальному розвитку краї-
ни, забезпечення конкурентоспроможності національної економіки у світовій системі господа-
рювання [11, с. 472]».

Виходячи з наведених визначень можливо стверджувати, що економічна безпека — це багато-
аспектна категорія. В цьому понятті зосереджені такі складові, як інтереси, стійкість, незалежність,
спроможність до відтворення, а також різні рівні існування. Для економічної безпеки характер-
ним є багаторівневість, що пов’язано з тим, що зміст даної категорії включає різні аспекти, які
реалізуються як на рівні держави чи міжнародному рівні, так і на рівні регіонів, галузей еконо-
міки, окремих суб’єктів господарювання та фізичних осіб.
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На сучасному етапі можливо запропонувати наступний поділ рівнів економічної безпеки дер-
жави (рис. 1).
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Рис. 1. Рівні економічної безпеки держави (Запропоновано автором)

З наведеної схеми
рівнів економічної
безпеки випливає, що
економічна безпека
держави залежить як
від ситуації у світовій
економіці (мегарі-
вень), так і від ситу-
ації в середині країни,
тобто від розвитку га-
лузей економіки, соці-
ально-економічного
стану регіонів, еконо-
мічної стабільності
суб’єктів господарю-
вання, добробуту і за-
хищеності домогос-
подарств і окремої
людини. Звідси мож-
ливо зробити висно-
вок, що забезпечення
відповідного рівня
економічної безпеки
країни, її регіонів,
суб’єктів господарю-
вання, домогоспо-
дарств і окремої лю-
дини залежить вик-
лючно від держави, її
спроможності еконо-
мічно захищати як
власні інтереси, так і

інтереси індивідуальні, корпоративні, суспільні.
В економічній літературі дуже часто до складу економічної безпеки включають і фінансову

безпеку. Так, в підручнику «Фінанси» за ред. Юрія С.І. і Федосова В.М. стверджується: «Однією
із найважливіших складових економічної безпеки є фінансова безпека, без якої практично немож-
ливо вирішувати жодне із завдань, що стоять перед державою [11, с. 478]».

Аналогічної точки зору дотримуються автори навчального посібника «Фінанси» за ред. В.І. Оспі-
щева, де фінансова безпека розглядається як підсистема економічної безпеки держави [13, с. 450-
451]. Однак автори не визначають фінансову безпеку як головну складову економічної безпеки.

Єрмоленко М.М. зазначав, що «фінансова безпека є ґрунтовною складовою економічної безпе-
ки держави, оскільки на фінансах базується будь-яка економіка, фінанси — кров економічної
системи держави [14]».

Сенчагов В.К. вважав, що одним із чинників досягнення економічної безпеки є забезпечення
фінансової незалежності і стійкості держави [15, с. 39]. Однак необхідно зазначити, що автор не
сформулював чіткого визначення фінансової безпеки. Крім того, він фінансову складову не ста-
вить на перше місце, хоча без фінансів економічна безпека не може бути забезпечена взагалі.

Богомолов В.О. вважає, що основним чинником забезпечення економічної безпеки є фінансо-
ва рівновага між доходністю, ліквідністю та ризиком господарюючого суб’єкта [16, с. 36]. Отже,
на думку автора фінансова складова економічної безпеки є однією з головних.

Серед науковців існують різні погляди на сутність фінансової безпеки, зокрема і фінансової
безпеки держави. Так, у підручнику «Фінанси» за ред. Юрія С.І., Федосова В.М. наводяться на-
ступні визначення дефініції «фінансова безпека»:
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«По-перше, з позиції ресурсно-функціонального підходу, фінансова безпека — захищеність
фінансових інтересів суб’єктів господарювання на усіх рівнях фінансових відносин; забезпеченість
домашніх господарств, підприємств, організацій і установ, регіонів, галузей, секторів економіки
держави фінансовими ресурсами, достатніми для задоволення їх потреб і виконання відповідних
зобов’язань.

По-друге, з погляду статики, фінансова безпека — такий стан фінансової, грошово-кредитної,
валютної банківської, бюджетної податкової інвестиційної, митно-тарифної і фондової систем,
які характеризуються збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів,
здатністю попередити зовнішню фінансову експансію, забезпечити ефективне функціонування
національної економічної системи і економічного зростання.

По-третє, у контексті нормативно-правового регламентування фінансова безпека передбачає
створення таких умов функціонування фінансової системи, за яких: а) фактично відсутня мож-
ливість спрямовувати фінансові потоки в незакріплені законодавчими і нормативними актами
сфери їх використання; і б) до мінімуму знижена можливість зловживання фінансовими ресурса-
ми [11, с. 478-479]».

Із наведених визначень неможливо чітко побачити, а яку саме фінансову безпеку розглядають
учені, чи держави, чи суб’єктів господарювання, чи поняття взагалі у відриві від суб’єкту цієї
фінансової безпеки.

Визначення сутності фінансової безпеки держави наводить автори навчального посібника
«Фінанси» за ред. Оспіщева В.І.: «Фінансова безпека держави — це ступінь захищеності фінансо-
вих інтересів держави, стан фінансової, грошово-кредитної, бюджетної, податкової, валютної,
банківської, інвестиційної, митно-тарифної, розрахункової та фондової систем, що характери-
зується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, спроможністю
держави ефективно формувати та раціонально використовувати фінансові ресурси, достатні для
задоволення її потреб, шляхом виконання зобов’язань і забезпечення соціально-економічного роз-
витку [13, с. 450]».

Таке визначення більш чітке, але занадто громіздке з позиції тлумачення сутності фінансової
безпеки держави.

З наведених вище положень, можливо стверджувати, що національна безпека держави пов’я-
зана як з економічною, так і фінансовою безпекою. При цьому існують різні тлумачення як еконо-
мічної, так і фінансової безпеки. Однак відповідне коло науковців вважають, що фінансова безпе-
ка є складовою економічної безпеки, а інші науковці стверджують, що фінансова безпека є важли-
вішою складовою економічної безпеки, тим самим підкреслюючи, що фінансова безпека у складі
економічної безпеки відіграє головну роль.

На нашу думку, необхідно більш чітко розглянути змістовну характеристику як економічної,
так і фінансової безпеки держави (табл. 1).

Із наведених змістових характеристики можливо побачити, що економічна і фінансова безпека
держави мають дещо різні характеристики, особливо це стосується економічних і фінансових
інтересів, економічних і фінансових загроз, індикаторів економічної і фінансової безпеки. Отже,
є сенс розглядати економічну і фінансову безпеку держави як пов’язані між собою економічні
категорії. При цьому кожна з названих категорій має свої специфічні ознаки, особливості тощо.

Економічна безпека держави повинна включати такі складові: а) макроекономічна; б) мезоеко-
номічна; в) зовнішньоекономічна; г) виробнича; д) енергетична; е) продовольча; ж) інвестиційна;
з) науково-технологічна; к) демографічна; л) соціальна.

Макроекономічна безпека держави — це стан національної економіки, за якого досягається
збалансованість макроекономічних відтворювальних процесів.

Мезоекономічна безпека держави — це такий стан економіки регіонів, за якого досягається
необхідний рівень соціально-економічного розвитку регіонів, що в сукупності забезпечує
стабільність і міцність країни в цілому.

Зовнішньоекономічна безпека держави — це такий стан зовнішньоекономічної діяльності, який
відповідає національним економічним інтересам і забезпечує позитивні результати від зовніш-
ньо-економічних відношень та мінімізує збитки держави.

Виробнича безпека держави — це такий рівень розвитку промисловості і будівництва, що за-
безпечує розширене зростання економіки, постійне збільшення валового внутрішнього продукту,
створення необхідного обсягу матеріальних цінностей.
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Таблиця 1. Змістовна характеристика економічної і фінансової безпеки держави *
Змістовна характеристика

економічної безпеки держави
Змістовна характеристика

фінансової безпеки держави
1. Суб'єкт економічної безпеки: держава, її ре-
гіони, усі суб'єкти господарювання, усі домого-
сподарства, усе населення

1. Суб'єкт фінансової безпеки: держава, її регі-
они, усі суб'єкти господарювання, усі домогос-
подарства, усе населення

2. Об'єкт економічної безпеки: держава, її регі-
они, суспільство, галузі економіки, сектори
економіки, усі суб'єкти господарювання, усі
домогосподарства, окремі громадяни

2. Об'єкт фінансової безпеки: держава, її регіо-
ни, суспільство, галузі економіки, сектори еко-
номіки, усі суб'єкти господарювання, усі домо-
господарства, окремі громадяни

3. Національні економічні інтереси:
а) зростання ВВП; б) зростання обсягів проми-
слового виробництва; в) зростання обсягів аг-
рарного виробництва; г) зростання обсягів бу-
дівництва; д) зростання обсягів експорту вітчи-
зняної продукції та забезпечення позитивного
сальдо платіжного балансу; е) покращення де-
мографічної ситуації; ж) активне впровадження
інновацій в економіку; з) зростання обсягів ін-
вестицій в економіку; к) зростання рівня доб-
робуту населення; л) підвищення рівня соціа-
льних стандартів і якості життя в країні; м) за-
безпечення стабільного соціально-
економічного розвитку всіх регіонів країни

3. Національні фінансові інтереси:
а) зростання обсягів фінансових ресурсів в кра-
їні; б) стабільність національної валюти;
в) стабільність грошово-кредитної системи
країни; г) зростання обсягів бюджетних ресур-
сів; д) стабільність фінансової системи країни;
е) стабільність функціонування фінансового
ринку, банківської системи; ж) підвищення фі-
нансової самостійності регіонів; з) підвищення
фінансової стійкості та надійності суб'єктів
господарювання; к) зростання частки прибут-
кових суб'єктів господарювання; л) зменшення
частки тіньових доходів і фінансових ресурсів
суб'єктів господарювання і населення; м) зрос-
тання доходів домогосподарств

4. Основні загрози економічній безпеці:
а) зниження темпів або зниження обсягів ВВП
країни; б) зниження виробництва промислової
та аграрної продукції; в) зниження темпів або
практичне припинення будівництва; г) відсут-
ність або незначні темпи інновацій в економіці;
д) низьке зростання інвестицій в економіку;
е) погіршення демографічної ситуації в країні
та окремих регіонах; ж) зменшення експорту та
зростання імпорту, негативне сальдо платіжно-
го балансу; з) погіршення соціально-
економічного стану в країні та регіонах, зни-
ження добробуту населення; к) зниження якості
життя населення; л) зростання соціальної на-
пруженості в країні та регіонах; м) погіршення
рівня здоров'я населення; н) недовіра населення
до державних та місцевих органів влади

4. Основні загрози фінансовій безпеці:
а) зниження темпів або зниження обсягів ВВП
країни; б) зменшення обсягів фінансових ресу-
рсів, що формуються в країні; в) зниження ста-
більності національної валюти; г) зростання
інфляції; д) зниження обсягів бюджетних ресу-
рсів; е) зростання дефіциту бюджету; ж) зни-
ження валютних резервів НБУ; з) зростання
зовнішнього і внутрішнього боргу; к) негатив-
не сальдо платіжного балансу; л) низькі темпи
або зниження обсягів інвестицій в економіку
країни; м) нестабільність на світовому та наці-
ональному фінансових ринках; н) нестабіль-
ність у світовій та національній банківській
системах; о) зменшення доходів домогоспо-
дарств; п) зростання тіньових доходів домого-
сподарств та суб'єктів господарювання

5. Індикатори економічної безпеки:
а) обсяги та темпи зміни ВВП; б) темпи інфля-
ції; в) дефіцит бюджету; г) рівень безробіття;
д) рівень та якість життя; е) демографічні змі-
ни; ж) сальдо експорту-імпорту; з) державний
внутрішній і зовнішній борг; к) рівень тіньової
економіки; л) темпи розвитку промисловості,
аграрного виробництва, будівництва; м) рівень
продуктивності праці.

5. Індикатори фінансової безпеки:
а) обсяги та темпи зміни ВВП; б) обсяги та те-
мпи зміни бюджетних ресурсів; в) темп інфля-
ції; г) дефіцит бюджету; д) рівень прибутково-
сті суб'єктів господарювання; е) темпи та обся-
ги зміни валютних запасів НБУ; ж) сальдо пла-
тіжного балансу; з) сальдо експорту-імпорту;
к) рівень доходів населення; л) рівень інвести-
цій в економіку; м) рівень тіньової економіки

* Складено автором
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Енергетична безпека держави — це такий стан національної економіки, який забезпечує захи-
щеність інтересів у енергетичній сфері від наявних і потенційних загроз внутрішнього і зовніш-
нього характеру, дає змогу задовольняти потреби в паливо-енергетичних ресурсах за будь-яких
обставин.

Продовольча безпека держави — це такий стан забезпечення населення продовольчими това-
рами, який гарантує соціально-економічну і політичну стабільність в суспільстві, стійкий розви-
ток агропромислового комплексу, якісний рівень життя домогосподарств і окремої людини.

Інвестиційна безпека держави — це такий рівень вітчизняних і іноземних інвестицій, який
здатен забезпечити довгострокову позитивну динаміку економічного розвитку і зростання, впровад-
ження інновацій в національну економіку.

Науково-технологічна безпека держави — це такий стан науково-технологічного та виробни-
чого потенціалу національної економіки, який забезпечує розвиток науки, техніки і технології,
впровадження інновацій в виробництво, створення інноваційних виробництв, продукції, форму-
вання власних інтелектуальних і технологічних ресурсів.

Демографічна безпека держави — це такий стан розвитку країни, її регіонів, суспільства, рин-
ку праці, за яких демографічні процеси мають позитивні зрушення в інтересах як держави, так і
домогосподарств, сім’ї, кожної особистості.

Соціальна безпека держави — це такий стан розвитку національної економіки, за якого держа-
ва здатна забезпечити гідний і якісний рівень життя всього населення незалежно від внутрішніх
та зовнішніх загроз.

Фінансова безпека держави повинна включати такі складові: а) бюджетна; б) грошово-кредит-
на; в) валютна; г) податкова; д) боргова; е) банківська; ж) страхового ринку; з) фондового ринку.

Бюджетна безпека держави — це такий стан бюджетних ресурсів держави, за яких забезпе-
чується платоспроможність держави, ефективне балансування доходів і видатків бюджетів, підви-
щується фінансова самостійність місцевих органів самоврядування.

Грошово-кредитна безпека держави — це такий стан грошово-кредитної системи, який харак-
теризується стабільністю національної грошової одиниці, доступністю кредитних ресурсів, оп-
тимальним рівнем інфляції, що забезпечує економічне зростання та підвищення реальних до-
ходів населення.

Валютна безпека держави — це такий стан курсоутворення, який створює оптимальні умови
для розвитку експорту, припливу іноземних інвестицій, інтеграції України до світової економіки,
формування необхідних обсягів золотовалютних резервів НБУ та захищеність на міжнародних
валютних ринках.

Податкова безпека держави — це такий стан функціонування податкової системи країни, за
який держава оптимально поєднує власні фіскальні інтереси з інтересами суб’єктів господарю-
вання і населення, як головних платників податків і зборів, що забезпечує стабільні та зростаючі
обсяги формування бюджетів різного рівня.

Боргова безпека держави — це такий рівень внутрішньої та зовнішньої заборгованості держа-
ви з урахуванням вартості обслуговування боргів та ефективного їх використання, що дає змогу
вирішувати поточні та довгострокові соціально-економічні завдання і не загружує втратою суве-
ренітету й руйнуванню вітчизняної фінансової системи.

Банківська безпека держави — це такий стан банківської системи, за якого вона спроможна
формувати необхідні обсяги фінансових ресурсів, забезпечувати їх ефективне використання та
повернення індивідуальним вкладникам, здійснювати стабільний і надійний рух грошових коштів
в масштабах країни, виконувати міжнародні та зовнішньоекономічні зобов’язання.

Безпека страхового ринку держави — це такий стан страхового ринку, за якого страхові ком-
панії мають можливість формувати фінансові ресурси за рахунок страхових премій, виконувати
зобов’язання перед власними клієнтами та державою.

Безпека фондового ринку держави — це такий стан фондового ринку, за якого забезпечуються
оптимальний рівень його капіталізації, відповідний фінансовий стан і фінансовий інтерес всіх
його суб’єктів і держави.

Отже, наведені складові економічної безпеки держави переслідують реалізацію відповідних
національних інтересів і не перетинаються із складовими фінансової безпеки держави. Як еконо-
мічна, так і фінансова безпека держави має своє власне поле реалізації, а тому фінансову безпеку
слід розглядати не як частину економічної безпеки, а як самостійну систему національної безпеки
держави.
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Такий підхід до фінансової та економічної безпеки пов’язаний з тим, що в сучасних умовах
розвитку світової економіки фінанси набувають все більшого значення. Світові інтеграційні проце-
си перш за все проявляються у фінансовій сферах, а вже потім в інших економічних відносинах.

Таким чином, сучасна світова і національна економіка — це економіка, де на перший план
виходять фінансові відносини, а тому при забезпеченні національної безпеки слід розглядати не
економічну чи фінансову безпеку держави, а фінансово-економічну безпеку, яка стане найважли-
вішою в системі національної безпеки країни в мирний період розвитку країни. Фінансово-еконо-
мічна безпека держави — це такий стан її фінансів і економіки, за якого держава спроможна
виконувати всі свої внутрішні та зовнішні фінансові зобов’язання, формувати необхідні обсяги
фінансових ресурсів, забезпечувати оптимальний рівень боргів, надійність національної валюти,
мати необхідні золотовалютні резерви та запроваджувати необхідні умови для довгострокового
стабільного економічного розвитку і зростання, підвищення добробуту і якості життя населення.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дало змогу встановити, що існують різні погляди на економічну і фінан-

сову безпеку держави. У статті було проаналізовано різні погляди вчених на сутність економічної
і фінансової безпеки держави. Доведено, що економічна і фінансова безпека мають різні змістовні
характеристики, внутрішні складові. Виходячи з цього обґрунтовано, що на сучасному етапі роз-
витку теорії національної безпеки доцільно розглядати не економічну чи фінансову безпеку, а
фінансово-економічну безпеку держави, як найбільш точну економічну категорію сучасного пері-
оду розвитку держави, суспільства та світової економіки.
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