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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У сучасних умовах ринкових взаємовідносин про-
блема належного забезпечення економічної безпеки по-
стає перед кожною країною в світі. Особливого значен-
ня вона набуває в процесі становлення та розвитку ста-
більної ринкової економіки в країні. Останнім часом
негативні тенденції в процесах реформування знаходять
своє відображення у незахищеності вітчизняного това-
ровиробника, що в свою чергу створює передумови для
згортання внутрішнього ринку, тобто зростання частки
імпорту в зовнішній торгівлі України, зниження конку-
рентоспроможності національного виробника та ряд
інших ключових позицій.
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У статті розглянуто підходи до тлумачення поняття "економічна безпека". Визначено, що економі-

чна безпека держави складається з різних видів безпеки в різних сферах господарювання: макро-

економічна, фінансова, зовнішньоекономічна, інвестиційна, науково-технологічна, енергетична, ви-

робнича, демографічна, соціальна, продовольча безпека. Наведено основні принципи забезпечення

економічної безпеки України. Визначено, що окрім основних принципів забезпечення економічної без-

пеки України, органи державної влади виконують певні функції при цьому використовують певні на-

прями та інструментарій. Окреслено підходи, які наведено в економічній літературі, щодо оцінюван-
ня економічної безпеки. Виявлено, що усі підходи, які в своїй діяльності використовують органи дер-

жавної влади для ефективного державного регулювання при розробці технології оцінки економічної

безпеки можна поділити на 3 групи. Охарактеризовано, що методологія визначення рівня економіч-

ної безпеки України включає в себе певні елементи.

The article considers approaches to the interpretation of the concept of "economic security". It is

determined that the economic security of the state consists of various types of security in various spheres
of management: macroeconomic, financial, foreign economic, investment, scientific and technological,

energy, production, demographic, social, food security. The main principles of ensuring economic security

of Ukraine are given. It is determined that in addition to the basic principles of ensuring economic security

of Ukraine, public authorities perform certain functions while using certain directions and tools. The indicated

approaches, which are given in the economic literature, on the assessment of economic security. It was

revealed that all the approaches that the state authorities use in their work for effective state regulation

when developing technology for assessing economic security can be divided into 3 groups. It is characterized

that the methodology for determining the level of economic security of Ukraine includes certain elements.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Розгляд окремих питань методологічного базису
державного управління забезпеченням економічної без-
пеки України, присвячені праці науковців та практиків,
зокрема таких: Л. Акімова, О. Бандурка, О. Барановсь-
кого, К. Ващенко, Л. Герасименко, В. Духова, О. Євмеш-
кіна, М. Єрмошенко, Я. Жаліло, О. Жихор, С. Загород-
нюк, О. Картечева, О. Користіна, В. Косика, Т. Куценко,
В. Лещенко, О. Міняйло, І. Мігус, М. Пендюри, К. Пет-
рова, А. Ревенко, В. Тамбовцева, Ю. Харазішвілі, І. Чер-
някова.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є визначення методологічного базису

державного управління забезпеченням економічної без-
пеки України.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

На сьогодні проблема забезпечення економічної
безпеки є ключовою у контексті визначення суверен-
ності держави, а також стабільному соціально-еконо-
мічному розвитку. Важливим аспектом забезпечення
економічної безпеки країни є визначення методологіч-
ного базису державного управління в цій сфері. На нашу
думку, складність та багатофункціональність такого
поняття, як "економічна безпека" спрямовує на те, щоб
надати йому дефініцію.

Науковці Л. Акімова та А. Лисачок вважають, що
економічна безпека сприяє створенню надійної та за-
безпеченої всіма необхідними засобами держави, за-
хищеності національно-державних інтересів у сфері
економіки [1, с. 19; 2—4].

На думку науковця А. Ревенко економічна безпека
держави — це "стан економічної системи, що характе-
ризується стійкістю щодо впливу ендогенних (внут-
рішніх) та екзогенних (зовнішніх) чинників, які створю-
ють загрозу для суспільства" [15, с. 15].

Науковець Я. Жаліло розглядає економічну безпе-
ку "як складну багатофакторну категорію, що харак-
теризує спроможність національної економіки до роз-
ширеного самовідтворення з метою збалансованого
задоволення потреб населення країни, протистояння
дестабілізуючому впливу внутрішніх і зовнішніх чин-
ників, забезпечення конкурентоспроможності націо-
нальної економіки у світовій системі господарювання"
[9, с. 25].

Дослідники О.М. Бандурка, В.Є. Духов, К.Я. Петро-
ва, І.М. Черняков визначають економічну безпеку краї-
ни як "здатність її економічної системи протистояти не-
гативному впливу об'єктивних та суб'єктивних чинників
для досягнення макроекономічних цілей розвитку на
рівні постіндустріальних держав" [7, с. 64].

Науковець М. Пендюра зазначає, що економічна
безпека держави є не тільки однією з найважливіших
складових цілісної системи національної безпеки як
комплексу захисту національних інтересів, а й вирішаль-
ною умовою дотримання і реалізації національних інте-
ресів [14, с. 13].

А. Городецький вважає, що економічна безпека
означає надійну і забезпечену всіма необхідними засо-
бами держави захищеність національно-державних інте-
ресів у сфері економіки від внутрішніх і зовнішніх
збитків [8, с. 46].

Науковець О. Користін стверджує, що економічну
безпеку варто трактувати як забезпечення здатності до
виживання країни у випадку стихійних і екологічних лих
або за умов національних і світових економічних катас-
троф [13].

На думку В. Тамбовцева, під економічною безпекою
тієї чи іншої системи треба розуміти сукупність власти-
востей стану її виробничої підсистеми, яка забезпечує
можливість досягнення цілей всієї системи [16, с. 3].

Однак М. Єрмошенко вважає, що економічна без-
пека — це такий стан економічного механізму країни,
який характеризується збалансованістю і стійкістю до
негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, його
здатністю забезпечувати на основі реалізації національ-
них економічних інтересів сталий і ефективний розви-
ток вітчизняної економіки і соціальної сфери [8, с. 29].

Економічна безпека держави складається з різних
видів безпеки в різних сферах господарювання: макро-
економічна, фінансова, зовнішньоекономічна, інвести-
ційна, науково-технологічна, енергетична, виробнича,
демографічна, соціальна, продовольча безпека (рис. 1).

Основними загрозами економічній безпеці Україні
на сучасному етапі є: високий рівень тіньової економі-
ки, зростання інфляції і бюджетного дефіциту, зменшен-
ня валового нагромадження основного капіталу, зрос-
тання безробіття, несприятливий інвестиційний клімат,
надто високий рівень державного боргу, неконтрольо-

Рис. 1. Основні складові економічної безпеки держави

Джерело: складено автором на основі [10].
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вані міграційні процеси, політична нестабільність тощо
[4—6]. Політика економічної безпеки визначається на
основі певних принципів, які створюють політичну і пра-
вову базу для оцінювання зовнішніх і внутрішніх заг-
роз, формування національних економічних інтересів
і стратегії економічної безпеки. До основних принципів
забезпечення економічної безпеки України можна
віднести:

— верховенство закону під час забезпечення еко-
номічної безпеки;

— додержання балансу економічних інтересів осо-
би, сім'ї, суспільства, держави;

— взаємна відповідальність особи, сім'ї, суспіль-
ства, держави щодо забезпечення економічної безпе-
ки;

— своєчасність і адекватність заходів, пов'язаних
із відверненням загроз і захистом національних еконо-
мічних інтересів;

— пріоритет договірних (мирних) заходів у вирі-
шенні як внутрішніх, так і зовнішніх конфліктів еконо-
мічного характеру;

— інтеграція національної економічної безпеки з
міжнародною економічною безпекою [13].

Окрім основних принципів забезпечення економіч-
ної безпеки України, органи державної влади викону-
ють певні функції при цьому використовують певні на-
прями та інструментарій (рис. 2).

У залежності від розвитку економіки в країні зміню-
ються пріоритети органів, які здійснюють управління в
сфері економічної безпеки. Під час стабільного та стало-
го економічного розвитку в країні, тобто при сформованій
законодавчій та нормативній базі, досконалій інфор-
маційній та інституційній інфраструктурі, захисту інвесторів
та захищеності всіх суб'єктів господарювання перевага
віддається саме функціям макрорегулятивним, безпеці
контрольно-наглядовим та правозастосовуючим засобам.
Для України економіка, якої проходить стадію розвитку,
роль держави повинна бути активнішою та ефективнішою.
Зокрема, дана тенденція пов'язана з побудовою та роз-
витком одночасно двох взаємнодоповнюючих та взаємоз-
в'язаних функцій: формування (розвитку) ринку, присут-
ності на ньому держави в якості безпосереднього суб'єкта
функціонування його інфраструктури; безпеки. Ці функції
мають однакову значущість, що унеможливлює надати
перевагу одній з них. В економічній літературі існують на-
ступні підходи, щодо оцінювання економічної безпеки:

Рис. 2. Функції держави у сфері забезпечення економічної безпеки
Джерело: складено автором на основі [17].
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— системний — передбачає розгляд будь-якого
об'єкта (дослідження, формування, конструювання,
управління та інші дії щодо об'єкта) з позицій уявлення
про об'єкт як системи в органічному взаємозв'язку з фак-
торами свого оточення (середовища). При цьому об'єк-
ти розгляду можуть перебувати в динамічному стані, як,
наприклад, процеси. За системним підходом, об'єкт дос-
лідження — це складна динамічна система, яка скла-
дається із певної кількості взаємодіючих елементів. Ста-
ціонарний стан такої системи часто не є стабільним, тому
відхилення від такого стану можуть наростати у часі.
Навіть малі впливи на систему можуть стати причиною
значних змін у ній. Особливістю складних систем є їх
схильність до упорядкованості через процеси самоорга-
нізації, при цьому не останню роль для виникнення цих
процесів відіграє випадковість [11, с. 34].

— діалектичний — дозволяє виявити у першому на-
ближенні причинно-наслідкові зв'язки кількісних, якіс-
них змін і розвитку, а також здійснити їх релевантний
опис [11, с. 37];

— індикаторний — базується на встановленні за ре-
зультатами порівняння фактичних показників діяльності
підприємства з граничними значеннями індикаторів [10];

— ресурсно-функціональний — передбачає визна-
чення рівня економічної безпеки на основі оцінки сту-
пеня використання ресурсів підприємства за функціо-
нальними складовими [10].

Усі підходи, які в своїй діяльності використовують
органи державної влади для ефективного державного
регулювання при розробці технології оцінки економіч-
ної безпеки, можна поділити на 3 групи:

— використовується комбінація загальновідомих,
перевірених методик;

— формується авторська методика оцінки економічної
безпеки з прорахунками її функціональних складових;

— визначається комплексний критерій за рівнями
основних показників функціонування та їхніми рангами
[12, с. 265].

Таким чином, методологія визначення рівня еконо-
мічної безпеки України включає:

— Обчислення динаміки індикаторів складників
економічної безпеки за даними Держстату України та
макроекономічного моделювання.

— Визначення вектору порогових (порогових та оп-
тимальних) значень індикаторів.

— Вибір нормувальних коефіцієнтів з діапазону
зміни індикаторів та порогових значень.

— Перетворення динамічних рядів індикаторів та по-
рогових значень з метою виключення їх від'ємних значень.

— Проведення нормування індикаторів та порого-
вих значень за єдиним нормувальним коефіцієнтом для
кожного індикатора та його порогових значень.

— Визначення вагових коефіцієнтів індикаторів та
порогових значень для кожного складника економічної
безпеки.

— Розрахунок динамічного ряду інтегрального
індексу кожного складника економічної безпеки та
інтегральних індексів порогових значень за мультипліка-
тивною формою (згортка першого рівня).

— Визначення вагових коефіцієнтів складників еко-
номічної безпеки (інтегральних індексів I рівня) та інтег-
ральних порогових значень.

— Розрахунок динамічного ряду інтегрального
індексу економічної безпеки та інтегральних індексів
порогових значень за мультиплікативною формою
(згортка другого рівня) [18, с. 53].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Теоретичні основи та методологічні дослідження в
сфері державного управління забезпечення економіч-
ної безпеки слугують науковою базою для розробки та
впровадження державних програм, які будуть спрямо-
вані на нейтралізацію кризових явищ в економічній си-
стемі. Вони є основою для прийняття важливих норма-
тивних та законодавчих актів, збільшують можливості
держави із захисту національних інтересів, як реалізу-
ються через систему, в основу якої покладено захист
національних інтересів від екзогенних та ендогенних
чинників. Окрім цього, інститути, місія яких полягає у
процесі формування в суспільстві принципів правової
державності, повинні сприяти належному правовому
захисту громадян, що в свою чергу зумовить виховання
в їхній свідомості дотримання чинних законодавчих
актів у сфері економічної діяльності.
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