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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

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

У сучасних українських реаліях тривала економіч�

на криза, яка розпочалася ще у 90�х роках минулого сто�
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У статті з'ясовано сутність економічної безпеки як однієї зі складових забезпечення націо)
нальної безпеки України на сучасному етапі. Проаналізовано основні визначення "національ)
ної безпеки" та "економічної безпеки". В результаті аналізу основних дефініцій побудовано
структурну модель національної безпеки з виокремленням економічної безпеки як однієї з най)
важливіших структурних частин. Встановлено, що економічна безпека є однією з восьми за)
пропонованих складових національної безпеки. Вона посідає одне з чільних місць у системі
забезпечення національної безпеки України і стосується практично всіх інших складових. Ви)
окремивши економічну безпеку серед інших складових національної безпеки виявлено основні
її елементи, серед яких економічна незалежність, стійкість і стабільність національної економ)
іки та здатність до саморозвитку і прогресу. Проаналізовано підходи до тлумачення поняття
економічної безпеки держави за допомогою таких характеристик, як стійкість та стабільність,
економічна незалежність, самовідтворення та саморозвиток та національні інтереси. Запро)
поновано основні заходи забезпечення економічної безпеки України.

The article clarifies the essence of economic security as one of the components of ensuring the
national security of Ukraine at the present stage. The basic definitions of "national security" and
"economic security" are analyzed. As a result of the analysis of the main definitions, a structural
model of national security with a distinction of economic security as one of the most important
structural units was constructed. It has been established that economic security is one of the eight
proposed components of national security. It occupies one of the leading places in the system of
providing national security of Ukraine and concerns almost all other components. Having distinguished
economic security among other components of national security, its main elements were identified,
including economic independence, stability and stability of the national economy and the ability to
self)development and progress. The approaches to the interpretation of the concept of state
economic security are analyzed with the help of such characteristics as stability and stability,
economic independence, self)development and self)development and national interests. The main
measures of providing economic security of Ukraine are proposed.
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ліття, загострилася з приходом світової кризи у 2008 ро�

ці та продовжується сьогодні на тлі падіння курсу на�

ціональної валюти, загостренням відносин з Росією, яка

анексувала в України Кримський півострів та активно

підтримує сепаратистські настрої на Сході України, про�

ведення на антитерористичної операції, що несе надпо�
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тужні бюджетні витрати негативно вплинула на всі сфе�

ри національної безпеки. Ні для кого не секрет, що у

міжнародних відносинах побутує намагання деяких дер�

жав використати таку ослабленість України у своїх на�

ціональних інтересах. Тому на сьогодні актуальними є

вивчення сутності економічної безпеки як однієї зі скла�

дових забезпечення національної безпеки України на

сучасному етапі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ
АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Питанням національної та економічної безпеки

приділяли свої праці такі провідні науковці, як Козачен�

ко Г.В. [2], Лекарь С.І. [3], Малишко В.М. [4], Мірошничен�

ко О.В. [5], Пастернак�Таранушенко Г. [7], Сенчагов В.О.

[9], Скорук О.В. [10], Стеценко С.П. [11], Шайдоров О.І.

[12] та інші. Проте актуальним є виокремлення економ�

ічної безпеки у системі національної, що і стало моти�

вом вибору теми даної наукової статті.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Головна мета статті полягає у з'ясуванні сутності

економічної безпеки як однієї зі складових забезпечен�

ня національної безпеки України на сучасному етапі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Для сучасного стану економіки України як само�

стійної незалежної держави, утвердження її як суб'єкта

світового співтовариства особливо актуальними є про�

блеми забезпечення стійкого соціально�економічного

розвитку, формування механізму протидії внутрішнім та

зовнішнім загрозам, підвищення рівня життя населен�

ня, розвитку системи міжнародної економічної взаємо�

залежності. Сукупність цих проблем та алгоритм їх вирі�

шення тісно пов'язані з категорією "безпека", що в пе�

рекладі з грецької мови означає "володіти ситуацією".

Зміна внутрішніх та зовнішніх чинників розвитку націо�

нальної економіки актуалізує дослідження питання за�

безпечення економічної безпеки держави [10].

Як зазначає Стеценко С.П., забезпечення еконо�

мічної безпеки входить до складу основних функцій дер�

жави і залежить від існуючих внутрішніх і зовнішніх

умов. Економічна безпека виражається в захищеності

національних інтересів держави, в готовності і здатності

інститутів влади створювати механізми захисту націо�

нальних інтересів розвитку економіки, забезпечити

здатність національної економіки зберігати та поновлю�

вати процес суспільного відтворення, достатній оборон�

ний потенціал у кризових ситуаціях підтримки, а також

соціально�політичної стабільності суспільства. Еконо�

мічна безпека держави є не лише однією з найважливі�

ших складових цілісної системи національної безпеки

як комплексу захисту національних інтересів, але й ба�

зовою, вирішальною умовою дотримання і реалізації

національних інтересів, тому наукові дослідження цьо�

го напряму є актуальними та своєчасними у час пошуку

пріоритетів державної економічної політики [11].

Для з'ясування сутності економічної безпеки як

однієї зі складових забезпечення національної безпеки

України на сучасному етапі звернемося до основних

визначень "національної безпеки" та "економічної без�

пеки".

Як зазначає Шайдоров О.І. національна безпека —

це захищеність життєво важливих інтересів громадян,

суспільства і держави, а також національних цінностей

і способу життя від широкого спектра зовнішніх і

внутрішніх загроз, різних за своєю природою (політич�

них, військових, економічних, інформаційних, еколо�

гічних та інших). У свою чергу, національні інтереси краї�

ни виступають як об'єктивний чинник, обумовлений

усією сукупністю її життєвих потреб. Їхній зміст, свій у

кожної країни, обумовлює, якою повинна бути політи�

ка держави, щоб її цілісність і благополуччя були на�

дійно забезпечені й захищені, її громадяни жили в ша�

нованій у всьому світі державі, а керівництво і зовніш�

ньополітичні діячі виконували своє покликання пред�

ставляти і відстоювати інтереси в усіх куточках планети

[12].

Деякі науковці вважають, що термін "національна

безпека" вперше був використаний президентом Спо�

лучених Штатів Америки Т. Рузвельтом у 1904 р., коли

він обгрунтував військову акцію в зоні майбутнього Па�

намського каналу інтересами національної безпеки краї�

ни, вдруге — у 1934 р. [6, с. 4]. Офіційного статусу

термін "економічна безпека" набув у 1985 р., коли на

40�й сесії Генеральної Асамблеї ООН була прийнята

резолюція "Міжнародна економічна безпека" [2, с. 8],

а зародження нової науки — економічної безпеки —

Г. Пастернак�Таранушенко пов'язує з енергетичними

кризами 1973 і 1979 рр. [7, с. 51].

Українське законодавство розглядає національну

безпеку, як захищеність життєво важливих інтересів лю�

дини і громадянина, суспільства і держави, за якої за�

безпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне

виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та по�

тенційних загроз національним інтересам у сферах пра�

воохоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикор�

донної діяльності та оборони, міграційної політики, охо�

рони здоров'я, освіти та науки, науково�технічної та

інноваційної політики, культурного розвитку населен�

ня, забезпечення свободи слова та інформаційної без�

пеки, соціальної політики та пенсійного забезпечення,

житлово�комунального господарства, ринку фінансових

послуг, захисту прав власності, фондових ринків і обігу

цінних паперів, податково�бюджетної та митної політи�

ки, торгівлі та підприємницької діяльності, ринку бан�

ківських послуг, інвестиційної політики, ревізійної діяль�

ності, монетарної та валютної політики, захисту інфор�

мації, ліцензування, промисловості та сільського госпо�

дарства, транспорту та зв'язку, інформаційних техно�

логій, енергетики та енергозбереження, функціонуван�

ня природних монополій, використання надр, земель�

них та водних ресурсів, корисних копалин, захисту еко�

логії і навколишнього природного середовища та інших
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сферах державного управління при виникненні негатив�

них тенденцій до створення потенційних або реальних

загроз національним інтересам [8].

Малишко В.М. вважає, що у системі національної

безпеки економічна безпека виконує чітко визначені

функції, несе суттєве функціональне навантаження. Її

суть полягає у тому, що вона є матеріальною основою

національної суверенності, що визначає реальні мож�

ливості в забезпеченні інших видів безпеки. Тобто еко�

номічна безпека — це підгрунтя для функціонування

всіх інших її елементів, що входять у цю систему

(військової, технічної, продовольчої, економічної). Ак�

туальність проблеми економічної безпеки в системі на�

ціональної безпеки зумовлена зростанням ролі і значен�

ня правоохоронної діяльності. За умов масштабної кри�

міналізації економіки, коли на її стан впливають орга�

нізована злочинність і корупція, що опанували різнома�

нітними механізмами впливу на прийняття багатьох дер�

жавних рішень, можливості зміни економічної політики

і практики, розроблення стратегії економічної безпеки

в системі національної безпеки значною мірою залежить

від здатності держави, її правоохоронної системи до�

корінно змінити кримінальну ситуацію в економіці [4].

Погодимося з думкою О.В. Мірошниченко, що еко�

номічна безпека є одним із визначальних складових

елементів системи національної безпеки [5, с. 8]. З ба�

гаторічного досвіду відомо, що лише надійна та ефек�

тивна система забезпечення економічної безпеки є не�

обхідною умовою для стабільного та стійкого соціаль�

но�економічного розвитку держави і захисту її незалеж�

ності. Відомий російський науковець В. Сенчагов наго�

лосив на тому, що "поняття національної безпеки буде

порожнім словом без оцінки життєздатності економі�

ки, її міцності при можливих внутрішніх і зовнішніх заг�

розах", оскільки вона є однією із життєво важливих

сторін діяльності суспільства, держави та особи [9, с.

97]. Очевидно, вивчаючи ті чи ті сторони національної

безпеки, неможливо не взяти до уваги її економічні ас�

пекти.

Як наголошував В. Сенчагов, суть економічної без�

пеки можна визначити як стан економіки та інститутів

влади, за якої забезпечуються гарантований захист на�

ціональних інтересів; соціальна спрямованість політи�

ки, достатній оборонний потенціал навіть за несприят�

ливих умов розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів,

іншими словами, економічна безпека — це не лише за�

хищеність національних інтересів, але й готовність і

здатність інститутів влади створювати механізми реалі�

зації і захисту національних інтересів розвитку вітчиз�

няної економіки, підтримання соціально�політичної ста�

більності суспільства [13].

Економічна безпека України — незалежність дер�

жави у формуванні й розвитку власної економічної сис�

теми. Матеріальною основою такої незалежності є

власність народу на національне багатство (сукупність

створених і нагромаджених в Україні працею всього

суспільства матеріальних і духовних благ, інтелектуаль�

ного потенціалу суспільства, природних ресурсів тощо).

Відповідно до структури економічної системи основни�

ми напрямами досягнення економічної безпеки є неза�

лежність у формуванні й розвитку кожного елемента

економічної системи [1].

Внаслідок того, що життєдіяльність суспільства за�

чіпає різні сфери та в кожній з них можливо виникнен�

Рис. 1. Структурна модель національної безпеки

Джерело: власна розробка автора.
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ня різних загроз і небезпек, національна безпека постає

як найбільш об'ємна та багатопланова характеристика.

У змістовному плані вона включає в себе безпеку в еко�

номічній, соціальній, політичній, військовій, екологічній,

технологічній, інтелектуальній, інформаційній, демо�

графічній, генетичній, психологічній та інших напрямах.

Сукупність цих видів безпеки формує систему національ�

ної безпеки — спеціально створену в країні і наділену

відповідними повноваженнями сукупність інститутів і

установ, а також засобів, методів і напрямів їх функціо�

нування щодо забезпечення надійного захисту націо�

нальних інтересів України [3].

Таким чином, з'ясувавши основні дефініції, може�

мо побудувати структурну модель національної безпе�

ки з виокремленням економічної безпеки як однієї з най�

важливіших структурних частин (рис. 1).

Отже, як видно з рисунку, економічна безпека є

однією з восьми запропонованих складових національ�

ної безпеки. Варто зазначити, що вона посідає одне з

чільних місць у системі забезпечення національної без�

пеки України і стосується практично всіх інших складо�

вих. Крім того, в вищенаведеній моделі присутні три

складові сталого розвитку, забезпечення яких буде

сприяти сталому розвитку як системи забезпечення на�

ціональної безпеки, так і країни загалом.

Таким чином, виокремивши економічну безпеку се�

ред інших складових національної безпеки виявимо

основні її елементи (табл. 1).

Отже, основними елементами економічної безпеки

є: економічна незалежність, що означає насамперед

можливість здійснення державного контролю над на�

ціональними ресурсами, спроможність використовува�

ти національні конкурентні переваги для забезпечення

рівноправної участі у міжнародній торгівлі; стійкість і

стабільність національної економіки, що передбачає

міцність і надійність усіх елементів економічної систе�

ми, захист усіх форм власності, створення гарантій для

ефективної підприємницької діяльності, стримування

дестабілізуючих факторів; здатність до саморозвитку і

прогресу, тобто спроможність самостійно реалізувати і

захищати національні економічні інтереси, здійснюва�

ти постійну модернізацію виробництва, ефективну інве�

стиційну та інноваційну політику, розвивати інтелек�

туальний і трудовий потенціал країни [4].

У зарубіжній та вітчизняній літературі існує багато

підходів до тлумачення поняття економічної безпеки

держави за допомогою таких характеристик [10]:

— стійкість та стабільність, протидія внутрішнім і

зовнішнім загрозам, під якими розуміємо міцність і

надійність зв'язків між усіма елементами економічної

системи, стабільність економічного розвитку держави,

стійкість до стримування та знешкодження дестабілізу�

ючих загроз факторів;

— економічна незалежність, що характеризує на�

самперед можливість для будь�якого суб'єкта економіч�

ної безпеки самостійно приймати і реалізовувати стра�

тегічні економічні та політичні рішення для розвитку,

можливість використовувати національні конкурентні

переваги для забезпечення стабільності та розвитку;

— самовідтворення та саморозвиток. Ця характе�

ристика передбачає створення необхідних умов для ве�

дення ефективної економічної політики та розширено�

го самовідтворення, забезпечення конкурентоспромож�

ності національної економіки на світовій арені;

— національні інтереси. Ця характеристика визна�

чає спроможність національної економіки захищати

національні економічні інтереси.

Національні економічні інтереси лягають в основу

економічної політики, що проводиться державою, важ�

ливою складовою частиною якої є забезпечення еко�

номічної безпеки, однієї з найважливіших функцій дер�

жави. Це гарантія незалежності країни, умова стабіль�

ності й ефективної життєдіяльності суспільства. Еконо�

міка є однією з життєво важливих сторін діяльності осо�

бистості, суспільства і держави. Отже, поняття націо�

нальної безпеки буде неповним без усеосяжної оцінки

життєздатності економіки, її міцності, надійності з ура�

хуванням наявності реальних і потенційних зовнішніх і

внутрішніх загроз. У зв'язку з цим, забезпечення еко�

номічної безпеки належить до найважливіших націо�

нальних пріоритетів. Економічна безпека входить у си�

стему національної безпеки разом з такими ключовими

її складовими, як забезпечення надійної обороноздат�

ності країни, підтримання соціального миру в суспіль�

стві, захист від екологічних лих. Це обумовлено тим, що

безглуздо вести мову про забезпечення військової без�

пеки при слабкій економіці, так само, як не може бути

ефективної економіки, а отже, і військової безпеки в

суспільстві, що роздирається соціальними конфлікта�

ми [12].

У науковій літературі виділяють такі чинники, що

визначають особливе місце економічної безпеки серед

інших видів системи національної безпеки [4]:

1) при вирішенні проблем в усіх сферах діяльності

підкреслюється базисна роль економіки, тому що ви�

робництво, розподіл і споживання матеріальних благ

первинні для кожної з них і визначають життєдіяльність

та життєздатність суспільства. Не може бути військової

№ 
з/п Назва елемента Значення елемента 

1 Економічна незалежність Можливість здійснення державного контролю над національними ресурсами, 
спроможність використовувати національні конкурентні переваги для 
забезпечення рівноправної участі у міжнародній торгівлі 

2 Стійкість і стабільність 
національної економіки 

Міцність і надійність усіх елементів економічної системи, захист усіх форм 
власності, створення гарантій для ефективної підприємницької діяльності, 
стримування дестабілізуючих факторів 

3 Здатність до 
саморозвитку і прогресу 

Спроможність самостійно реалізувати і захищати національні економічні 
інтереси, здійснювати постійну модернізацію виробництва, ефективну 
інвестиційну та інноваційну політику, розвивати інтелектуальний і трудовий 
потенціал країни 

Таблиця 1. Основні елементи економічної безпеки

Джерело: складено автором на основі [4].
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безпеки при слабкій і неефективній економіці, так само

як не може бути одночасно ні військової, ні економіч�

ної безпеки в суспільстві, яке переживає соціальні кон�

флікти;

2) в Україні криза суспільства найбільшою мірою

охопила саме економіку, оскільки мали місце катаст�

рофа планової економічної системи та намагання по�

будувати щось інше, схоже на капіталізм західного

зразка. Подібна "перебудова" уже сама по собі є дже�

релом численних потрясінь, а отже, і загроз безпеці

країни.

Основні заходи забезпечення економічної безпеки

України наведено у таблиці 2.

Економічна безпека є найважливішим елементом

національної безпеки. Незалежно від різноманітності

поглядів на безпеку, не може бути сумнівів щодо не�

обхідності її включення в економічну життєздатності

нашого суспільства. Без ресурсів і капіталу немає ви�

робництва та підприємництва. Без бізнесу немає

прибутку, без прибутку немає робочих місць. Також

без діяльності немає податків, немає військового по�

тенціалу тощо. Життєздатність народного господар�

ства країни, яке надає робочі місця для членів су�

спільства, створює та формує добробут держави за�

галом. Без роботи якість життя людей погіршується

до моменту, коли суспільство саме по собі може роз�

пастися. Уряд повинен моніторити та аналізувати си�

стему економічної безпеки України, яка стане двигу�

ном розвитку і використання потенціалу країни, полі�

тичних, економічних, військових, ідеологічних мож�

ливостей держави для досягнення життєво важливих

економічних інтересів країни на національному та

міжнародному рівнях [3].

Отже, економічна безпека є надзвичайно важливим

елементом забезпечення національної безпеки Украї�

ни, що стосується всіх сфер життя нашої держави.

ВИСНОВКИ З ЦЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Проведене дослідження дозволило дійти висновку,

що економічна безпека є надзвичайно важливим елемен�

том забезпечення національної безпеки України, що сто�

сується всіх сфер життя нашої держави. Забезпечення

економічної безпеки України перебуває у складі основ�

них функцій держави і напряму залежить сучасних

внутрішніх і зовнішніх умов. Економічна безпека є однією

з восьми складових національної безпеки, яка вона по�

сідає одне з чільних місць у системі забезпечення націо�

нальної безпеки України і стосується практично всіх

інших складових. Крім того, три складові національної

безпеки, а саме економічна, соціальна та екологічна є

одночасно складовими сталого розвитку, забезпечення

яких буде сприяти сталому розвитку як системи забезпе�

чення національної безпеки, так і країни загалом.
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Таблиця 2. Основні заходи забезпечення економічної безпеки України

Джерело: складено автором на основі [11].

№ 
з/п Основні заходи Рівень управління

Загальнодержавний Регіональний 
І Інформаціпно–аналітичні заходи 

1 Моніторинг вразливості 
економічних інтересів 

Моніторинг загроз економічним 
інтересам України 

Моніторинг рівнів соціально-
економічного розвитку регіонів 

2 Поточна і прогностична 
оцінки економічного 
розвитку 

Система показників оцінки 
економічного розвитку України 

Система показників оцінки 
економічного розвитку регіону 
(адміністративної області) 

ІІ Заходи регулятивного впливу 
1 Вдосконалення нормативно-

правової бази в здійсненні 
інституціональних 
перетворень 

Прийняття законів, кодексів, 
Указів Президеігта України, 
Постанов Уряду України та ін. 

Прийняття постанов законодавчої і 
виконавчої влади регіонального 
рівня в межах компетенції 

2 Усунення кризових 
тенденцій 

У країні в цілому, в окремих 
галузях, регіонах 

У регіоні, містах, на підприємствах у 
межах компетенції 

ІІІ Заходи прямої дії 
1 Програми виходу з кризи України Регіону (адміністративної області) 
2 Державне регулювання 

регіонального розвитку 
Розробка і реалізація цільових 
програм соціально-економічного 
розвитку регіонів 

Участь у реалізації державних 
цільових програм соціально-
економічного розвитку регіонів і 
залученні позабюджетних коштів 

3 Протидія носіям загроз 
інтересам країни 

Удосконалення фінансової 
системи, лобіювання інтересів 
вітчизняного виробника на 
міжнародному ринку, 
вирівнювання на рівні максимуму 
рівня регіонального економічного 
розвитку 

Підвищення економічної, соціальної 
і бюджетної ефективності управління 
регіоном (адміністративною 
областю) 
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