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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 перетворень, важли-
вим для будь-якої країни світу є насамперед, забезпе-
чення економічної безпеки країни. Тобто захист її на-
ціональних інтересів від посягань з боку інших держав
та негативного впливу внутрішніх та зовнішніх чинників.
Проблема саме імплементації міжнародного досвіду
державного управління забезпечення економічної без-
пеки держави постає надзвичайно гостро, оскільки в
багатьох сферах суспільного життя ми використовуємо
досвід країн світу не враховуючи особливості нашої
країни.
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У статті розглянуто підходи щодо визначення поняття "економічна безпека". Визначено та охаракте-

ризовано системи та моделі забезпечення національної безпеки, які застосовуються провідними краї-

нами світу. Визначено, що саме ЄС диктує важливість європейської інтеграції з метою досягнення ви-

сокого рівня конкурентоспроможності в умовах глобалізації. Виявлено, що кожна з країн світу по-своє-

му здійснює процес державного регулювання у сфері економічної безпеки країни. Визначено особли-

вості окремих країн світу в процесі забезпечення економічної безпеки. Виявлено основні напрями, на

які спрямовані методи державного регулювання в провідних країнах світу. Охарактеризовано основні
загрози, які здійснюють негативний плив на економічну безпеку України. Запропоновано шляхи подо-

лання загроз, які впливають на економічну безпеку держави з врахуванням законодавчого аспекту.

The article considers approaches to the definition of the concept of "economic security". The systems and

models for ensuring national security used by the leading countries of the world are defined and characterized.

It is determined that it is the EU that dictates the importance of European integration in order to achieve a high

level of competitiveness in the context of globalization. It was revealed that each of the countries of the world

in its own way carries out the process of state regulation in the sphere of economic security of the country.
The peculiarities of individual countries of the world are determined in the process of ensuring economic

security. The main directions, which are aimed at the methods of state regulation in the leading countries of

the world, are revealed. The main threats, which have a negative impact on the economic security of Ukraine,

are characterized. The ways of overcoming the threats affecting the economic security of the state with

consideration of the legislative aspect are suggested.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Протягом багатьох років вивчення міжнародного
досвіду державного управління в сфері економічної без-
пеки активно займались такі науковці: Л. Акімова, Е. Бух-
вальд, З. Гбур, В. Єдинак, М. Єрмошенко, Н. Кухарсь-
ка, С. Лазаренко, А. Лисачок, С. Пирожков, Н. Притула,
І. Мігус, О. Рєзнік, Н. Словацька.

Однак розгляд імплементації міжнародного досві-
ду державного управління забезпеченням економічної
безпеки держави в Україні не знайшла достатнього ви-
світлення у вітчизняної наукової літературі. Саме це й
обумовило актуальність даного дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою даного дослідження є імплементація
міжнародного досвіду державного управління за-
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безпеченням економічної безпеки держави в Ук-
раїні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Зважаючи на те, що система національної безпеки
становить основу всієї безпеки України, саме еконо-
мічна безпека (далі — ЕБ) займає в ній чільне місце. Вона
виконує певні функції, функціонує за певними принци-
пами, є матеріальною основною національної суверен-
ності нашої держави, яка в свою чергу визначає можли-
вості в забезпеченні інших видів безпеки. Тобто еконо-
мічна безпека — це підгрунтя для функціонування всіх
інших її елементів, що входять у цю систему (макроеко-
номічної, військової, фінансової, технічної, продоволь-
чої, кадрової, соціальної, демографічної, інвестиційної,
науково-технологічної, енергетичної, зовнішньоеконо-
мічної, виробничої, екологічної та ін.). Зважаючи на ба-
гатоаспектність поняття "економічна безпека" варто
надати йому визначення.

Економічна безпека сприяє створенню надійної та
забезпеченої всіма необхідними засобами держави, за-
хищеності національно-державних інтересів у сфері
економіки [2, c. 19; 3]. Слід зазначити, що економічна
безпека держави складається з різних видів безпеки в
різних сферах господарювання: макроекономічна,
фінансова, зовнішньоекономічна, інвестиційна, науко-
во-технологічна, енергетична, виробнича, демографіч-
на, соціальна, продовольча безпека. Тому основними
загрозами економічній безпеці Україні на сучасному
етапі є: високий рівень тіньової економіки, зростання
інфляції і бюджетного дефіциту, зменшення валового
нагромадження основного капіталу, зростання безро-
біття, несприятливий інвестиційний клімат, надто висо-
кий рівень державного боргу, неконтрольовані мігра-
ційні процеси, політична нестабільність тощо [3; 4]. Крім
того, політика економічної безпеки визначається на ос-
нові певних принципів, які створюють політичну і пра-
вову базу для оцінювання зовнішніх і внутрішніх загроз,
формування національних економічних інтересів і стра-
тегії економічної безпеки [5; 6].

Науковці Л. Акімова, А. Лисачок вважають, що еко-
номічна безпека сприяє створенню надійної та забез-
печеної всіма необхідними засобами держави, захище-
ності національно-державних інтересів у сфері еконо-
міки [2, с. 19].

На думку С. Пирожкова, економічна безпека — це
сукупність умов, за яких країни зберігають свої еко-
номічні інтереси; задовольняють у довгостроковому пе-
ріоді потреби суспільства і держави; генерують інно-
ваційні зрушення в економіці з метою забезпечення ста-
більного економічного розвитку; протистоять зовнішнім
економічним загрозам та повністю використовують на-
ціональні конкурентні переваги у міжнародному поділі
праці [11, с. 14].

Х. Маховскі стверджує, що економічна безпека по-
винна гарантувати досить високий ступінь незалежності
від стратегічних партнерів, тобто тих, які потенційно
можуть впливати на політичні рішення, які будуть не-
прийнятні з комерційної точки зору [13, с. 234].

А. Городецький вважає, що економічна безпека оз-
начає надійну і забезпечену всіма необхідними засоба-
ми держави захищеність національно-державних інте-
ресів у сфері економіки від внутрішніх і зовнішніх
збитків [9, с. 46].

Дослідники Е. Бухвальд, Н. Головацька, С. Лазурен-
ко пропонують розглядати економічну безпеку держа-
ви як найважливішу якісну характеристику економічної
системи, її визначальну здатність підтримувати нор-
мальні умови життєдіяльності населення, стійке забез-
печення ресурсами розвитку народного господарства
[7, с. 27].

Порівнюючи законодавства України та Німеччини,
Франції, Великої Британії та ін. країн-членів Європейсь-
кого союзу можна визначити такі складові економічної
безпеки: виробнича, демографічна, енергетична,
зовнішньоекономічна, інвестиційна, макроекономічна,
продовольча, соціальна, фінансова безпека. Беручи до
уваги поняття та структуру економічної безпеки можна
говорити про стратегію розвитку та удосконалення еко-
номічної безпеки України та порівняння цієї стратегії з
критеріями розвитку країн Європейського Союзу. По-
рівнюючи трактування поняття "економічної безпеки" в
Україні та певних країнах Європейського Союзу можна
сказати, що економічна безпека загалом розглядаєть-
ся як складова національної безпеки та направлена на
усунення та попередження внутрішніх та зовнішніх за-
гроз для забезпечення достатнього рівня життя насе-
лення створюючи при цьому взаємодію між органами
державної влади та приватними суб'єктами господарю-
вання [13].

Виходячи з цього, ми вважаємо, що варто розгля-
нути системи та моделі забезпечення національної без-
пеки, які застосовуються в країна світу (рис.1).

З рисунка 1 ми бачимо, що існують такі системи та
моделі забезпечення національної безпеки, які засто-
совуються в країна світу:

—американська — орієнтована на поєднання зов-
нішньої та внутрішньої безпеки, яку використовують за
взірець більшість держав;

—японська — з акцентом на внутрішню соціальну
безпеку;

—китайська, яка є найконцентрованішим виразом
систем безпеки держав, що здійснюють будівництво
соціалістичного суспільства;

—системи, властиві державам, які нещодавно здо-
були незалежність, а також здійснюють глибинну пере-
орієнтацію свого розвитку [8, с. 52].

У просторі Європейського Союзу (далі — ЄС), еко-
номічна безпека розглядається та ставиться до позиції
об'єднання у світовій економічній системі. Саме ЄС дик-
тує важливість європейської інтеграції з метою досяг-
нення високого рівня конкурентоспроможності в умо-
вах глобалізації. Кінцева мета ЄС забезпечення еконо-
мічної безпеки в ЄС та формування повністю інтегрова-
ної Європи з однаковим рівнем життя всіх країн учас-
ниць.

Пропонуємо розглянути особливості окремих країн
світу в процесі забезпечення економічної безпеки (рис.
2).

З рисунка 2 ми бачимо, що кожна з проаналізова-
них країн світу в процесі державного регулювання еко-
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номічної безпеки країни використо-
вує нормативно-правові акти,
міжнародні договори, законодавчу
базу. Кожна з країн світу по-своє-
му здійснює процес державного ре-
гулювання у сфері економічної без-
пеки країни. В одних країнах зако-
нодавча база щодо забезпечення
економічної безпеки відсутня
(Німеччина, Великобританія, Фран-
ція, Італія, Чехія, Болгарія, Угорщи-
на, Польща, Словаччина, Латвія,
Литва, Естонія), а в інших наявна та
відіграє надзвичайно важливу роль
у забезпеченні економічної безпе-
ки країни (Іспанія, Румунія, Біло-
русь, Російська Федерація).

Слід відмітити те, основні на-
прямки, на які спрямовані методи
державного регулювання в країнах
світу наступні:

—зниження вразливості еконо-
міки від зовнішніх негативних про-
явів;

—розробку відповідної зако-
нодавчої бази;

—створення умов для справед-
ливої конкуренції;

—забезпечення валютного
контролю;

—стабільність національної валюти;
—створення сприятливих умов для підприємниць-

кої діяльності;
—захист вітчизняних виробників.
Провідні країни світу здійснюють ефективні кроки

для мінімізації ризиків в важливих сферах суспільно-
го життя. Ефективність впровадження певних заходів
знаходить своє пояснення в тому, що перш ніж щось
вирішувати потрібно знати на що саме насамперед по-
винна бути спрямована політика уряду. Для того, щоб
імплементувати міжнародний досвід державного уп-
равління забезпечення економічної безпеки держави
в Україні, варто визначити основні загрози та запро-
понувати шляхи їх вирішення з врахуванням досвіду
провідних країн світу. До основних загроз, які здійсню-
ють негативний плив на економічну безпеку України
відносять:

—недостатня ефективність гілок влади: супереч-
ність чинного законодавства та правова неврегульо-
ваність широкого кола питань економічного розвитку,
зокрема ринкової трансформації економіки, утверджен-
ня ефективного конкурентного середовища, незбалан-
сованість кадрового потенціалу, нероздільність від-
носин бізнесу та влади за домінуванням останньої [10,
с. 2];

—дешева робоча сила;
—"тінізація" економіки;
—низький рівень капіталізації банків;
—корупція;
—енергоємність виробництва;
—застаріле обладнання;
—відплив "умів";

—недосконала законодавча база;
—монополізація економіки;
—фізичний та моральний знос обладнання;
—розгляд країни на міжнародній арені як "сировин-

ного придатку";
—відсутність цільового використання міжнародної

фінансової допомоги.
Відповідно до прийнятої "Стратегії національної

безпеки України" основною умовою нової якості еко-
номічного зростання є забезпечення економічної без-
пеки шляхом:

—контроль за експортно-імпортною діяльністю,
спрямованою на підтримку важливих для України пріо-
ритетів та захист вітчизняного виробника;

—боротьба з протиправною економічною діяльні-
стю, протидія неконтрольованому відпливу національ-
них матеріальних, фінансових, інтелектуальних, інфор-
маційних та інших ресурсів;

—підвищення стійкості національної економіки до
негативних зовнішніх впливів, диверсифікації зовнішніх
ринків, торговельних та фінансових потоків;

—забезпечення готовності економіки до відбиття
Україною збройної агресії;

—юридичного захисту в міжнародних інституціях
майнових інтересів фізичних і юридичних осіб України
та Української держави, порушених Росією;

—стабілізації банківської системи, забезпечен-
ня прозорості грошово-кредитної політики та від-
новлення довіри до вітчизняних фінансових інсти-
тутів;

—системної протидії організованій економічній
злочинності та "тінізації" економіки на основі фор-

Рис. 1. Системи та моделі забезпечення національної безпеки

країн світу

Джерело: складено автором на основі [8, с. 52].
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мування переваг легальної
господарської діяльності та
водночас консолідації ін-
ституційних спроможностей
фінансових, податкових,
митних та правоохоронних
органів, виявлення активів
організованих злочинних
угруповань та їх конфіс-
кації;

—створення найкращих у
Центральній і Східній Європі
умов для інвесторів, залучен-
ня іноземних інвестицій у
ключові галузі економіки,
зокрема в енергетичний і
транспортний сектори, як
інструменту забезпечення на-
ціональної безпеки;

—розвитку оборонно-
промислового комплексу
як потужного високотехно-
логічного сектору еконо-
міки, здатного відігравати
ключову роль у її приско-
реній інноваційній модер-
нізації;

—деолігархізації, демо-
нополізації і дерегуляції еко-
номіки, захисту економічної
конкуренції, спрощення й оп-
тимізації системи оподатку-
вання, формування сприятли-
вого бізнес-клімату та умов
для прискореного інновацій-
ного розвитку;

—забезпечення ціліс-
ності та захисту інфраструк-
тури в умовах кризових ситу-
ацій, що загрожують націо-
нальній безпеці, та особливо-
го періоду;

—ефективного викорис-
тання бюджетних коштів,
міжнародної економічної
допомоги та ресурсів міжна-
родних фінансових органі-
зацій, дієвого контролю за
станом державного боргу [1,
с. 26].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отже, з вищенаведеного дослідження ми можемо
зробити висновки про те, що кожна з країн, яка була
проаналізована сформувала власне уявлення про еко-
номічну безпеку, визначила проблеми, які притаманні
саме її економічній системі та за допомогою методів
державного регулювання впроваджує ефективні кроки,
щодо подолання негативних тенденцій. Станом на сьо-

годні, забезпечення економічної безпеки повинно бути
головним з напрямів зовнішньої політики нашої країни.
Якщо ми розглядаємо можливість імплементації міжна-
родного досвіду державного управління забезпечення
економічної безпеки держави в Україні, то варто пам'я-
тати про те, що цей процес є надто трудомістким. Тоб-
то, Україні не варто копіювати всю систему державно-
го управління провідних країн світу, а необхідно враху-
вати певні, окремі елементи в побудові власної концепції
та створення своєї ефективної моделі, яка буде спря-
мована на досягнення ефективності економіки.

Рис. 2. Особливості окремих країн світу в процесі забезпечення

економічної безпеки

Джерело: складено автором на основі [12, с. 41—42].
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