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Процес формування і реалізація державної політики національної безпеки сьогодні є чи не найголов�
нішою проблемою в Україні. Сучасні реалії існування України як незалежної держави потребують у ме�
жах реалізації політики національної безпеки урахування прагнення країни реалізовувати національні
інтереси во всіх сферах життєдіяльності суспільства. Тому теорія і практика забезпечення національ�
ної безпеки прагне негайної розробки політико�правових засад організації системи стратегічного пла�
нування у сфері національної безпеки, сучасних методів та інструментів діяльності держави, спрямо�
ваних на розбудову та досягнення найвищого рівня національної безпеки. Сьогодні склалася така ситу�
ація, що фактично Україна у збройному протистоянні захищає Європейські цінності та протистоїть
імперським зазіханням Росії. В той же час, особливістю України є сильний вплив на національну безпе�
ку як внутрішніх, так і зовнішніх загроз. Найбільш небезпечними слід вважати: політичну нестабільність,
соціальну незахищеність основної частини населення, залежність економіки від експортних поставок,
нерівномірність економічного розвитку регіонів, екологічну напруженість, низькі темпи впровадження
інноваційних технологій і випуску інноваційних продуктів.

У статті розглянуто сучасний стан та визначено існуючі методичні положення, які розвивають підхо�
ди до оцінки і аналізу механізмів державного забезпечення національної економічної безпеки. Визна�
чено суть чинної Стратегії Національної безпеки, як такої, де визначено основні загрози національній
безпеці та механізми їх подолання.

The process of formation and implementation of the state policy of national security today is almost the
most important problem in Ukraine. Modern realities of the existence of Ukraine as an independent state
require to take into account the country's desire to realize national interests, within the framework of the
implementation of the national security policy, in all spheres of society's life. Therefore, the theory and practice
of ensuring national security seeks immediate development the political and legal principles of organizing a
system of strategic planning in the field of national security, modern methods and tools of the state, aimed at
developing and achieving the highest level of national security. Today is a situation, in fact, when Ukraine
protects European values in an armed confrontation and opposes the imperial encroachment of Russia. At
the same time, Ukraine's peculiarity has a strong influence on national security, both internal and external
threats. The most dangerous are: political instability, social insecurity of the bulk of the population, dependence
of the economy on export supplies, uneven economic development of the regions, environmental tension,
low pace of implementation of innovative technologies and the issuance of innovative products.

The article considers the current state and defines the existing methodological thesises that develop
approaches to the assessment and analysis of the mechanisms of state security of national economic security.
The essence of the current National Security Strategy, as defined by the main threats to national security and
mechanisms for overcoming them, are determined.

The modern state and certainly existent methodical positions which develop approaches to estimation and
analysis of existent mechanisms of the state providing of national economic safety is considered. Essence of
operating Strategy of National safety is certain, as such, where the basic threats to national safety are certain
and mechanisms of their overcoming.
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ловнішою проблемою в Україні. Сучасні реалії існу�

вання України як незалежної держави потребують

у межах реалізації політики національної безпеки

урахування прагнення країни реалізовувати націо�

нальні інтереси во всіх сферах життєдіяльності сус�

пільства. Тому теорія і практика національної без�
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пеки прагне негайної розробки політико�правових

засад організації системи стратегічного плануван�

ня у сфері національної безпеки, сучасних методів

та інструментів діяльності держави, спрямованих на

розбудову та досягнення найвищого рівня націо�

нальної безпеки.

Згідно з основним положеннями Концепції національ�

ної безпеки України (основами державної політики) [3],

політика у сфері національної безпеки передбачає узгод�

женість як зовнішніх так і внутрішніх складових: економ�

ічної, соціальної, екологічної, культурної воєнної, інфор�

маційної, наукової політики держави. У 2015 році Прези�

дент України П. Порошенко доручив у найкоротший

термін підготувати проект нової стратегії національної

безпеки країни. Спільним недоліком усіх попередніх стра�

тегічних документів з питаннь національної безпеки був

їх відверто декларативний характер, до того ж, російсь�

ка агресія проти України звела нанівець більшість осно�

воположних принципів, закладених у попередніх концеп�

ціях стратегії. Сучасна політика національної безпеки

України грунтується на повазі до норм і принципів міжна�

родного права та визначає, що Україна захищатиме свої

фундаментальні цінності: незалежність, територіальну

цілісність і суверенітет, гідність, демократію, людину, її

права і свободи, верховенство права, забезпечення доб�

робуту, мир та безпеку. Їх захист мають забезпечити

ефективно діючі державні органи та динамічний розви�

ток економіки України.

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

Проблеми забезпечення національної безпеки до�

сліджують вчені О. Білорус, О. Бодрук, О. Власюк, Н. Ниж�

ник, Г. Ситник, І. Гузенко, В. Шлимко та ін. Але аналіз

науково�теоретичних праць згаданих вище вчених дав

змогу дійти висновку, що існуючі вітчизняні та іноземні

наукові дослідження в даній сфері державного управ�

ління висвітлюють лише окремі проблемні питання.

Сьгодні необхідно дослідити розвиток існуючих і забез�

печити пошук нових підходів до обгрунтування рішень і

заходів у сфері забезпечення національної безпеки, збе�

реження незалежності та відновлення територіальної

цілісності України.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Дослідити існуючі методичні положення, які розвива�

ють підходи до оцінки і аналізу існуючих механізмів дер�

жавного забезпечення національної економічної безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У зв'язку з поширенням та укріпленням глобаліза�

ційних тенденцій питання реалізації державної по�

літики національної безпеки вийшли поза межі

здійснення звичайного комплексу заходів зі збере�

ження територіальної цілісності та незалежності краї�

ни. Процес трансформації світової системи, станов�

лення і розвиток в її межах глобальної підсистеми

економічного регулювання актуалізують досліджен�

ня з формування умов та розробки механізмів забез�

печення економічної, фінансової, політичної незалеж�

ності країни в умовах інтеграції та функціонування у

глобалізованому економічному просторі. Активний

розвиток взаємовідносин України з іншими країнами

в умовах постійного розширення сфер взаємодії та її

стратегічна спрямованість на інтеграцію в європейсь�

ку та світову спільноту обумовлюють необхідність

дотримання принципів, укладених стратегічними до�

кументами. Відчувається спрямування зусиль дослі�

дників на пошук оптимальних шляхів адаптації дер�

жави до глобальних процесів, що стає визначальним

національним інтересом України як теперішньої учас�

ниці міжнародного поділу праці, так і майбутньої учас�

ниці міжрегіональних економіко�політичних об'єд�

нань та союзів.

Відмова упродовж тривалого часу від розв'язання

проблем економічної безпеки призвела до зниження

рівня інвестування інноваційних галузей економіки і

науки, посилення залежності України від зовнішньої

допомоги, скочування до криміналізації та "тінізації"

багатьох сфер економіки, поширення процесу накопи�

чення та відмивання "брудних" грошей.

Процеси глобалізації породжують нові небезпе�

ки, які обумовлені процесами асиметрії, диспропор�

ціями, деформаціями міждержавних відносин. Внас�

лідок глобалізаційних процесів міжнародний статус

частини країн знижується і вони витісняються на пе�

реферію світової політики і світової економіки. Гло�

балізація також провокує диференціацію країн за

рівнем життя та нееквівалентний товарообмін між

ними і може бути джерелом нестабільності, пов'яза�

ної з кон'юнктурною поведінкою транснаціональних

корпорацій. Країнам з перехідною економікою про�

понується роль сировинних додатків розвинених

країн. До того ж фінансово�економічні кризи набу�

вають глобального характеру і можуть за певних об�

ставин мати руйнівні наслідки для країн з перехідною

економікою.

З відновленням незалежності Україна отримала

шанс досить швидко перетворитися в одну з найроз�

виненіших країн Центральної та Східної Європи. Але

досить швидко втратила свої переваги (достатньо роз�

винена промисловість, зокрема такі сучасні виробниц�

тва, як авіа� і ракетобудування, системи космічного

управління, високий рівень освіченості населення, ви�

сокий науково�технічний потенціал, можливості для ди�

намічного розвитку сільського господарства тощо).

Україна більше ніж інші колишні республіки була інтег�

рована в єдиний народногосподарський комплекс

СРСР, значна частина її економіки працювала на

військово�промисловий потенціал, а основні фонди

мали великий ступінь зносу, деякі з них були двічі чи

навіть тричі амортизованими. Тому створення збалан�

сованого господарського комплексу на ринкових за�

садах передбачало не тільки зміну функціональних
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зв'язків, а й кардинальну реструктуризацію економі�

ки, інше розміщення продуктивних сил. Це вимагало

чітко окресленої державної стратегії перетворень, ре�

алістичного плану дій, тривалого часу та значних ре�

сурсів. Необхідними передумовами суспільно�політич�

них та економічних зрушень мали стати розбудова

ефективної системи державного управління, форму�

вання дієздатного і відповідального політичного кла�

су, створення нової якості влади в Україні. Усе це не

здійснилось.

Радикальні трансформації в нашій державі стають

наслідком тривалих соціально�політичних та еконо�

мічних змін. Становлення України як незалежної, демо�

кратичної, економічно розвинутої країни відбуваєть�

ся в умовах складної геополітичної ситуації, посилен�

ня глобальної фінансової кризи та під впливом російсь�

кої агресії. Воєнна агресія Росії порушила всю архі�

тектуру системи міжнародної безпеки. Під час бойо�

вих дій на на Сході та анексії Криму, Росія використа�

ла нові, так звані "гібрідні" підходи до ведення війни,

на які а ні система міжнародної бепеки, ні система на�

ціональної безпеки України реагувати, як виявилося,

не в змозі. Тому сьогодні склалася така ситуація, що

фактично Україна у збройному протистоянні захищає

Європейські цінності та протистоїь імперським зазіхан�

ням Росії.

Безпека є результатом певної свідомої, соціальної ді�

яльності із забезпечення безпеки особи, сім'ї, суспіль�

ства, держави. Особливістю України є сильний вплив на

національну безпеку як внутрішніх так і зовнішніх заг�

роз. Найбільш небезпечними слід вважати: політичну

нестабільність, соціальну незахищеність основної час�

тини населення, залежність економіки від експортних

поставок, нерівномірність економічного розвитку регі�

онів, екологічну напруженість, низькі темпи впровад�

ження інноваційних технологій і випуску інноваційних

продуктів.

Таким чином, діяльність із забезпечення безпе�

ки виникає як соціальний феномен щодо подолання

протиріч між об'єктивною реальністю — небезпекою

і потребами особи, соціальних груп, суспільства і

держави на засадах попередження, локалізації та

обмеження. Небезпека як така є об'єктом управлі�

нської діяльності по усуненню, попередженню, ло�

калізації загроз безпеці. До предмета цієї діяльності

слід віднести конкретні загрози небезпеки (війсь�

кові, політичні, економічні та ін.), а також конкретні

матеріальні носії цих загроз (природні та соціально�

економічні явища).

Безпека соціально�економічних систем, на наш

погляд, виступає як результат подальшого розвитку

відносин управління, наповнення їх функцій новим

розширеним змістом, перш за все, функцій органі�

зації та контролю. Саме на стику цих функцій вини�

кає нова функція управління — забезпечення без�

пеки соціально�економічних систем, яка значним

чином інтегрує в собі певний розвиток змісту цих

функцій.

Безпека як результат управлінської діяльності з усу�

нення загроз має складну, множинну предметність: в

одному з аспектів це є здатність системи попереджува�

ти заподіяння можливої шкоди інтересам особи, су�

спільства і держави, в іншому є вияв стану захищеності

їх інтересів, в третьому — вияв системи заходів безпе�

ки.

Таким чином, національна економічну безпеку

можно визначити як визначений вид національної

безпеки, один з її елементів, як захищеність життє�

во важливих інтересів громадян, суспільства і дер�

жави, а також національних цінностей і способу жит�

тя від широкого спектра зовнішніх і внутрішніх заг�

роз.

Сутність доктрини національної безпеки та основ�

них критеріїв її ефективності доцільно розглянути, на

наш погляд, на прикладі розробки концепції так званої

"комплексної національної сили", яка здійснювалася на

замовлення Національного управління економічного

планування Японії. Так, індекс "комплексної національ�

ної сил" складається з трьох агрегованих складових.

Центральне місце серед показників "комплексної націо�

нальної сили" має показник "здатність робити внесок в

міжнародну спільноту". Він характеризує адміністратив�

но�економічний, науково�технологічний та політико�

дипломатичний потенціал ініціювання розробки, впро�

вадження та забезпечення міжнародних соціально�еко�

номічних проектів розвитку, підтримки економічного

зростання [4].

Інший агрегований показник "комплексної націо�

нальної сили" — "здатність до вживання" в кризових та

екстремальних міжнародних умовах.

Третя складова інтегрованого показника національ�

ної безпеки — спроможність (потенціал) держави зас�

тосовувати силовий тиск на інші держави — потенційні

носії націоналі загрози (військова сила, стратегічні ма�

теріали, технологія, дипломатичні засоби).

Усі ці види безпеки органічно і тісно взаємопов'�

язані і взаємодоповнюють один одного: кожний з

видів національної безпеки може досить яскраво виз�

начатися в сфері дії іншого, доповнюючи чи послаб�

ляючи його вплив. Так, наприклад, не може бути

військової безпеки при слабкій і неефективній еко�

номіці, так само як не може бути одночасно ні військо�

вої, ні економічної безпеки в суспільстві, що розди�

рається національними конфліктами. Але економіч�

на безпека є базисом національної безпеки, оскільки

виробництво і споживання матеріальних благ пер�

винні і визначають життєдіяльність і життєздатність

суспільства.

Чинна Стратегія національної безпеки України [2]

розрахована на термін до 2020 р. Основними її цілями

є:

— мінімізація загроз державному суверенітету та

створення умов для відновлення територіальної ціліс�

ності України в межах міжнародно�визнаного держав�

ного кордону;

— відновлення мирного розвитку Української дер�

жави;

— набуття нової якості економічного й гуманітар�

ного розвитку, забезпечення інтеграції України до Євро�

союзу та її майбутнього як демократичної, правової,

соціальної держави.

До основних загроз національній безпеці Стратегія

відносить:

— агресивну політику Росії;
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— неефективність системи забезпечення національ�

ної безпеки України;

— корупцію та неефективну систему державного

управління;

— економічну кризу, виснаження фінансових ре�

сурсів держави, зниження рівня життя населення;

— загрози енергетичній, інформаційній, екологічній

і техногенній безпеці.

Фінансове забезпечення Стратегії національної без�

пеки є основним пріоритетом бюджетної політики дер�

жави, обсяг її фінансування становить не нижче 5 % від

ВВП країни. Стратегія національної безпеки України

чітко визначає два блоки загроз: зовнішній і внутрішній.

Зовнішня загроза — Росія. Внутрішніми загрозами нац�

безпеці названо неефективність системи забезпечення

нацбезпеки; корупція та неефективна система держав�

ного управління; економічна криза і виснаження фінан�

сових ресурсів держави; зниження рівня життя населен�

ня; загрози енергетичні, інформаційні, екологічні та тех�

ногенна безпека.

Сьогодні перед Україною стоїть важке завдання

стабілізації економіки й подолання кризи на Сході

України — усе це має вирішуватися в короткі термі�

ни. Крім того, Стратегія включає напрями реформ,

передбачені Угодою про асоціацію України та Євро�

пейського Союзу, і Стратегію сталого розвитку "Ук�

раїна�2020". Стратегія пропонує підхід, відповідно

до якого вбачається за необхідність забезпечувати

власними зусиллями готовність держави, її економ�

іки й суспільства до оборони та відбиття зовнішньої

агресії в будь�яких формах і проявах, підвищення

рівня обороноздатності, нарощування оборони й

безпекових спроможностей України, зміцнення здат�

ності країни до самозахисту. Саме Україна має по�

турбуватися про свою безпеку, не чекаючи на

військову допомогу Заходу. На це спрямована нова

Стратегія національної безпеки. Уже стало зрозумі�

ло, що гальмування або нехтування проведенням

відповідних реформ може трагічно вплинути на існу�

вання самої держави та незалежності країни. Є спо�

дівання й надія, що цього разу Стратегія національ�

ної безпеки створить необхідні параметри та меха�

нізми, за яких безпека держави буде посилена та

впроваджена разом з побудовою сталої системи вер�

ховенства права, демократії та економічного добро�

буту громадян.

ВИСНОВКИ
З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, можно визначити, що національна

економічна безпека є не просто однією з найважли�

віших складових системи державних інтересів, але

й становить вирішальну умову дотримання й реалі�

зації як державних, так і недержавних інтересів краї�

ни.

Таке розуміння місця і ролі національної еконо�

мічної безпеки дозволяє припустити, що в її достат�

ньому рівні повинні бути зацікавлені і приватний

бізнес, і державні структури, і усі прошарки суспіль�

ства.
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