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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВСТУП
На державному рівні для вирішенні проблеми еко�

номічної безпеки зроблено певні кроки: розроблено
Стратегія національної безпеки України, створено За�
кон України "Про основи національної безпеки Украї�
ни", виконано дослідження окремих аспектів економіч�
ної безпеки держави. В той же час теоретичні і методо�
логічні напрями економічної безпеки в окремих держав�
них сферах в українській економічній науці ще мало
вивчені. Тому виникає нагальна потреба в науковій і
практичній розробці цієї проблеми, підготовці рекомен�
дацій щодо забезпечення економічної безпеки у перс�
пективі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Науковий інтерес до проблем забезпечення еконо�
мічної безпеки держави висвітлено у працях таких
вітчизняних та зарубіжних вчених, як Л. Абалкін, В. Бі�
лоус, О. Бандурка, О. Барановський, І. Бінько, В. Геєць,
С. Глазьєв, Б. Грієр, В. Духов, М. Єрмошенко, Я. Жалі�

УДК 338.24:65.018

Г. Т. Чехович,
к. е. н., доцент кафедри "Менеджмент організацій"
ПВНЗ "Херсонський економічно#правовий інститут"

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ
ПОЛІТИКИ У ПІДТРИМАННІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В РЕГІОНАХ

G. Chekhovych,
k. e. n., dotsent kafedry "Menedzhment orhanizatsij" PVNZ "Khersons'kyj ekonomichno�pravovyj instytut"

DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF ECONOMIC POLICY IN MAINTAINING NATIONAL
SECURITY IN THE REGIONS

Статтю присвячено дослідженню напрямів реалізації економічної політики у підтриманні на�

ціональної безпеки в регіонах, сфер реагування державної політики на загрози, дослідженню

зв'язку фіскальної та монетарної політики, а також сфери їх впливу для регулювання економіч�

ної безпеки в Україні, удосконаленню шляхів реалізації напрямів державної політики у підтри�

манні національної безпеки.

The article is devoted to the exploration of implementation of economic policy in maintaining

national security in the regions, spheres response of the state policy on the threat. Research of

connection of fiscal and monetary policy, as well as their sphere of influence for the regulation of

economic security in Ukraine. Improvement of ways of realization of directions of the state policy in

maintaining national security.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою статті є дослідження шляхів забез�

печення економічної безпеки держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Світовий досвід і практика економічних перетворень

свідчать про те, що формування національних інтересів
і стратегії поведінки держави, в яких національна еко�
номіка займає головне місце, є складним багатофактор�
ним й безперервним процесом. Тому не існує безпомил�
кових критеріїв достовірності того чи іншого розуміння
стратегічних інтересів і проведення економічної політи�
ки. Напрями державної політики потребують постійно�
го корегування і модифікуються разом із зміною
внутрішніх та зовнішніх факторів розвитку економіки.
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Отже, проблема національної економічної безпеки ви�
никає разом з формуванням державності та становлен�
ням національних пріоритетів.

Соціально�економічні трансформації в економіці
України відбуваються одночасно з руйнацією теоретич�
ної платформи, на якій була збудована вся система ви�
робничих відносин централізованої планово�адмініст�
ративної економіки. За відсутності нових науково об�
грунтованих теорій і концепцій, що підтверджені прак�
тикою і відповідають сучасним умовам господарюван�
ня, вітчизняні підприємства змушені гнучко адаптуватись
до нестабільного соціально�економічного середовища
та оперативно знаходити адекватні рішення нетрадиц�
ійних складних проблем. Існуюча законодавча база не
сприяє розвитку вітчизняного виробництва. Глибшають
труднощі економічного характеру, оскільки економіка
України схильна до впливу світової кризи (умови забез�
печення економічної безпеки й надалі потребують пе�
регляду економічної політики держав всього світу).

Нижче наведені різноспрямовані сфери реагування
державної політики на загрози:

— в економіко�правовій сфері (рис. 1);
— у соціальній та науково�технічній сфері (рис. 2);
— в екологічній сфері (рис. 3).
Таким чином, на основі аналізу проблем забезпе�

чення національної економічної безпеки для певного пе�
ріоду мають визначатися:

1) роль і місце України в міжнародному економіч�
ному просторі (її економічний суверенітет, головні тен�
денції та перспективи сучасного внутрішньо� та зовніш�
ньоекономічного розвитку, визначення зовнішньоеко�
номічного статусу);

2) сфери діяльності, на які розповсюджуються жит�
тєво важливі економічні інтереси особи, суспільства і
держави;

3) національні економічні інтереси, цілі та пріорите�
ти держави стосовно сфер їх розповсюдження;

4) характер наявних та потенційних загроз для на�
ціональних економічних інтересів за сферами діяль�
ності;

5) можливості запобігання або нейтралізації цих заг�
роз;

6) варіанти заходів (засобів та форми протидії заг�
розам) забезпечення національної економічної безпе�
ки держави;

7) адекватний процес діяльності держави та ме�
ханізм реалізації національної економічної безпеки Ук�
раїни.

У політиці економічної безпеки важливу роль ві�
діграє забезпечення фіскальної та монетарної політи�
ки в державі. Зв'язок фіскальної та монетарної політи�
ки, а також сфери їх впливу для регулювання економіч�
ної безпеки в Україні подані на рис. 4.

Основне, що потребує уваги, це проблема поєднан�
ня фіскальної та монетарної політики та порівняльна
оцінка їх результативності у розв'язанні державних про�
блем і встановленні економічної рівноваги.

У загальних рисах стратегію забезпечення націо�
нальної економічної безпеки України можна подати на�
ступною схемою (рис. 5).

У глобальному сенсі система національної безпеки
покликана забезпечувати збереження народу України.
Її необхідність проявляється в підтримці існування дер�
жави як інституту і належного розвитку суспільства. При

* розроблено автором на основі джерел.

Рис. 1. Вплив загроз економічній безпеці в економічній та правовій сферах на політику
державного реагування*
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цьому економічна безпека як одна з найголовніших
складових системи національної безпеки передбачає за�
безпечення правильної роботи всього соціально�еконо�

мічного механізму в державі, наслідком чого є вільний і
закономірний розвиток країни в цілому і кожного її гро�
мадянина окремо [9].

* розроблено автором.

Рис. 2. Вплив загроз економічній безпеці в соціальній та науковій сферах на політику
державного реагування*

* розроблено автором.
Рис. 3. Вплив загроз економічній безпеці в екологічній сфері на політику державного реагування*
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Часто введення нових державних програм і перетво�
рення перехідного періоду не набувають належної сили
і прискорення. Це гальмує темпи економічного розвит�
ку. Але гальмування цих темпів пояснюється не тільки
цими причинами. Однією з соціально�ідеологічних при�
чин є нерозуміння (чи недостатнє сприйняття) важли�
вості ринкових перетворень для молодої, перспектив�
ної, але потребуючої вирішення багатьох питань і про�
блем країни. Поява необгрунтованих економічних
рішень є наслідком нерозуміння внутрішньої будови
ринкової системи та її поточного стану. В Україні часто
пропагується ідея створення програм, в яких влада має
наміром пріоритетний розвиток певної галузі, що оріє�
нтована на експорт. Такі експортоорієнтовані галузі
мають "витягувати" своїм потенціалом інші галузі еко�
номіки, вирівнюючи її структуру і покращуючи фінан�
сове становище.

Іншим моментом важливості втілення стратегічних
комплексних механізмів є отримання владними органа�
ми підтримки своїх економічних реформ у суспільстві.
Мова йде про непопулярні серед населення реформи,
які можуть бути цілком прийнятними, але не підготов�
леними психологічно до оприлюднення серед широких
верств: пенсійна реформа, освітня реформа, реформу�
вання медичної сфери та ін.

Економічні програми, механізми та заходи створю�
ються не тільки для забезпечення нормальних умов роз�
витку суб'єктів господарювання та покращення соціаль�
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Рис. 4. Сфери впливу монетарної та
фіскальної політики*

* розроблено автором.

но�економічних умов життя громадян, але й сприяють
економічному прогресу, а отже, і забезпеченню еконо�
мічної безпеки держави.

ВИСНОВОК
Логіка виходу із системної кризи 2010—2011 р. по�

лягає у використанні системних методів. Це означає, що
для розробки економічної стратегії держави має бути
створена комплексна система, яка пристосована до су�
часних реалій та може згладжувати невідповідність дер�
жавних програм, проектів і планів економічним потре�
бам суспільства, використання ресурсів та неузгодже�
ності дій у міждержавних стосунках. Ця система відтво�
рює послідовність певних етапів. Така послідовність зоб�

ражена на рис. 6.
Шляхи реалізації напрямів державної пол�

ітики у підтриманні національної безпеки в Ук�
раїні можна резюмувати так:

1) оновлення законодавчих актів і концепцій
щодо покращення умов колективної безпеки у
взаємодії Європи і світу;

2) планування певних заходів у проведенні
векторної внутрішньої і зовнішньої політики,
розрахунок прогнозних ситуацій, пошук шляхів
ліквідації загроз;

3) грамотна організація структурних пере�
творень;

4) використання всіх видів національних
ресурсів — від матеріальних до інформаційних
— для забезпечення цільової роботи складо�
вих системи;

5) групування суб'єктів безпекової системи
для вирішення правильного призначення кож�
ного;

6) моніторинг спрямованого у двох напрямах впли�
ву соціально�політичних і економічних процесів націо�
нальної безпеки на безперебійне функціонування еко�
номіки;

7) оцінка впливу загроз, що мають тенденцію дес�
табілізації економічної безпеки в короткостроковому та
довгостроковому періодах;

8) створення дієвої системи запобігання впливу заг�
розливих тенденцій економічного розвитку на форму�
вання загальнодержавних інтересів;

9) порівняльна оцінка проведених змін в охороні
національної безпеки та залучених на ці потреби вит�
рат;

10) більш конструктивне налагодження багатосто�
роннього співпраці України з іншими державами шля�
хом укладання міжнародних договорів, що прискорю�
ють процеси взаємної політичної інтеграції та консолі�
дації інтересів.
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Рис. 5. Основні складові функціонування
безпекового механізму*

* розроблено автором.
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Рис. 6. Напрями розробки механізму забезпечення економічної безпеки*
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