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ВСТУП
Конструктивна праця щодо забезпечення економі!

чної безпеки як макроекономічної категорії перш за все

повинна базуватися на власній стратегії, яка постійно

переглядається і удосконалюється залежно від виріше!

них питань, що підлягають уточненню і деталізації. Вва!

жається, що першочерговим заходом щодо гарантії без!

пеки є виживання економіки країни (якщо виникнення

загроз є історичною передумовою), потім — в стабілі!

зації економічних відносин і в налагодженні здорового

функціонування державного управління, і лише в перс!

пективі — в забезпеченні сталого розвитку економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Результати аналізу наукової літератури з досліджен!

ня принципів формування системи забезпечення еконо!

мічної безпеки держави висвітлені у працях таких віт!
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою статті є дослідження принципів

формування системи економічної безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Суверенність як така, як і своєрідність кожної кон!

кретної країни, не може бути передана у володіння і є

унікальною. У економіці суверенітет виявляється в кон!

тролі держави над внутрішнім ринком і в урядовому кон!

тролі над стратегічно важливою продукцією і підприє!

мствами.

Рівень урегульованості системи економічної безпе!

ки та підходи до формування стратегії з її забезпечен!

ня залежать від дотримання наступних принципів орга!

нізації захисту з боку державного управління:

1. Принцип системності передбачає упорядковану

певним чином цілісну структуру цієї сфери. Упорядко!

ваність системи захисту забезпечується системоутворю!

ючими зв'язками. Від їх побудови залежить вся орган!

ізація захисту безпеки. Державним органам управління

треба чітко розмежувати доцільність та співвідношен!

ня побудови горизонтальних (однопорядкові елементи

системи) і вертикальних (ієрархічні рівні системи)

зв'язків.

2. Принцип достатності передбачає, що задіяна до!

статня кількість елементів та заходів для захисту су!
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б'єктів економічної діяльності. При цьому враховуєть!

ся небажаність надвитрат. Оскільки Конституція Украї!

ни [4] наголошує на тому, що захист суспільства,

суб'єктів господарювання і національних інтересів є

державним пріоритетом, то останні здебільшого покла!

даються на захист держави, спонукаючи її таким чином

до пошуку нових засобів і підходів вирішення нагаль!

них питань.

3. Принцип обгрунтованості потребує раціональної

постановки задач, виваженого підходу до їх опрацюван!

ня і науково!технічного обгрунтування організаційних

рішень в управлінні і реалізації захисту безпеки.

4. Принцип гнучкості спирається на синхронну дію

низки законів, які сприяють і пришвидшують система!

тизацію і інтеграцію економіко!правового простору, а

оперативна робота уряду запобігає впливу загрозливих

факторів для економічної безпеки.

5. Принцип своєчасності диктується необхідністю

швидкого опрацювання заходів захисту, контролю, роз!

робки системних рішень і належної їх імплементації.

Державне регулювання, поєднуючись з ринковими

механізмами, повинно дотримуватися вимог економіч!

них законів, серед яких найвідомішими і найочевидні!

шими є закон рівноваги попиту і пропозиції, закон вар!

тості, закон грошового обігу та ін. Регулюючи товарне

виробництво, всі вони певним чином встановлюють і

підтримують рівновагу і пропорційність у ринковій еко!

номіці і таким чином зберігають безпеку ринкового фун!

кціонування.

Окрім економічних законів, на які спирається прин!

цип досягнення економічної рівноваги в державі, існує

ряд законів організації, основні з яких подано в табл. 1.

Механізму використання вищеописаних принципів і

законів властиві не лише заходи для подолання анта!

гоністичних форм розвитку суперечностей [4]; головною

їх спрямованістю є як стабілізація економічної ситуації,

так і адекватність цих принципів загрозам та зниженню

рівня небезпеки.

Таким чином, економічна безпека в розрізі держав!

ного управління — це вироблення курсу на досягнення

таких умов, які необхідні для підтримки довгострокового

покращення у сфері праці і репродуктивності капіталу, а

отже, зростаючого рівня життя громадян країни, включа!

ючи підтримку справедливих та динамічних умов ведення

бізнесу, які призводять до нововведень, внутрішнє та іно!

земне інвестування і стабільне економічне зростання. Це

є поширеною метою, до якої прагнуть всі держави, і ук!

раїнська держава не є виключенням [7]. Для її досягнення

треба постійно корегувати підходи до формування такого

вкрай актуального стратегічного курсу.

Проблема розробки концептуальних засад системи

економічної безпеки як елемента програми соціально!

економічного розвитку найважливіших макроекономі!

чних і фінансових процесів є складною і багатогранною.

Її розробка відбувається, по!перше, за умови значної

невизначеності, по!друге, не є досить методологічно і

методично забезпеченою.

Саме тому сьогодні перед наукою постає проблема

розробки нового курсу, важливим елементом якого є

стратегія економічної безпеки. Це вимагає послідовної

цільової практичної роботи, спрямованої на оздоровлен!

ня економіки і відтворення її зростання. Таким чином,

створення концепції системи економічної безпеки перед!

бачає не тільки ефективне функціонування самої фінан!

сової системи, але й забезпечення безпечного функціо!

нування всіх елементів економічного механізму країни.

Головними завданнями державної політики забезпе!

чення економічної безпеки вважаються: розвиток внутр!

ішнього ринку; досягнення стабільного економічного ро!

сту та розвитку соціальної сфери; освоєння зовнішніх

ринків збуту, активний захист національних виробників і

споживачів; здійснення активної політики енергозабез!

печення і розвитку енергетичної сфери, зважена політи!

ка валютного регулювання і управління державним бор!

гом; сприяння інноваційної діяльності, удосконалення

системи захисту інтелектуальної власності; детінізація

Таблиця 1. Закони організації для забезпечення економічної та національної безпеки*

* розроблено автором на основі джерела [5].
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соціально!економічних процесів; забезпечення націо!

нальних інтересів на основі верховенства міжнародного

права, повноправної участі в міжнародних економічних

організаціях.

Економічна політика держави в галузі забезпечен!

ня економічної безпеки грунтується на варіантах про!

гнозів економічного та соціального розвитку країни та

регіонів і повинна корегуватися залежно від розвитку

подій за тим або іншим варіантом [2].

Найважливішим елементом механізму забезпечен!

ня економічної безпеки суспільства є діяльність держа!

ви щодо виявлення і попередження внутрішніх і

зовнішніх загроз безпеці економіки, особливо в умовах

нестійкого соціально!політичного становища [6]. Один

з напрямів дотримання стратегічних інтересів безпеки

полягає в створенні системи гнучкого регулювання рин!

кової економіки. Зрозуміло, само по собі регулювання

не гарантує безпеки. Воно може виявитися не лише ко!

рисним, але й шкідливим, якщо намагатися відновити

форми регулювання, що не виправдали себе. Перш за

все, мова йде про регулювання не просто економіки, а

її ринкової моделі. Важливо не лише не порушити ме!

ханізми саморегуляції, але й створювати умови для

найбільш ефективної роботи цих механізмів.

Для цього суб'єкти ринку повинні мати в своєму роз!

порядженні досить повну інформацію про розвиток еко!

номіки в цілому; задачі структурної політики, пріорите!

ти державної підтримки; насиченість і дефіцити ринку;

прогнозовані макроекономічні показники і т.п.

 У найзагальнішому вигляді роль держави полягає

в виявленні причинно!наслідкових та інших залежнос!

тей в ринковій економіці, в попередженні таких стихій!

них моментів розвитку, які загрожують національній

безпеці, у визначенні сфер, здатних принести в перспек!

тиві найбільший прибуток.

 У систему гнучкого державного регулювання доц!

ільно включити наступні підсистеми:

— макроекономічне регулювання, що встановлює

спільні правила і параметри господарювання для всіх

типів організацій;

— індикативне планування, на основі якого здійс!

нюється орієнтація інвестиційних процесів на обрані

пріоритети структурної політики, а також інші типи на!

лаштування механізму господарювання економічними

методами для всіх типів організацій;

— жорсткіше планування діяльності державних під!

приємств, держзамовлень, а також розробка і здійснен!

ня методів управління державним майном [6].
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Рис. 1. Методи гнучкого державного регулювання національної економіки
Джерело: розроблено автором.

Рис. 2. Заходи забезпечення функціонування внутрішнього ринку
Джерело: розроблено автором.
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Дисбаланс на внутрішньому ринку, періодичне ви!

никнення валютних криз, загострення платіжної кризи

проявляється останніми роками внаслідок неналежно!

го підтримання економічної безпеки на державному

рівні.

На рис. 1. розглянуто основні підсистеми держав!

ного стратегічного регулювання національної економі!

ки.

Однією з найголовніших загроз внутрішньому рин!

ку є засилля на ньому низькосортних імпортних товарів.

Серед інших загроз експерти виділяють:

— відсутність належно функціонуючої платіжної си!

стеми;

— недостатній кредитний потенціал суб'єктів гос!

подарювання;

— недостатній обсяг грошової маси для обслугову!

вання обороту сукупного продукту;

— перешкоджання розвиткові конкурентоспромож!

них підприємств;

— збереження монополізації ринків і, як наслідок,

— необгрунтоване завищення цін на окремі товари.

Результатом таких зрушень є не тільки загрозливий

вплив на цінову та економічну безпеку, але й викривле!

не функціонування ринку, що гальмує економічне зро!

стання на мікро! та макрорівні. Система захисту внутр!

ішнього ринку з боку держави може знайти застосуван!

ня в наступних заходах, поданих на рис. 2.

Проте сутність і стратегія економічної безпеки не ви!

черпуються проблемами внутрішнього ринку, відновлен!

ням економічного зростання на основі нової структур!

ної політики, задоволенням споживчого та інвестицій!

ного попиту, розвитком ринку цінних паперів, створен!

ням конкурентної середи, оптимізацією стосунків влас!

ності і менеджменту, створенням гнучкої системи дер!

жавного регулювання ринкового типу.

Стратегія не стане дієвим інструментом політики,

якщо не будуть конкретизовані задачі безпеки в окре!

мих сферах економіки: у галузях матеріального вироб!
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Рис. 3. Шляхи вирішення проблем ринкового та державного регулювання економічної безпеки

Джерело: розроблено автором.

Таблиця 2. Зовнішньоекономічні задачі України в сфері безпеки

Джерело: складено автором.
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ництва; у науково!технічній, соціальній і зовнішньо!еко!

номічній сферах; у регіонах [6].

На рис. 3. представлено загальні проблеми економіки

і визначено розподіл суб'єктів (ринкових та державних ме!

ханізмів) для найоптимальнішого вирішення цих проблем.

Важливий чинник тверезої оцінки в підтриманні еко!

номічної безпеки — необхідність ретельного обліку роз!

витку виробництв і господарства в цілому з прогнозуван!

ням розповсюдження й впровадження наукових, дослід!

них та інженерних розробок, що стосуються створення і

реалізації нових технологій і ресурсозберігаючих мате!

ріалів, особливо альтернативних джерел енергії.

Для молодої української держави створення адек!

ватної системи національної безпеки і входження повноп!

равним суб'єктом в існуючі системи міжнародної безпе!

ки було і є одним з найголовніших пріоритетів, що гаран!

тують її виживання і розвиток. Створення і розвиток ук!

раїнської держави збігалися в часі з драматичними зміна!

ми біполярного світу, що утворився після закінчення Дру!

гої світової війни і розвивався в часи Холодної війни, про!

цесами формування принципово нових підходів і струк!

тур глобальної і євроатлантичної безпеки, процесів, які

ще далекі від свого завершення [1]. Пріоритетним зав!

данням України є органічне входження в європейську та

світову спільноти, вихід у багатовимірний світ складних

міжнародних відносин і нових структур безпеки глобаль!

ного і регіонального рівня. В сучасних умовах зовнішнь!

ополітичний курс української держави визначається як

багатовекторний, що в практичній площині часто розум!

іють спрощено, а орієнтація політичної думки лише на

два вектори віддзеркалює стереотип біполярності світу,

обтяжений уявленнями про його конфронтаційну побу!

дову [1]. Відносини стратегічного партнерства передба!

чають високий ступінь взаємозацікавленості як у геоеко!

номічному, так і в геостратегічному ракурсах. У напрямі

налагодження відносин саме такого типу Україна працює,

виходячи з власних інтересів і спираючись на набутий

досвід взаємодії з різними країнами світу [1]. Нагально!

го вирішення потребують проблеми України, пов'язані з

міжнародною безпекою. Найхарактернішим вирішенням

нагальних проблем є система задач, що подана в табл. 2.

ВИСНОВОК
Вкрай важливою є налагоджена система інвестуван!

ня в державі. Основним напрямом тут має стати ство!

рення середовища, що сприяє пожвавленню інвестиц!

ійної активності, залученню на справедливих засадах

приватних вітчизняних та іноземних інвестицій для мо!

дернізації всіх сфер економіки. Проте існує низка ви!

робництв, які не підлягають інвестуванню з!за кордону

(наприклад, стратегічно важливі для безпеки країни га!

лузі економіки, оборонна промисловість). Гарантом

безпеки в цьому випадку виступає держава, якій нале!

жить двоєдина функція щодо прийняття інвестиційних

рішень. Від рівня державної участі в інвестуванні, необ!

хідності ухвалення законів і актів залежить створення

економічного підгрунтя. Інвестиційна діяльність має

регламентуватися державою шляхом включення відпо!

відних пунктів до Стратегії національної безпеки Украї!

ни, а домінуючим інструментом регулювання мають ста!

ти програми, проекти та стандарти, що покликані роз!

вивати пріоритетні сфери економіки.

Необхідним є поповнення золотовалютних резервів,

що упирається в стан платіжного балансу і його за!

лежність від експорту, надмірно великі обсяги вивозу

капіталу з країни, в т.ч. у вигляді витоку капіталу.
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