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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення економічної безпеки входить до складу

основних функцій держави і залежить від існуючих

внутрішніх і зовнішніх умов. Економічна безпека виражаєть+

ся в захищеності національних інтересів держави, в готов+

ності і здатності інститутів влади створювати механізми за+

хисту національних інтересів розвитку економіки, забезпе+

чити здатність національної економіки зберігати та понов+

лювати процес суспільного відтворення, достатній оборон+

ний потенціал у кризових ситуаціях підтримки , а також со+

ціально+політичної стабільності суспільства.

Економічна безпека держави є не лише однією з най+

важливіших складових цілісної системи національної без+

пеки як комплексу захисту національних інтересів, але й

базовою, вирішальною умовою дотримання і реалізації на+

ціональних інтересів, тому наукові дослідження цього на+

пряму є актуальними та своєчасними у час пошуку пріори+

тетів державної економічної політики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню економічної безпеки присвячено роботи

таких зарубіжних вчених: Я. Арвай, Д. Блейдс, П. Гутманн,

Б. Даллаго, Є. Фейг та ін. Серед вітчизняних варто назвати:

О.М. Бандурку, З.С. Варналія, В.М. Гейця, В.О. Гончарову,

В.Е. Духова, В.Г. Задорожного, П.О. Іващенка, В.І. Ки+

риленка, Т.Т. Ковальчука, В.І. Мунтіяна, В.М. Поповича,

Є.Л. Стрельцова, С.В. Тютюнникову та інших. Російські вчені
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При цьому теоретична розробка зазначеної проблеми ще

не набула належного рівня.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у висвітленні структури економіч+

ної безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основним суб'єктом забезпечення безпеки є держава,

що здійснює функції в цій сфері через органи законодав+

чої, виконавчої і судової влади.

Держава відповідно до чинного законодавства забез+

печує безпеку кожного громадянина на території України і

захист та заступництво громадянам України, що перебува+

ють за її межами. Крім того, суб'єктами безпеки є громадя+

ни, громадські організації і об'єднання, що мають права і

обов'язки щодо забезпечення безпеки відповідно до Зако+

ну.

Об'єктом безпеки — є виокремлювана суб'єктом час+

тина матеріального світу з метою управління безпекою. Ос+

новними об'єктами безпеки України є: особистість — її пра+

ва і свободи, суспільство — його матеріальні і духовні

цінності, держава — її конституційний устрій, суверенітет і

територіальна цілісність. До об'єктів безпеки також відно+

сяться підприємства, об'єднання, установи матеріальної або

нематеріальної сфери виробництва.

Для створення і підтримки необхідного рівня захище+

ності об'єктів безпеки в Україні розробляється система пра+

вових норм, що регулюють відносини в сфері безпеки, виз+
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начаються основні напрями діяльності органів

державної влади і управління в даній сфері,

формуються або трасформуються органи за+

безпечення безпеки і механізм контролю та

нагляду за їх діяльністю.

Для безпосереднього виконання функцій із

забезпечення безпеки особистості, суспільства

і держави в системі виконавчої влади відповід+

но до Закону утворюються державні органи

забезпечення безпеки.

Забезпечення економічної безпеки нале+

жить до числа одних з найважливіших націо+

нальних пріоритетів. Поняття "економічна без+

пека" стало затребуваним в Україні з моменту

здійснення активних економічних трансфор+

мацій.

Аналіз світового досвіду показує, що понят+

тя економічної безпеки добре відомо в практиці

діяльності управлінських структур, причому економічна без+

пека розглядається, як правило, як складова системи націо+

нальної безпеки.

Економічна безпека — це стан економіки, що забезпе+

чує достатній рівень соціального, політичного, оборонного

існування і прогресивного розвитку суб'єкта безпеки, не+

вразливість і незалежність його економічних інтересів сто+

совно можливих зовнішніх і внутрішніх загроз і впливів.

Виходячи з цього поняття, визначимо структуру економіч+

ної безпеки.

Сама економічна безпека має досить складну внутріш+

ню структуру. Можна виділити три її найважливіші елемен+

ти:

— економічну незалежність, яка в умовах сучасного

світового господарства аж ніяк не носить абсолютного ха+

рактеру. Міжнародний поділ праці зумовлює взаємоза+

лежність національних економік. За цих умов економічна

незалежність означає можливість контролю держави за на+

ціональними ресурсами, досягнення такого рівня ефектив+

ності виробництвом і якістю продукції, який забезпечує її

конкурентоспроможність і дозволяє на рівні брати участь у

світовій торгівлі, обміні науково+технічними досягненнями;

— стабільність і стійкість національної економіки, що

передбачають захист власності у всіх її формах, створення

надійних умов і гарантій для підприємницької активності,

боротьба з кримінальними структурами в економіці, недо+

пущення серйозної диференціації у розподілі доходів, що

загрожують викликати соціальні потрясіння;

— здатність до саморозвитку і прогресу, що особливо

важливо у сучасному динамічному світі. Створення сприят+

ливого клімату для інвестицій та інновацій, постійна модер+

нізація виробництва, підвищення професійного, освітнього

і загальнокультурного рівня працівників є необхідними і обо+

в'язковими умовами стабільності і самозбере+

ження національної економіки.

Розглянемо структуру економічної безпеки

з погляду таких рівнів економічної безпеки: на+

ціональної, локальної (регіональної).

Національна економічна безпека може бути

представлена у вигляді восьми тісно пов'язаних

структурних елементів: демографічна безпека,

економічна безпека, духовно+моральна безпе+

ка, інформаційна безпека, екологічна безпека,

політична безпека, оборонна (військова) безпе+

ка і соціальна безпека (рис. 1).

При розгляді політичного фактора мається

на увазі вплив політичних рішень на економічні

показники й, опосередковано, на ступінь враз+

ливості економіки. Вплив військових факторів

багатозначний. З одного боку, мілітаризація

економіки спричиняє нестійкість усієї системи

національної безпеки, а з іншого при не достатньому рівні

обороноздатності підвищується ймовірність експансії і не

лише військового характеру.

Екологічний фактор також впливає на економічну без+

пеку. Досить згадати катастрофу на Чорнобильській АЕС,

щоб усвідомити вплив екологічного фактора на економіку

країни. Інформаційний фактор містить у собі функціонуван+

ня системи збереження відомостей, що становлять держав+

ну, промислову, підприємницьку, комерційну і особисту тає+

мницю. Соціальний фактор містить у собі оцінку соціальної

напруженості, результатом якої можуть бути потужні соц+

іальні вибухи, аж до громадянської війни, в результаті яких

економіка постраждає настільки, що розмови про економі+

чну безпеку стануть зайвими.

Демографічний фактор має прояв через вплив на еко+

номіку рівня безробіття, народжуваності, рівня смертності,

здоров'я націй та інших демографічних показників. У струк+

турі національної безпеки економічна безпека займає особ+

ливе місце. Це обумовлене тим, що всі види безпеки так чи

інакше не можуть бути у достатньому рівні реалізовані без

економічного забезпечення. Духовно+моральна складова

безпеки полягає у захисті держави від негативного впливу

агресивно настроєних соціальних інститутів (політичні партії

екстремістського характеру, секти та ін.), що чинять вплив

на свідомість і моральність громадян.

Структуру локальної або регіональної економічної без+

пеки доцільно розглянути з погляду протидії загрозам (рис.

2).

Різноманіття існуючих загроз, що чинять вплив на регі+

ональну безпеку, може бути розподілене на внутрішні і

зовнішні стосовно регіону. У свою чергу, перші представ+

лені на мікро+ і мезоекономічному рівні, другі — макро+ і

мегаекономічному.

Рис. 1. Структура національної безпеки

Рис. 2. Структура загроз регіональній економічній
безпеці
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Сукупність внутрішніх загроз виникає під

впливом поточного стану економіки регіону.

Так, якщо в регіоні відсутня спрямованість на

ефективний розвиток виробничої і соціальної

сфери, при цьому загострені економічна, пол+

ітична, екологічна ситуації, можливе форму+

вання факторів, що дестабілізують регіональ+

ну економічну незалежність. Зовнішні загро+

зи носять, у деякому змісті самостійний від

економіки окремого регіону характер, тому

що зароджуються вони залежно від стану дер+

жави і світового господарства.

Особливістю загроз, що мають мікроеко+

номічний характер, є те, що вони пов'язані з

діяльністю господарюючих суб'єктів, розта+

шованих на території регіону. Загрози мезо+

рівня містять втрату внутрішнього ринку,

відтворювальної незалежності, втрату можли+

вості здійснювати продовольче самозабезпе+

чення на регіональному рівні.

У макроекономічному масштабі загрози

представлені відсутністю повноцінної єдиної

державної політики відносно регіональних

суб'єктів, можливістю виникнення міжнаціо+

нальних конфліктів і посиленням сепаративних

настроїв у народонаселення, порушенням сис+

теми фінансового забезпечення регіонів, вис+

наженням природного середовища і загострен+

ням екологічної ситуації, криміналізацією еко+

номіки, зниженням рівня життя населення.

Мегаекономічні загрози пов'язані з уск+

ладненням геополітичної ситуації і зростан+

ням ймовірності міждержавних військово+політичних

конфліктів, вивезенням капіталу за кордон, дефіцитом ва+

лютних коштів, зменшенням золотого запасу країни, витіс+

ненням із зовнішніх ринків, що призводить до втрати зовні+

шньоекономічних позицій.

Стабільність є найважливішою характеристикою еконо+

міки як єдиної системи, вона характеризує міцність і

надійність її елементів, вертикальних, горизонтальних та

інших зв'язків усередині системи, здатність витримувати

внутрішні і зовнішні "навантаження", тобто протистояти внут+

рішнім і зовнішнім загрозам.

Основні заходи забезпечення економічної безпеки на+

ведено в таблиці 1.

ВИСНОВКИ
Результати досліджень дозволяють нам зробити висновок,

що серед учених+економістів немає єдиної думки щодо визна+

чення сутності економічної безпеки і її складових елементів.

Подальший розвиток ринкових відносин неможливий без вив+

чення теоретико+методичних аспектів цієї проблеми та ство+

рення ефективного механізму забезпечення економічної без+

пеки регіону та держави в цілому. Саме тому актуальною є про+

блема розуміння суті регіональної економічної безпеки та

чіткого визначення її складових елементів, а також вчасного

виявлення впливу негативних загроз+факторів для створення

власної системи економічної безпеки регіонів, що дасть мож+

ливість уникнути руйнівних наслідків становлення національ+

ної економіки, гарантувати її конкурентоспроможність.
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Таблиця 1. Заходи забезпечення економічної безпеки


