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У статті наведено дефініції понять "державне управління", "економічна безпека", а також

надано власні трактування цих понять. Визначено, що термін "державне управління" викорис-

товується в двох площинах: у широкому та вузькому розумінні. Окреслено, що під економічною

безпекою держави варто розуміти комплекс заходів та дій, які здійснює апарат державного

управління для захисту економіки країни від негативних ендогенних та екзогенних чинників.

Визначено, що нормативно правові акти регулюють питання економічної безпеки, а деякі з них

визначають відповідальність за недотримання та перешкоджання ефективному та стабільному

розвитку економіки країни. Знайдено відмінності між міністерствами функціонального типу та

галузевими відомствами. Виявлено, що до об'єктів економічної безпеки України відносяться

не тільки держава, її економічна система і всі її природні багатства, але і суспільство з усіма

його Інститутами, й особистість, а суб'єктами економічної безпеки Української держави є: фун-

кціональні і галузеві міністерства і відомства, податкові і митні служби, банки, біржі, фонди і

страхові компанії, відповідні комітети, а також виробники і продавці продукції, робіт і послуг,

об'єднання споживачів.

The article presents the definitions of the concepts "public administration", "economic security",

as well as its own interpretations of these concepts. It is determined that the term "public

administration" is used in two planes: in a broad and narrow sense. It has been determined that the

economic security of a state should be understood as a set of measures and actions that the state

administration apparatus carries out to protect the country's economy from negative endogenous

and exogenous factors. It was determined that the regulatory legal acts regulate the issues of

economic security, and some of them determine the responsibility for non-compliance and hindering

the effective and stable development of the country's economy. Differences have been found between

ministries of functional type and sectoral departments. It has been revealed that not only the state,

its economic system and all its natural wealth, but also society with all its institutions and personality

belong to the objects of economic security of Ukraine, and the subjects of economic security of the

Ukrainian state are: functional and sectoral ministries and departments, tax and customs services,

banks, stock exchanges, funds and insurance companies, relevant committees, as well as

manufacturers and sellers of products, works and services, associations of consumers.

In turn, it should be noted that economic security is closely related to macroeconomic, political,

social, military and other types of security, which suggests the importance of this aspect. Public

____________________________
1 ORCID: 0000-0002-2747-2775



111

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У сучасних умовах господарювання важливого зна-
чення набуває питання державного управління, зокре-
ма, його ефективного функціонування, адже воно є не-
від'ємною складовою в процесі забезпечення економі-
чної безпеки України. В свою чергу слід зазначити, що
економічна безпека тісно пов'язана з макроекономіч-
ною, політичною, соціальною, воєнною та іншими ви-
дами безпеки, що наводить на думку, щодо важливості
даного аспекту. Державне управління є одним із важ-
ливих суб'єктів економічної безпеки будь-якої країни
світу, котра зацікавлена в стабільному та ефективному
розвитку національної економіки. Оскільки саме апарат
державного управління врегульовує питання економіч-
ної безпеки, то ми вважаємо, що варто розглянути його
основні характеристики та вплив який він здійснює на
економічну безпеку держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження в сфері визначення державного управ-
ління як суб'єкта забезпечення економічної безпеки Ук-
раїни, зокрема, визначення сутності та змісту знайшли
своє відображення в працях таких науковців: М.М. Бур-
бика, С.Д. Гелей, З.В. Гбур, С. Дзюбик, В.І. Загуменник,
В.І. Косик, А.В. Лисачок, І.П. Мігус, О.І. Міняйло,
С. Онишко, О. Ривак, С.М. Рутар, А.В. Солонар, Г. Ста-
ростенко, Т. Поснова, В.В. Проценко, Ю.М. Уманців,
К.Д. Янішевська.

administration is one of the important subjects of economic security of any country in the world,

which is interested in the stable and effective development of the national economy.

Thus, as a result of the study, we can see that today a favorable legal and regulatory field has been

created to protect the economy of Ukraine. The leading role in this process is played by the state

administration apparatus, which ensures the stable development of various spheres of public life. It

is precisely because the state administration is the subject of ensuring the economic security of

Ukraine — the country's economy is under constant supervision and control by the state authorities,

and this in turn makes it possible to respond promptly and suddenly to the negative impact of various

risks to ensure the economic security of the country.

Ключові слова: державне управління, економічна безпека, Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України, Міністерство Фінансів України, Державна служба статистики України, Міністерство енерге-
тики та вугільної промисловості України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство аграрної
політики та продовольства України, Міністерство функціонального типу, галузеве відомство.

Key words: public administration, economic security, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine,
Ministry of Finance of Ukraine,  State Statistics Service of Ukraine, Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine,
Ministry of Infrastructure of Ukraine, Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, ministry of functional type,
branch office.

Однак їх дослідження перебувають в сфері визна-
чення загальних теоретичних засад функціонування еко-
номіки, зокрема саме це зумовило актуальність цього
дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є державне управління як
суб'єкта забезпечення економічної безпеки України,
зокрема визначення сутності та змісту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У сучасній економічній теорії відсутнє єдине трак-
тування поняття "державне управління" та "економічна
безпека", ми вважаємо, що варто розглянути різні підхо-
ди щодо розгляду даних понять.

Науковці М.М. Бурбика, А.В. Солонар, К.Д. Яні-
шевська розглядають це поняття в двох площинах: дер-
жавне управління в широкому розумінні — це сукупність
усіх видів діяльності усіх органів держави, тобто озна-
чає фактично всі форми реалізації державної влади в
цілому; державне управління у вузькому розумінні —
це сукупність видів діяльності державних органів, між
якими певним чином розподілені різні види діяльності
держави [2].

На думку В.І. Загуменник та В.В. Проценко, держав-
не управління (англ., public administration) є видом діяль-
ності держави, здійснення управлінського організуючо-
го впливу шляхом використання повноважень виконав-
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чої влади через організацію виконання законів, здійс-
нення управлінських функцій з метою комплексного
соціально-економічного та культурного розвитку дер-
жави, її окремих територій, а також забезпечення реа-
лізації державної політики у відповідних сферах суспіль-
ного життя, створення умов для реалізації громадяна-
ми їх прав і свобод [5].

Дослідники С. Д. Гелей та С. М. Рутар розуміють під
державним управлінням ' управління суспільством і
окремими його елементами (групами, організаціями,
інститутами) у різних суспільних сферах з метою забез-
печення реалізації основних суспільних і державних
цілей [3].

Відповідно до Указу Президента України "Про за-
ходи щодо впровадження Концепції адміністративної
реформи в Україні" від 22. 07. 1998 № 810/98 дер-
жавне управління — вид діяльності держави, що по-
лягає у здійсненні нею управлінського, тобто органі-
зуючого впливу на ті сфери і галузі суспільного жит-
тя, які вимагають певного втручання держави шляхом
використання повноважень виконавчої впади. В той
же час державне управління здійснюється і за межа-
ми функціонування виконавчої влади, наприклад, на
рівні державних підприємств, установ і організацій.
Завдяки цьому поняття "державне управління" за
змістом є ширшим, ніж поняття "виконавча влада"
[15].

На нашу думку, під державним управлінням потрібно
розуміти комплекс заходів, що здійснює апарат держав-
ного управління з метою досягнення ефективного та ста-
більного соціально-економічного та політичного розвит-
ку країни.

Окрім цього, варто також розглянути дефініції по-
няття "економічна безпека".

Науковець Л.М. Акімова вважає, що економічна
безпека сприяє створенню надійної та забезпеченої
всіма необхідними засобами держави, захищеності на-

ціонально-державних інтересів у сфері економіки [1, с.
19—21].

На думку С. Дзюбик та О. Ривак, економічна безпе-
ка держави — це такий стан економіки та інститутів вла-
ди, за якого забезпечується гарантований захист націо-
нальних інтересів, гармонійний, соціально орієнтований
розвиток країни у цілому, достатній економічний та обо-
ронний потенціал навіть за найнесприятливіших ва-
ріантів розвитку внутрішніх та зовнішніх процесів [4].

Г. Старостенко, С. Онишко та Т. Поснова стверджу-
ють, що економічна безпека — це складна багатофак-
торна динамічна система, що виражається в її масшта-
бах, структурі і технічному рівні, за яких вона здатна
створювати матеріальні та фінансові ресурси, що є до-
статніми, по-перше, для захисту національних Інтересів
у внутрішньополітичній, міжнародній, інформаційній,
екологічній сферах, у сфері здоров'я людей, захисту від
тероризму, корупції тощо, а по-друге, для забезпечен-
ня рівня та якості життя населення, що гарантує мож-
ливість підтримки соціального миру та суспільної ста-
більності, а також створює умови для економічного зро-
стання [16].

Ми вважаємо, що під економічною безпекою дер-
жави варто розуміти комплекс заходів та дій, які
здійснює апарат державного управління для захисту
економіки країни від негативних ендогенних та екзоген-
них чинників.

На сьогодні для ефективного забезпечення еконо-
мічної безпеки в Україні створене позитивне норматив-
но правове поле. Воно складається з нормативно зако-
нодавчих актів, кодексів, указів, постанов (рис. 1).

З рисунка 1 ми можемо побачити, що сприятливе
нормативно правове поле для забезпечення економіч-
ної безпеки в Україні складається з:

— Законів України (Конституція України, "Про інве-
стиційну діяльність", "Про зовнішньоекономічну
діяльність", "Про фінансові послуги та державне регу-

Рис. 1. Нормативно правове забезпечення економічної безпеки в Україні

Джерело: складено автором на основі [1, с. 22—23; 6; 7; 18—20].
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лювання ринків фінансових послуг", "Про інформацію")
[1, с. 22];

— Кодексів України (Кримінальний, Цивільний, Гос-
подарський) [1, с. 22];

— Постанов (Національного банку України, Кабіне-
ту міністрів України, Верховної ради України) [1, с. 23];

— Указів Президента України (Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 2 травня
2018 року "Про застосування та скасування персональ-
них спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій)", Про фінансову підтримку інновацій-
ної діяльності підприємств, що мають стратегічне зна-
чення для економіки та безпеки держави", "Про не-
відкладні заходи щодо виводу з кризового стану нау-
ково-технологічної сфери України і створення реальних
умов для переходу економіки на інноваційну модель
розвитку") [7].

Всі вищезазначені нормативно правові акти регулю-
ють питання економічної безпеки, а деякі з них визна-
чають відповідальність за недотримання та перешкод-
жання ефективному та стабільному розвитку економі-
ки країни.

Зважаючи на потужну нормативно правову базу вар-
то визначити основні об'єкти та суб'єкти, які складають
основу економічної безпеки країни. До об'єктів еконо-
мічної безпеки України відносяться не тільки держава,
її економічна система і всі її природні багатства, але і
суспільство з усіма його Інститутами, й особистість [17].
Суб'єктами економічної безпеки Української держави
є: функціональні і галузеві міністерства і відомства, по-
даткові і митні служби, банки, біржі, фонди і страхові
компанії, відповідні комітети, а також виробники і про-
давці продукції, робіт і послуг, об'єднання споживачів.
Недержавні центри громадського контролю тощо.

Пропонуємо розглянути детальніше спектр їхньої дії
та взаємодії між собою з метою націленості на досяг-
нення спільного результату ' захисту економіки країни
від негативного зовнішнього та внутрішнього впливу.
В сучасній системі господарювання наявні два типи
міністерств та відомств:

— функціонального типу (Міністерство економічно-
го розвитку і торгівлі України, Міністерство Фінансів
України, Державна служба статистики України тощо);

— галузевого типу (Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України, Міністерство інфраст-
руктури України, Міністерство аграрної політики та про-
довольства України тощо).

Міністерства функціонального типу виконують певні
функції, що стосується підприємств незалежно від га-
лузі їх діяльності.

Галузеві відомства здійснюють координацію діяль-
ності підприємств та організацій лише певних галузей
економіки, а також виконують таку важливу функцію як
власники майна щодо підпорядкованих їм галузей
підприємств та організацій державних форм власності.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі Ук-
раїни є головним органом у системі центральних органів
виконавчої влади, що забезпечує:

— формування та реалізує державну політику еко-
номічного, соціального розвитку і торгівлі, державну
промислову політику, державну інвестиційну політику,
державну зовнішньоекономічну політику, державну

політику у сфері технічного регулювання, стандарти-
зації, метрології та метрологічної діяльності, управлін-
ня об'єктами державної власності, розвитку підприєм-
ництва, державно-приватного партнерства, інтелек-
туальної власності, туризму та курортів (крім здійснен-
ня державного нагляду (контролю) у сфері туризму та
курортів), державних та публічних закупівель, а також
державного замовлення на підготовку фахівців, науко-
вих, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підви-
щення кваліфікації та перепідготовку кадрів;

— формування та реалізацію державної політики у
сфері державної статистики, державного матеріально-
го резерву, експортного контролю;

— формування державної політики у сфері захисту
прав споживачів, державної політики з контролю за
цінами, державної регуляторної політики та державної
політики з питань ліцензування, дозвільної системи,
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

— реалізацію державної політики у сфері органі-
зації та контролю за виготовленням цінних паперів, до-
кументів суворої звітності [10].

У свою чергу Міністерство фінансів є головним ор-
ганом у системі центральних органів виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну фінан-
сову та бюджетну політику, державну політику у сфері
організації та контролю за виготовленням цінних па-
перів, документів суворої звітності, бухгалтерського
обліку, випуску і проведення лотерей, а також забезпе-
чує формування та реалізацію державної політики у
сфері державного фінансового контролю, казначейсь-
кого обслуговування бюджетних коштів, запобігання і
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та
забезпечує формування єдиної державної податкової,
митної політики, державної політики з адміністрування
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соц-
іальне страхування, державної політики у сфері бороть-
би з правопорушеннями під час застосування податко-
вого та митного законодавства, а також законодавства
з питань сплати єдиного внеску, державної політики у
сфері видобутку, виробництва, використання та збері-
гання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та на-
півдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку [13].

Державна служба статистики України забезпечує
проведення в життя державної політики в галузі статис-
тики, створення і належне функціонування загальнодер-
жавної системи економіко-статистичної інформації на
території України.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості
України є головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади, який забезпечує формуван-
ня та реалізує державну політику в електроенергетич-
ному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому,
торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопере-
робному комплексах (далі ' паливно-енергетичний ком-
плекс), а також забезпечує формування державної по-
літики у сфері нагляду (контролю) у галузях електро-
енергетики та теплопостачання [11].

Міністерство інфраструктури України є головним
органом у системі центральних органів виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування та реалізує державну
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політику у сферах автомобільного, залізничного, морсь-
кого та річкового транспорту, надання послуг поштово-
го зв'язку, а також забезпечує формування та реаліза-
цію державної політики у сфері авіаційного транспорту
та використання повітряного простору України, розвит-
ку, будівництва, реконструкції та модернізації інфра-
структури авіаційного, морського та річкового транс-
порту, дорожнього господарства, навігаційно-гідрогра-
фічного забезпечення судноплавства, торговельного
мореплавства, з питань безпеки на автомобільному
транспорті загального користування, міському елект-
ричному, залізничному, морському та річковому транс-
порті, а також державного нагляду (контролю) за без-
пекою на автомобільному транспорті загального кори-
стування, міському електричному, залізничному, морсь-
кому та річковому транспорті (крім сфери безпеки мо-
реплавства суден флоту рибної промисловості) [12].

Міністерство аграрної політики та продовольства
України є головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади, що забезпечує:

— формування та реалізує державну аграрну по-
літику, державну політику у сферах сільського госпо-
дарства та з питань продовольчої безпеки держави, охо-
рони прав на сорти рослин, тваринництва, насінництва
та розсадництва;

— формування та реалізацію державної політики у
сферах рибного господарства та рибної промисловості,
охорони, використання та відтворення водних біоре-
сурсів, регулювання рибальства та безпеки море-
плавства суден флоту рибного господарства, лісового
та мисливського господарства, ветеринарної медицини,
безпечності та окремих показників якості харчових про-
дуктів, у сферах карантину та захисту рослин, у сфері
топографо-геодезичної і картографічної діяльності,
земельних відносин, землеустрою, у сфері Державно-
го земельного кадастру, державного нагляду (контро-
лю) в агропромисловому комплексі в частині дотриман-
ня земельного законодавства, використання та охоро-
ни земель усіх категорій і форм власності, родючості
грунтів;

— формування державної політики у сфері нагля-
ду (контролю) у системі інженерно-технічного забезпе-
чення агропромислового комплексу [9].

Окрім вищезазначених відомств, існують також
фіскальні і митні служби. Державна фіскальна служ-
ба України (далі — ДФС) є центральним органом ви-
конавчої влади, діяльність якого спрямовується і ко-
ординується Кабінетом Міністрів України через
Міністра фінансів і який реалізує державну податко-
ву політику, державну політику у сфері державної
митної справи, державну політику з адміністрування
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування (далі — єдиний внесок), дер-
жавну політику у сфері боротьби з правопорушення-
ми під час застосування податкового, митного зако-
нодавства, а також законодавства з питань сплати
єдиного внеску [8].

Банки в свою чергу пердставляють собою юри-
дичну особу, яка на підставі банківської ліцензії має
виключне право надавати банківські послуги, відо-
мості про яку внесені до Державного реєстру банків
[14].

Біржа є постійно діючим ринком на якому наявні
певні взаємозамінні товари наприклад цінні папери. В
свою чергу дана структура передбачає свободу товар-
ного виробництва, конкуренції та цін.

Фондові біржі дозволяють людям заробляти на
цінних паперах, також виступають регуляторами при
різних махінаціях на біржі.

Страхові компанії в свою чергу надають страхові
послуги щодо мінімізації ризиків, які можуть бути спри-
чинені діяльністю або бездіяльністю осіб.

Виходячи з цього можна підсумувати, що всі вище-
наведені міністерства, відомства, організації мають за
мету захист економіки країни від загрозливого негатив-
ного впливу, який перешкоджає ефективному та ста-
більному розвитку економіки країни, тобто регулюють
питання забезпечення економічної безпеки України.

ВИСНОВКИ
Отже, з вищепроведеного дослідження ми можемо

побачити, що створене сприятливе нормативно право-
ве поле для захисту економіки України. Провідну роль
в цьому процесі відіграє саме апарат державного управ-
ління, тобто він забезпечує стабільний розвиток різних
сфер суспільного життя. Саме тому, що державне
управління виступає суб'єктом забезпечення економіч-
ної безпеки України, економіка країни знаходиться під
постійним наглядом та контролем з боку органів дер-
жавної влади, що надає можливість вчасного та рапто-
вого реагування на негативний вплив.
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