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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному глобалізованому світі питання забезпе�

чення економічної безпеки країни як першочергової за�
дачі захисту національних інтересів держави від різного
роду загроз має особливу актуальність. Різний економі�
чний потенціал регіонів та рівень їх розвитку, економічні
та фінансові проблеми, що поглибились останнім часом
в країні, нерозв'язаний збройний конфлікт на сході дер�
жави, наявність великої кількості біженців з окупованих
територій та інші несприятливі обставини, з якими стик�
нулася економіка України на початку 2014 року, потре�
бують особливого підходу до розв'язання проблеми за�
безпечення економічної безпеки України.

Як відомо, економічна безпека країни в цілому може
бути забезпечена лише тоді, коли залежність країни за
встановленими показниками (критеріями) не перевищує
певної межі, за якою може виникнути загроза національ�
ному суверенітету.

Сьогодні економічна безпека розглядається як одна
із важливих характеристик економічної системи, яка виз�
начає її спроможність підтримувати функціонування
даної системи у встановлених межах за умови стійкого
[1] забезпечення ресурсами та захисту з боку держави
інтересів господарюючих суб'єктів і національних інте�
ресів країни загалом. Термін "економічна безпека" на�
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був офіційного статусу у резолюції Генеральної Асамб�
леї ООН 1985 року, яка мала назву "Міжнародна еконо�
мічна безпека" [2]. В зазначеній резолюції підкреслено,
що економічна безпека на національному рівні пов'яза�
на із захищеністю економіки країни від зовнішніх та
внутрішніх несприятливих факторів, які можуть порушу�
вати нормальний процес відтворення, погіршувати досяг�
нутий рівень життя населення і тим самим викликати за�
гострення соціальної напруги у суспільстві

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Як відомо, проблеми досягнення економічної безпе�

ки держави, регіонів, окремих галузей економіки, а та�
кож дослідження питань, пов'язаних з цією проблемою,
відображені в наукових працях багатьох зарубіжних та
вітчизняних: Л. Абалкіна, Дж. Барбера, Л. Біркена, І. Бінь�
ка, О. Барановського, З. Варналія, О. Власюка, В. Ворот�
іна, А. Гальчинського, В. Геєця, В. Горбуліна, К. Гудвіла,
К. Девіса, О. Ємельянова, М. Єрмошенка, А. Качинсько�
го, Г. Калетніка, Е. Кірєєвої, А. Козаченко, Р. Леонарда,
Ю. Лисенка, Т. Лоурі, І. Мазура, О. Макара, А. Мокія,
В. Мунтіяна, Г. Пастернак�Таранушенка, В. Предборсь�
кого, Д. Прейгера, У. Семюелса, О. Скидана, А. Сухору�
кова, О. Черняка, Л. Шевченко, В. Шлемко, А. Штангре�
та та ін.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/201538

Наукові праці зазначених вчених мають велику на�
укову і практичну значимість, вони сформували мето�
дологічну основу даної проблеми і у своїй сукупності
створили надійну теоретичну базу для подальших дос�
ліджень. Разом з тим, ще не всі проблеми розв'язані по�
вною мірою.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета роботи полягає в теоретичному дослідженні

концептуальних підходів до визначення категорії "еко�
номічна безпека" та визначення складових економічної
безпеки України.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
На сучасному етапі розвитку світової економіки, в

умовах глобальної економічного та політичної неста�
більності величезне значення набуває поняття "безпека".
На сьогоднішній день дане поняття стало актуальним для
всіх суб'єктів — починаючи від окремо взятого громадя�
нина будь�якої країни (особиста безпека, продовольча
безпека, безпека житла, захищеність від втрати роботи,
екологічна безпека, соціальна захищеність і т.п.), і закін�
чуючи національною безпекою держави, в якій мешкає
даний суб'єкт, та загальносвітовою безпекою.

Хоча поняття "безпека", на перший погляд, здається
достатньо зрозумілим і легко визначеним, воно має ши�
рокий діапазон значень. Значна кількість вітчизняних і
зарубіжних дослідників трактують дане поняття досить
широко і часто неоднозначно. Так, у тлумачному слов�
нику С.І. Ожегова термін "безпека" трактується як "стан,
при якому не загрожує небезпека, є захист від небезпе�
ки" [3], а В.І. Даль вкладає в поняття "безпека"
"відсутність небезпеки, збереженість, надійність" [4].

Американський політолог А. Уолферс писав: "Безпе�
ка, в об'єктивному плані, передбачає відсутність загроз
придбаним цінностям, в суб'єктивному — відсутність по�
боювань щодо того, що цим цінностям буде завдано
збитків" [5]. З даного означення випливає, що безпека —
це необхідна умова накопичення цінностей, тобто — це
одна з умов успішного функціонування будь�якої систе�
ми і, як наслідок, необхідна умова формування та функ�
ціонування інституту держави.

Слід звернути увагу на поняття "безпека" з позиції
категорії "стійкість" [6]. Як зазначав А. Петренко [7], в
одних джерелах "безпека — це якість будь�якої систе�
ми, що визначає її можливість і здатність до самозбере�
ження. В інших — це система гарантій, що забезпечують
стійкий розвиток і захист (системи) від зовнішніх і
внутрішніх загроз".

Згідно з концепцією Д.М. Кейнса, яка була сформо�
вана у середині 30�х років XX ст., основними загрозами
економічній безпеці держави є не зовнішні конкуренти,
а внутрішні фактори, зокрема безробіття й економічна
депресія. Тому базовим завданням уряду визначалося ак�
тивне регулювання господарської діяльності шляхом суб�
сидування депресивних галузей, розміщення держзамов�
лень та надання дотацій, впровадження прямого адміні�
стративного контролю за конкуренцією [8]. Відповідно
до інституційної концепції економічної безпеки, що скла�
лася наприкінці XX ст. у зв'язку зі зростанням обсягів
тіньової економіки в світі та необхідністю запровадження
заходів боротьби з нею, до головних загроз економічній
безпеці відноситься не тіньова економіка, а фактори, що,
спричиняють її виникнення, — значний рівень бюрокра�
тизації, недосконалість підприємницького законодав�
ства, високий рівень податків і зборів та інше.

Підсумовуючи вищенаведені означення, можна, на
наш погляд, поняття "безпека" сформулювати так: без�
пека — це такий стан системи, при якому забезпечується
її стійкість при впливі різного роду загроз, а також га�
рантується її розвиток і здатність до самозбереження і
природного відтворення.

В умовах стрімких темпів глобалізації роль держави,
як регулюючого суспільного інституту, набуває все
більшого значення. Історично люди завжди об'єднували�
ся для найбільш ефективного та цивілізованого забез�
печення власних потреб в безпеці, продовольстві і т.ін.
Томас Гобс стверджував, що "держава є вихід з вічної бо�
ротьби всіх проти всіх" [9]. Однак, на сьогоднішній день,

перед інститутом держави, покликаним, у першу чергу
лобіювати інтереси власного населення, постає неодноз�
начна проблема — або оперативно включатися і стиму�
лювати процеси глобалізації, дозволяючи тим самим
своєму населенню отримувати певні вигоди (насамперед,
матеріальні) від цього, або навпаки, гальмувати входжен�
ня економіки країни у світовий глобалізований простір,
намагаючись максимально зберегти власний суверенітет.
Розв'язання зазначеної проблеми можливе тільки при
правильному трактуванні поняття "національна безпека
держави" та встановлення складових, які забезпечують
цю безпеку.

На наш погляд, ключовим фактором, який впливає на
національну безпеку держави, є її суверенітет, оскільки
держава, що не володіє суверенітетом, не в змозі проти�
діяти ні політичним, ні зовнішнім і внутрішнім економіч�
ним, ні військовим загрозам.

Розвиток сучасного світу призвів до того, що в су�
часних умовах національна безпека будь�якої країни
перебуває під дією великої кількості загроз. Залежно
від класифікаційних ознак загрози поділяють внут�
рішні та зовнішні. До внутрішніх загроз можна віднес�
ти: зростання майнового розшарування населення та
загострення соціальних конфліктів, погіршення кри�
міногенної ситуації в економіці і суспільстві, падіння
науково�технічного потенціалу економіки тощо. До
зовнішніх загроз належить: політична нестабільність
на світовій арені, посилення боротьби країн світу за
природні ресурси і території, зростання темпів міграції
робочої сили, особливо висококваліфікованих спеці�
алістів, з бідних країни до розвинутих, постійне зрос�
тання обсягів вивезення капіталу за кордон, зростан�
ня імпортозалежності держав з продовольства, спо�
живчих товарів і т.ін.

Розглядаючи загрози з позиції ступеня їх впливу на
суверенітет країни, можна зробити висновок про те, що
найбільш вагомими та значимими є загрози, які вплива�
ють на економічну безпеку країни. Тому, на наш погляд,
головною складовою національної безпеки країни в су�
часних умовах є її економічна безпека. Саме ця сфера
діяльності держави вимагає формування концептуально
нових підходів до розробки її основних положень, забез�
печення та регулювання.

У сучасній економічній літературі існують різні по�
гляди щодо означення поняття "економічна безпека дер�
жави", що пояснюється складністю, багатокомпонентні�
стю та взаємозумовленістю її складових. Аналіз накопи�
чених наукових знань дає змогу систематизувати їх та
сформувати методичні підходи до означення сутності
економічної безпеки, відповідно до яких економічну без�
пеку розглядають: а) як процес задоволення потреб на�
селення та держави; б) як захист національних інтересів
держави; в) як економічну стійкість та незалежність краї�
ни; г) як сукупність умов і факторів, які забезпечують не�
залежність національної економіки, її здатність до по�
стійного оновлення і удосконалення.

Тому не випадково, що є багато означень поняття
"економічна безпека" (табл. 1), однак необхідно визнати
той факт, що всі дослідники вважають, що воно є базис�
ним і основоположним в сучасній економічній теорії і
теорії державного управління. Економічна безпека, на
наш погляд, є тією сполучною ланкою, які об?єднує всі
численні складові національної безпеки держави, оскіль�
ки від її рівня і стану безпосередньо залежать всі сфери
діяльності країни.

Економічна безпека країни в цілому може бути га�
рантована лише тоді, коли ступінь залежності країни за
встановленими показниками (критеріями) не перевищує
певної межі, за якою може настати загроза національ�
ному суверенітету, а також коли інститути влади готові і
спроможні створювати такі механізми реалізації та за�
хисту національних інтересів вітчизняної економіки, які
б підтримували соціально�політичну стабільність су�
спільства [10] на належному рівні.

Отже, економічна безпека — це складне полісистем�
не явище, генезис і розвиток якого обумовлені об'єктив�
ною необхідністю забезпечувати відтворення національ�
ної економіки в умовах внутрішніх і зовнішніх загроз та
небезпек. До предмета економічної науки економічна
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Таблиця 1. Підходи науковців щодо трактування категорії
"економічна безпека"
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безпека включається, по�перше, як категорія, що відоб�
ражає економічні відносини між суб'єктами та виявляєть�
ся через поняття інтересу; по�друге, як категорія, влас�
тива усім соціально�економічним системам; по�третє, як
форма вияву функціонування національної економіки;
по�четверте, як іманентна функціональна властивість
економічної системи [39].

Проаналізувавши основні тлумачення категорії "еко�
номічна безпека", можна перейти до розкриття економ�
ічної сутності даного поняття з позиції багаторівневості
економіки (рис. 1). На наш погляд, доцільно виокремити
4 основних рівня економічної безпеки: міжнародну, мак�
рорівневу, мезорівневу та мікрорівневу.

До мегарівня можна віднести міжнародну економіку
(або її ще називають глобальною або світовою). Особли�
востями цього рівня є градація країн за рівнем економіч�
ного розвитку, яку регулярно складає ООН. До макро�
рівня доцільно віднести національну економіку, економ�
ічну безпеку якої можна забезпечити шляхом сталого
зростання всіх макроекономічних показників. До мезо�
рівня відносять економіку окремих регіонів або галузей,
а до мікрорівня — економіку конкретного підприємства,
домогосподарства, окремої особи тощо.

Далі розглянемо економічну безпеку з позицій впли�
ву на інші сфери діяльності людини, суспільства, держа�
ви. Не викликає заперечень, що економічна безпека впли�
ває на різні сфери діяльності суб'єктів на всіх рівнях еко�
номіки (рис. 2), тому, на наш погляд, доцільно виокреми�
ти різновиди економічної безпеки, які у своєму різно�
манітті і формують економічну безпеку як складну еко�
номічну систему.

Складові цієї системи, будучи у свою чергу, також
досить складними структурами, можуть бути представ�
лені у вигляді окремих самостійних підсистем, взаємодія
яких формує державну політику в економічній сфері.
Особливе місце в забезпеченні економічної безпеки, на

наш погляд, займає науково�інтелекту�
альна складова, яка віддзеркалює еко�
номічно�інтелектуальну сферу діяль�
ності держави та рівень її розвитку. Да�
ний показник найбільш повно відобра�
жається і розкривається через Індекс
людського розвитку, який розрахо�
вується спеціалізованими установами
ООН та регулярно публікується у
відкритому друці.

Індекс людського розвитку (індекс
розвитку людського потенціалу) —
індекс порівняльної оцінки бідності,
грамотності, освіти, середньої трива�
лості життя та інших показників краї�
ни. Методика розрахунку індексу
людського розвитку базується на вико�
ристанні показників соціальної політи�
ки держави, а саме: очікуваної трива�
лості життя при народженні, рівня
письменності дорослого населення та

охоплення його всіма видами навчання, величини ВВП на
особу за паритетом купівельної спроможності. Ці скла�
дові за спеціальною формулою формуються в один за�
гальний індекс ІРЛП, максимальне значення якого дорі�
внює одиниці. У 2009 році ІРЛП України становив 0,796
(85 місце у світі). У 2014 індекс людського розвитку в
Україні становив 0,734 і Україні посіла вже 83 місце у світі
[40; 41]. Для порівняння індекс людського розвитку роз�
винутих країн складав приблизно 0,94, країн централь�
ної та східної Європи та СНД — 0,89, середньосвітовий
індекс — 0,75.

При формуванні економічної безпеки країни по�
трібно враховувати певні об'єктивні обставини, ігнору�
вання яких може звести нанівець усю зроблену роботу.

По�перше. Економічна незалежність країни не є аб�
солютною, оскільки міжнародний поділ праці робить на�
ціональні економіки взаємозалежними одну від одної. За
таких умов економічна незалежність означає тільки мож�
ливість контролю над національними ресурсами, досяг�
нення такого рівня виробництва, ефективності і якості
продукції, який забезпечує її конкурентоспроможність
і дозволяє на рівних брати участь у світовій торгівлі, ко�
операційних зв'язках і обміні науково�технічними досяг�
неннями. Тобто поняття економічної безпеки ширше, ніж
поняття "економічна незалежність", яке є його частиною.

По�друге. Потрібно враховувати, що всі пропоновані
заходи повинні забезпечувати стійкість економічної си�
стеми. Найбільш повне тлумачення поняття стійкості зап�
ропоновано Козловським С.В., який стверджує, що "еко�
номічна стійкість системи — це здатність економічної си�
стеми після де�якого збурення (зміни параметрів еконо�
мічної системи, її показників) швидко повертатися у стан
не гірший попереднього, зберігати свій стан як завгодно
довго, а також поліпшувати свій стан до величини збу�
рення за умови позитивної зміни економічних параметрів
системи" [6].

Тому формування економічної безпеки
країни повинно базуватися на захисті всіх
форм власності, створенні умов і гарантій
для розвитку підприємницької активності,
стримуванні факторів, здатних дестабілізу�
вати економічну ситуацію (боротьба з кри�
мінальними структурами в економіці, недо�
пущення серйозних розривів у розподілі до�
ходів, які можуть викликати соціальні по�
трясіння і т.ін.).

По�третє. Потрібно створювати сприят�
ливий клімату для інвестицій і інновацій,
постійно здійснювати модернізацію вироб�
ництва, підвищувати професійний, освітній
і загальнокультурний рівень працівників
тощо. В сучасних умовах ці заходи є необ�
хідними й обов'язковими за забезпечення
стійкості і поступового розвитку національ�
ної економіки. Таким чином, можна ствер�
джувати, що економічна безпека — це су�
купність умов і факторів, що забезпечують
незалежність національної економіки, її
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Рис. 1. Ієрархічність системи економічної безпеки
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Рис. 2. Складові економічної безпеки України



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

41www.economy.in.ua

стабільність і стійкість, здатність до постійного віднов�
лення і самовдосконалення [42].

ВИСНОВКИ
Під економічною безпекою слід розуміти найваж�

ливішу якісну характеристику економічної системи, ви�
значальну її здатність підтримувати нормальні умови
життєдіяльності населення, які передбачають опти�
мальні умови для розвитку держави, стійке забезпечен�
ня країни необхідними видами ресурсів, послідовну ре�
алізацію національно�державних інтересів. Економіч�
на безпека має складну внутрішню структуру, в якій
можна виокремити три найважливіших складові: еко�
номічна незалежність; стабільність і стійкість націо�
нальної економіки; здатність до саморозвитку і про�
гресу.

Економічна безпека країни повинна, по�перше: за�
безпечуватися, насамперед, ефективністю самої еконо�
міки, тобто, поряд із захисними заходами, здійснюва�
ними державою, вона повинна захищати сама себе на
основі високої продуктивності праці, якості продукції і
т.ін.; по�друге: забезпечення економічної безпеки краї�
ни не є прерогативою якого�небудь одного державного
відомства. Вона повинна підтримуватися всією системою
державних органів, всіма ланками і структурами еконо�
міки.
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