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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Аналіз існуючих визначень терміну "економічна без�

пека" свідчить про те, що визначення найбільш грунтов�
ного та глибокого трактування цього поняття є прак�
тично неможливим.
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Стаття покликана визначити сутність поняття економічної безпеки як окремої категорії, враховую5

чи існуючі теоретичні підходи вітчизняних та іноземних вчених з точки зору практичного застосуван5

ня його в умовах викликів сучасної кризової ситуації як у світі так і, зокрема в економіці Україні. Авто5

ром, враховуючи динамічну природу цього поняття, пропонується принципово інший підхід до його

визначення, що дає можливість повною мірою оцінити вплив економічної безпеки на розвиток дер5

жавності.

This article is intended to define the essence of the concept of economic security as a separate category,

considering the existing theoretical approaches of Ukrainian and foreign scientists in scope of its practical

application in terms of the challenges of the modern global economic crisis as well as, in local economical

situation. The author, given the dynamic nature of the concept, proposed a fundamentally different approach

to its definition, which makes it possible to fully assess the impact of economic security for the development of

the state.
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Враховуючи те, що зміст категорії "безпека" по�
стійно змінюється, тобто знаходиться в динаміці, зро�
зуміло, що він вимагає більш детального уточнення в
кожному окремому випадку. Контекст самої безпеки
є особливим ракурсом при здійсненні аналізу певних
явищ та процесів. При цьому цей ракурс припускає
оцінку цих явищ та процесів з позиції наявності або
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відсутності відповідних сприятливих або несприятли�
вих, минулих, поточних або перспективних умов, що
впливають або можуть впливати на саме існування та
розвиток відповідного суб'єкту, об'єкту або процесу
чи явища.

Зміст поняття "безпека", у кожній конкретній си�
туації є різноманітним та залежить від саме об'єкту
аналізу, що визначається, здійснює суттєвий вплив на
визначення поняття "економічна безпека". Цей підхід,
з погляду теоретичної науки з першого погляду не є
бажаним, проте саме такий варіант розв'язання тер�
мінологічного питання є адекватним існуючій прак�
тиці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, ВИДІЛЕННЯ НЕ

ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Проблематика визначення поняття економічної без�
пеки та її вплив на розвиток держави була і залишаєть�
ся об'єктом дослідження багатьох вітчизняних та зару�
біжних вчених, серед яких такі як В.Алькема, В. Терехов,
В. Грушко, О. Захаров, Л. Шемаєва, Н. Юрків, В. Пань�
ков, Л. Абалкін, В. Тамбовцев, В. Савін, В. Богомолов,
Г. Козаченко, М. Єрмошенко, Г. Пастернак�Таранущен�
ко та ін.

ЦІЛІ СТАТТІ
Стаття має на меті визначення сутності поняття еко�

номічної безпеки та окреслення її впливу на розвиток
державності.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Сьогодні могутність держави, рівень життя її гро�
мадян та поступальний розвиток, а отже, національ�
на безпека визначається зокрема таким фундамен�
тальним показником, як стан розвитку її економіки.
"Національна безпека держави — здатність суспіль�
ства своєчасно визначити для себе та оцінити всі мож�
ливі категорії загроз і, відповідно, вжити належних
заходів задля їх нівелювання або зниження їх рівня,
спираючись на поточні можливості цієї держави, а
також перспективних інтересів її розвитку, зважаю�
чи на співпрацю по цих питаннях на міжнародному
рівні" [12, с. 208].

Економічна безпека формує можливості для еко�
номіки, що зможуть забезпечити відповідний рівень
умов життя, розвитку особистості, соціально�еконо�
мічний та військово�політичний баланс суспільства і
держави, а також стримувати вплив внутрішніх і
зовнішніх загроз. Надійна та ефективна система за�
безпечення економічної безпеки є однією з осново�
положних умов що, можуть гарантувати стабільний
та відносно стійкий соціально�економічний розвиток
держави та захисту її незалежності. Російський нау�
ковець В. Сенчагов, звертає увагу на те, що "поняття
національної безпеки буде порожнім словом без оці�
нки життєздатності економіки, її міцності при мож�
ливих внутрішніх і зовнішніх загрозах", оскільки вона
являє собою одну з основних життєво важливих
сторін життєдіяльності суспільства, держави та осо�
бистості [35, с. 97]. Вивчаючи окремі аспекти націо�
нальної безпеки, складно залишити поза увагою її
окремі економічні аспекти. Так, зокрема, слід заува�
жити, що економічна безпека є одним із головних на�
прямів державної політики гарантування національ�
ної безпеки [38, c. 79], її стратегічною складовою ча�
стиною [15, с. 59], одним із визначальних структур�
них елементів її системи [37, с. 86], матеріальною
основою для національної безпеки в цілому, з одного
боку та всіх її складових (продовольчої, енергетич�
ної, науково�технічної, демографічної, екологічної та
ін.) — з іншого [11, с. 99; 19, с. 5].

В українських джерелах зустрічаються також точ�
ки зору, які прирівнюють терміни "національна безпе�
ка" і "економічна безпека держави" один до одного, виз�
наючи їх абсолютно ідентичними. Зокрема В.О. Ткач по�
яснює їх схожість тим, що, "в першу чергу, базисом на�
ціональної економічної безпеки є стала та розвинена
економіка; по�друге, лише відповідний рівень економі�
чної безпеки держави може свідчити про ступінь її еко�
номічної самостійності та незалежності; по�третє, на�
ціональна економіка не може вважатися діючою в умо�
вах спаду виробництва, відсутності економічного зрос�
тання в окремих галузях, банкрутства підприємств
тощо, а все перелічене і складає, власне, економічну без�
пеку" [40, с. 230].

"Підкреслюючи рівень важливості рішення питан�
ня безпеки в усіх сферах діяльності, — російський
економіст Б.І. Прокопов, — наголошує на необхід�
ності підкреслити фундаментальну роль економіки,
тому що виробництво, обмін, розподіл і споживання
матеріальних благ первинні для кожної з них та виз�
начають життєдіяльність і рівень життєздатності сус�
пільства" [29].

Висловлені точки зору, обумовлені особливою
специфікою економічної безпеки, що полягає у ви�
рішенні завдань забезпечення задоволення мате�
ріальних потреб суспільно�економічної системи
[18].

Закон "Про основи національної безпеки Украї�
ни" визначає поняття національної безпека України,
як "захищеність життєво важливих інтересів людини
і громадянина, суспільства і держави, за якої забез�
печуються сталий розвиток суспільства, своєчасне
виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та
потенційних загроз національним інтересам", дося�
гається шляхом проведення виваженої державної
політики у політичній, економічній, соціальній,
воєнній, екологічній, науково�технологічній, інфор�
маційній та ін. сферах".

Загальна проблематика полягає в насамперед у то�
му, що в результаті глобалізаційних економіко�політич�
них процесів, що мали місце в ХХ — початку ХХІ ст. у
центрі уваги на зміну військово�політичній складовій
постає саме економічна безпека, що характерна саме для
реалій сьогодення. Для України актуальність питання
економічної безпеки обумовлюється в першу чергу ста�
лим критичним станом національної економіки, який,
на думку автора, є наслідком виключно внутрішніх —
вітчизняних проблем, що посилюється світовими кри�
зовими явищами [20].

Саме поняття "економічна безпека" вперше засто�
совав Ф. Рузвельт в програмах виходу з Великої депресії
1933—1937 рр. Проте слід наголосити, що приблизно в
той же період часу, вказана категорія була складовою
програм соціально�економічних перетворень демокра�
тичної партії США [32].

Саме в період економічного спаду актуалізува�
лося питання забезпечення економічної безпеки
країни. Ф. Рузвельт розробив свою відому програ�
му "Новий курс", яка поступово вдосконалювалась
з року в рік [32, с. 37]. Економічна безпека розг�
лядалась в ньому, в контексті національної безпе�
ки. Важливими її покажчиками виступали рівнова�
га та стійкість економічної системи. Досягати цьо�
го стану економіки було можливим за допомогою
адміністративних змін. Одним з головних інстру�
ментів був обраний план соціально�економічного
розвитку країни. Найбільша увага приділялась
проблемам посилення рівня економічної безпеки
[32, с. 110—111].

Вже в 1944 р. Ф. Рузвельт розглядав економічну без�
пеку в контексті існування таких економічних прав, як
гідний рівень житла, відповідний рівень освіти, соціаль�
ний захист, розумний дохід в обмін на продукцію та дос�
татній рівень зайнятості населення [32, с. 375]. А в 1947 р.
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у США був прийнятий закон "Про національну безпе�
ку", що значною мірою приділяв увагу питанню еконо�
мічної безпеки [7, с. 7].

Офіційно термін "економічна безпека" було впро�
ваджено у 1985 р., коли на 40�й сесії Генеральної
Асамблеї ООН була прийнята резолюція про міжна�
родну економічну безпеку. Резолюція визначала, що
світова спільнота має сприяти забезпеченню міжна�
родної економічної безпеки з метою соціально�еко�
номічного розвитку та прогресу кожної окремої дер�
жави. На 42�й сесії Генасамблеї ООН було прийнято
Концепція міжнародної економічної безпеки [41, с.
9].

У 1993 р. було затверджено концепцію економічної
безпеки РФ, що дало можливість Росії очолити рух по
врегулюванню питань забезпечення національної еко�
номічної безпеки.

На початку 90�х років В. Рубанов визначав еконо�
мічну безпеку держави як здатність національної
економіки забезпечити відповідний рівень добробу�
ту нації та стабільність внутрішнього ринку незалеж�
но від дії зовнішніх чинників та факторів [31, с. 31—
41].

В. Паньков визначає економічну безпеку як певний
стан національної економіки, що свідчить про її
стійкістю, та імунітет до впливу внутрішніх та зовнішніх
факторів та чинників [24, с. 5—18].

Л. Абалкін визначав економічну безпеку як певний
стан існуючої економічної системи, що дає їй можли�
вості динамічного розвитку, коли держава має мож�
ливість розробляти та впроваджувати в життя незалеж�
ну економічну політику [1, с. 3]. Забезпечення економі�
чної безпеки — одна з гарантій незалежності країни,
умова її стабільності та ефективності життєдіяльності
її суспільства [2, с. 4].

В. Тамбовцев під економічною безпекою тієї чи
іншої системи розумів сукупність властивостей стану її
виробничої підсистеми, яка забезпечує можливість до�
сягнення цілей всієї системи [39, с. 3].

На думку В. Савіна, економічна безпека слід визна�
чати як систему захисту життєво важливих інтересів
країни. В якості об'єктів захисту при цьому виступають:
народне господарство країни в цілому, окремі її регіо�
ни, окремі сфери та галузі господарства, юридичні та
фізичні особи як суб'єкти господарської діяльності [33,
с. 14].

В Україні поняття економічної безпеки офіційно
визначене у Декларації про державний суверенітет Ук�
раїни. В 1990 р. створено відповідне управління еконо�
мічної безпеки. У 1998 р. була розроблена Національна
програма забезпечення економічної безпеки України до
2005 р., а у 1999 р. прийнята Концепція економічної без�
пеки України.

У науковому просторі продовжувалися досліджен�
ня даної категорії. М. Ващєкін [8, с. 31—41] вважає, що
економічна безпека — це стан, що дає можливість на�

роду суверенно визначати шляхи та форми свого еко�
номічного розвитку.

І. Богданова [6, с. 21], зауважував, що економічна
безпека має відповідати щонайменше двом умовам:

— збереженню економічної самостійності країни, її
здатності приймати незалежні рішення, що стосуються
вигідного розвитку господарства;

— можливості збереження вже досягнутого рівня
життя населення та здатності його подальшого покра�
щення.

Є. Олєйніков [23, с. 18] під національною економіч�
ною безпекою розумів стан економіки та інститутів вла�
ди, що забезпечує гарантований захист національних
інтересів, гармонійний, соціально направлений розви�
ток країни в цілому, достатній економічний та оборон�
ний потенціал, навіть за найбільш несприятливих варі�
антах розвитку внутрішніх та зовнішніх процесів.

В. Кір'янов [16] переконаний, що поняття "економі�
чна безпека" є надзвичайно широке, змістовне та харак�
теризує стан захищеності економічних інтересів особи�
стості, суспільства і держави від внутрішніх та зовнішніх
загроз, що базується на незалежності, ефективності та
конкурентоспроможності країни.

Таким чином, поняття економічна безпека є досить
широким та включає в себе множину напрямів діяль�
ності, спрямованих на забезпечення економічної безпе�
ки.

В. Шлемко та І. Бінько [5, с. 3—8] економічною без�
пекою вважають стан національної економіки, що дає
можливість зберегти стійкість до внутрішніх та
зовнішніх загроз та здатен задовольнити потреби осо�
бистості, родини, держави в цілому.

В. Муртіян визначає економічну безпеку як загаль�
нонаціональний комплекс заходів, спрямований на по�
стійний та стабільний розвиток економіки країни та
включає механізм протидії внутрішнім та зовнішнім заг�
рожуючим факторам [21].

Г. Пастернак�Таранущенко визначав економічну
безпеку як стан держави, що гарантує можливість ство�
рення, розвитку умов для плідного життя та зростання
статку його населення, перспективного розвитку в май�
бутньому [26, с. 51—57].

М. Єрмошенко під економічною безпекою розуміє
основу відносно поняття "фінансова безпека" та визна�
чає її як стан економічного механізму країни, що є в
достатній мірі збалансованим та стійким до негативно�
го впливу внутрішніх та зовнішніх загроз, а також її
здатності забезпечувати на основі реалізації національ�
них інтересів стабільний та ефективний розвиток вітчиз�
няної економіки та соціальної сфери. Економічна без�
пека базується на економічній незалежності, стабіль�
ності національної економіки, здатності до економіч�
ного саморозвитку, високому рівні самодостатності
економіки [13, с. 4—12].

В. Богомолов вважає, що однією з найважливіших
складових антикризової економічної політики має бути

Рис. 1. Основні визначення категорії "економічна безпека"

Джерело: [42].
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розробка точних покажчиків економічної безпеки, а
економічна безпека, в широкому розумінні, має дві скла�
дові:

— інтереси та цілі в рамках державного кордону,
(тобто підтримка державного суверенітету);

— місце країни в світовій економіці (розподіл праці,
світова торгівля, міжнародні фінансові та банківські
сегменти) [7, с. 5—8].

Г. Козаченко розуміє економічну безпеку як пев�
ний стан країни, в якому суспільство використовуючи
систему державного управління має можливість суве�
ренно, без будь�якого тиску та зовнішніх втручань,
визначати шляхи власного економічного розвитку [17,
с. 9].

У результаті узагальнення вищенаведенних тракту�
вань можна осягнути різноманітність визначень кате�
горії "економічна безпека", що свідчить про її
складність, багатогранність та різноплановість (рис. 1).
[42].

Більшість науковців у своїх працях [1; 7; 5; 13; 24;
32] схиляються до думки, що економічна безпека являє
собою стан економіки держави. Ефективність економі�
ки розглядається з діалектичної точки зору: вона одно�
часно виступає як результатом, так і інструментом до�
сягнення певних соціальних цілей та загальної рівнова�
ги.

Крім того, вчені [4; 9; 27; 29] одним з головних виді�
ляють соціальний чинник (життєдіяльність населення,
добробут). Досягнення бажаного стану є можливим,
насамперед, за рахунок адміністративного ресурсу та
економічних інструментів.

Багато фахівців [4; 9; 10; 11; 15] під економічною без�
пекою розуміють фактор незалежності та самостійності
країни. При цьому деякими вченими [14; 30] акцентуєть�
ся на складовій поняття "безпека", розкриваючи її як
захищеність життєвих та економічних інтересів держа�
ви від впливу зовнішніх факторів.

Інші погляди [10; 15; 28] висувають на передній план
ефективність державної влади, виробничої підсистеми
[34]. Економічну безпеку розглядають також як скла�
дову національної безпеки [29], комплекс заходів із за�
безпечення розвитку економіки [19] та місця країни в
світовому господарстві [10], механізм протидії зовніш�
нім загрозам [21] та "імунітет" до впливу зовнішніх чин�
ників [25].

Аналітичний аналіз проблематики застосування
понятійного апарату науки про національну та еко�
номічну безпеку слід розпочати з малоочевидного
спостереження. Під загальною назвою "безпека" (а
також "економічна безпека"), на нашу думку, сьогодні
поєднуються декілька різнорідних теоретичних схем,
кожна з яких має свою сферу застосування та спря�
мована на розв'язання окремого кола практичних зав�
дань.

Так, оцінка наявних у суспільстві умов та можли�
востей для розв'язання певного важливого завдання
є однією з вірогідних проблем, визначення самих цих
завдань є іншою проблемою, а, наприклад, прогнозу�
вання чинників, які загрожуватимуть або, навпаки,
сприятимуть стабільності розвитку суспільства за де�
сять років, — третьою. Зрозуміло, що всі ці проблеми
якісно різні і потребують застосування різних
підходів.

Проте, всі вони розв'язуються у межах дисциплі�
ни "безпека", в якій розмежування теоретичних схем
відповідно до якісно різних цілей аналізу не здійсне�
не. Про останнє свідчить, наприклад, спосіб розв'я�
зання завдання уточнення змісту вихідної категорії
дисципліни.

На основі проведеного аналізу визначень вказано�
го поняття неможливо визначити найбільш змістовне та
коректне трактування поняття "економічна безпека".

Водночас, якщо погодитися із вищевикладеною гіпо�
тезою про наявність кількох різних схем аналізу еконо�

мічної безпеки, то варто говорити не про пошук абсо�
лютного, найбільш комплексного та точного визначен�
ня цього поняття, а про те, що категорію "безпека" слід
наповнювати конкретним змістом в залежності від кож�
ної конкретної ситуації та завдання, згідно з яким ви�
будовується певна аналітична схема. Перехід до такого
підходу, з наукового погляду, не є бажаним. Однак саме
такий варіант розв'язання термінологічного питання є
адекватним існуючій практиці підведення під поняття
"безпека" практично безмежного кола різнотипних
об'єктів та явищ [3, с. 32].

Більше того, враховуючи те, що зміст категорії
"безпека" варто уточнювати у кожному окремому ви�
падку, то слід припустити, що це поняття не є вихід�
ним. Вихідним поняттям, спорідненим до категорії
"безпека", є "аналіз суспільного процесу у контексті
безпеки", а отже — "контекст безпеки". Пропонує�
мо розуміти контекст безпеки як особливий ракурс
аналізу явищ і процесів, в якому останні оцінюють�
ся з позиції наявності/відсутності сприятливих та
несприятливих, минулих, поточних та потенційних
умов, що здійснюють вплив (або можуть його
здійснювати) на існування та розвиток відповідного
процесу, явища, об'єкта чи суб'єкта. Тобто це особ�
ливий погляд, певна позиція або точка зору, з якої
оцінюються суспільні процеси. Зміст поняття "без�
пека" у кожній конкретній ситуації буде різномані�
тним та залежатиме від того, який саме об'єкт анал�
ізу обрано, який конкретний аспект цікавить (пол�
ітичний, соціальний, міжнародний тощо) та якою є
мета цього аналізу.

Разом з тим, очевидною вадою запропонованих оз�
начень є їх невідповідність інтуїтивному розумінню
слова "безпека" як відсутності небезпеки чи загроз. В
контексті дослідження суспільних проблем це понят�
тя вживається як у сенсі захисту від небезпек, так і в
цілком інших значеннях, які практично не відповіда�
ють побутовому розумінню. Тобто, на нашу думку,
обрання поняття "безпека" для вживання у вказаному
контексті є невдалим (незважаючи на усталену прак�
тику), оскільки це призводить до порушення або штуч�
ної модифікації його семантичної складової. Звідси,
власне, й виникають складнощі щодо надання універ�
сального, вичерпного визначення терміну, яке має не
тільки охоплювати майже всі випадки використання
даного поняття, але й бути наближеним до першої,
універсальної дефініції, зберігаючи інтуїтивну зро�
зумілість [22].

Щодо визначення самого поняття "безпека", склад�
но погодитись з визначенням безпеки як "відсутністю
небезпеки". Перш за все, в реальному житті не можли�
ва така ситуація, що повною мірою нівелювала б небез�
пеку. З іншого боку, вірогідність реалізації загроз може
бути різною, як і сила їх впливу. Тому про безпеку не�
обхідно завжди пам'ятати та приділяти необхідну ува�
гу та ресурси для її забезпечення. Все це в повній мірі
стосується й соціальних систем.

Підхід до визначення безпеки, в основі якого лежить
певний "стан захищеності" в умовах ринкової економі�
ки не є доречним, оскільки в ньому відсутня динаміка.
Найважливішою умовою для отримання прибутку для
суб'єктів господарської діяльності в ринковій економіці
є ефективна підприємницька діяльність, яка об'єктивно
в своєму змісті включає різні ризики, загрози та небез�
пеки. Їм приходиться практично без реальної підтрим�
ки держави працювати, виживати та розвиватися в умо�
вах жорсткого впливу великої кількості факторів зов�
нішнього середовища, в тому числі і негативних (корум�
повані чиновники, організована злочинність, недобро�
совісна конкуренція, недосконале законодавство тощо).
Виживання кожного з них в таких умовах залежить
перш за все від ефективності використання всіх наяв�
них внутрішніх та зовнішніх корпоративних ресурсів,
одним з найважливіших серед яких є ресурс безпеки.
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Цей ресурс, як і інші базові ресурси (фінанси, техніка
та технології, управління тощо) є найважливішою умо�
вою не тільки виживання та стабільної роботи під�
приємств, але й, що вкрай суттєво, обов'язковою умо�
вою їх розвитку [36].
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