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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні значна кількість викликів

і загроз національній безпеці України
спостерігається в економічній сфері.
Це насамперед зумовлено нестійкістю
економічного зростання та його над-
мірною залежністю від зовнішніх чин-
ників; збереженням структурних де-
формацій у національній економіці,
неефективністю використання матер-
іальних ресурсів. В таких умовах рин-
кової економіки, коли держава вже не
може директивними методами спря-
мовувати діяльність усіх господарюю-
чих суб'єктів, тому необхідно віднай-
ти міру оптимальний впливу держави
на процес суспільного відтворення,
який би забезпечив стійке регулюван-
ня економіки. З огляду на це, вдоско-
налення системи забезпечення еконо-
мічної безпеки, спроможної  гаранту-
вати ефективний вплив держави на пе-
ребіг економічних в Україні є актуаль-
ною проблемою на сьогодні.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ

ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Серед науковців сьогодні значна

увага приділяється дослідженням не-
гативних тенденції в економічній
сфері національної безпеки та потребі
їх подолання. Проблеми забезпечен-
ня економічної безпеки знайшли своє
відображення в працях російських
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Проведені ними дослідження дали
змогу виявити основні фактори деста-
білізації економіки, основні загрози
економічній безпеці, методи аналізу
економічної безпеки. На особливу
увагу серед досліджень проблем за-
безпечення економічної безпеки зас-
луговує наукова праця колективу ав-
торів Російської економічної академії
ім. Г.В. Плеханова "Економічна і націо-
нальна безпека" [1], а також фунда-
ментальні дослідження Інституту
стратегічних досліджень: "Україна
2007: щорічні оцінки суспільно-пол-
ітичного та соціально-економічного
розвитку" [2].

Активізація наукових досліджень
цих та інших науковців обумовила
формування певного уявлення про си-
стему забезпечення економічної без-
пеки в сучасних  умовах глобалізації,
які характеризуються потужними
інтеграційними процесами в еко-
номічній сфері, у тому числі в країнах
з так званою перехідною економікою.

 ВИДІЛЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Аналіз літературних джерел доз-
воляє дійти загального висновку, що

реалізація життєво важливих націо-
нальних інтересів держави в еко-
номічній сфері передусім залежить
від:

— якості та узгодженості норма-
тивно-правових актів,  що регулюють
суспільні відносини в економічній
сфері життєдіяльності держави;

— належної організації та коорди-
нації діяльності органів державного
управління з метою відвернення, вияв-
лення і усунення реальних і потенцій-
них, внутрішніх і зовнішніх загроз еко-
номічній безпеці України на основі
розробки та реалізації відповідних ке-
рівних документів, які мають за мету
визначення та реалізацію національ-
них інтересів у економічній сфері;

— якості кадрового забезпечення
діяльності органів державного управ-
ління як головної передумови науко-
вої обгрунтованості управлінських
рішень у сфері державного забезпе-
чення економічної безпеки України.

Без вирішення вказаних завдань
система забезпечення економічної
безпеки України не може бути ефек-
тивною. При цьому ключовою пробле-
мою є створення дієвого конституцій-
но-правового механізму забезпечення
економічної безпеки країни.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
З огляду на сказане,  метою нашо-

го  дослідження  є аналіз особливос-
тей функціонування системи забезпе-
чення економічної безпеки України у
сучасних умовах державотворення і у
цьому контексті суті та спрямованості
керівних документів у цій сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Невід'ємною складовою націо-

нальної безпеки держави, що визна-
чається як захищеність життєво важ-
ливих інтересів людини і громадяни-
на, суспільства і держави, за якої за-
безпечується сталий розвиток сусп-
ільства, своєчасне виявлення, запобі-
гання і нейтралізація реальних та по-
тенційних загроз національним інте-
ресам (ч. 1 ст. 1 Закону України "Про
основи національної безпеки Украї-
ни"), є її економічна безпека [3].

Систему забезпечення економіч-
ної безпеки утворюють органи зако-
нодавчої, виконавчої та судової влади,
суспільні організації, посадові особи,
які мають приймати участь у забезпе-
ченні національної безпеки відповідно
до чинного законодавства, зокрема,
Закону України "Про основи націо-
нальної безпеки України".

Формування  вказаної системи
здійснюється, виходячи з цілей і прин-
ципів забезпечення економічної без-
пеки, шляхом розробки правових
норм, які регулюють стосунки в сфері
економіки, створення відповідних
органів державної влади, визначення
основних напрямків їхньої діяльності.

Головною метою системи забезпе-
чення економічної безпеки є  підтри-
мання нормального функціонування
економіки, виявлення загроз та вжит-
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тя адекватних заходів щодо їх відвер-
нення та нейтралізації, захист еконо-
мічних інтересів особи, суспільства,
сім'ї, держави, здійсненні соціальнос-
прямованої економічної політики.

Нормативно-правова основа за-
безпечення економічної безпеки на
сьогодні створена і складається з
кількох рівнів правових актів: Консти-
туції України, базового Закону "Про
основи національної безпеки України",
статутних і галузевих законів, підза-
конних нормативних актів, а також де-
яких політико-правових документів
декларативного характеру. Багато дос-
лідників акцентують увагу на тому, що
нормативно-правова основа забезпе-
чення економічної безпеки України по-
требує вдосконалення. Зокрема, Подік
І.І. вважає за доцільне  прийняття За-
кону "Про економічну безпеку Украї-
ни" та запровадження практики схва-
лення парламентом Стратегії економі-
чної безпеки, яка б узгоджувалася зі
Стратегією національної безпеки та
Стратегією соціально-економічною та
культурного розвитку України [4].

У роботі [5] запропоновано загаль-
ний алгоритм розробки керівних доку-
ментів у сфері забезпечення національ-
ної безпеки, визначено їх структуру,
змістовне наповнення, ієрархію. Аналіз
вказаного алгоритму крізь призму за-
безпечення економічної безпеки дозво-
ляє запропонувати послідовність кері-
вних документів щодо забезпечення
економічної безпеки: Закон — Концеп-
ція — Доктрина — Стратегія економі-
чної безпеки — Національні програми
(проекти, плани) забезпечення еконо-
мічної безпеки за її складовими. При
цьому варто підкреслити, що ієрархія:
"національні цінності — національні
інтереси — національні цілі — "націо-
нальні завдання" є  головними струк-
турно-функціональними факторами
формування вказаних документів і,
відповідно, визначати їх зміст, призна-
чення та спрямованість.

При розробці вказаних документів
необхідно мати на увазі, що навіть у
відносно простих системах є своя межа
передбачуваності, свій горизонт про-
гнозу, заглянути за який не вдається, а
отже й отримати відносно достовірний
середньостроковий прогноз їх розвит-
ку. Тому ключовим питанням при роз-
робці Концепції, Доктрини та Стратегії
економічної безпеки є належним чином
виконаний прогноз трансформації си-
стеми національних інтересів в еко-
номічній сфері, загроз та можливостей
щодо їх реалізації тощо. Тобто важли-
во відповісти на питання: на який пері-
од мають розроблятися ці документи.

Є думка, що, з точки зору можли-
вості досягнення практичних цілей тієї
чи іншої політики, раціональна глиби-
на прогнозу, який передбачає уточ-
нення параметрів поточної економіч-
ної ситуації, виявлення загрозливих
для держави тенденцій її розвитку,
прогнозування просторово-часової
динаміки можливих загроз в цілому
тощо,  не повинна перевищувати деся-
ти років [5;7]. При цьому вказаний пе-

ріод бажано підрозділяти на три пері-
оди: короткостроковий — до 3-х років,
середньостроковий — до 5-ти років та
довгостроковий — до 10-ти років.

При розробці прогнозів варто та-
кож  враховувати різницю між динам-
ікою процесів, пов'язаних з оцінкою
можливостей та оцінкою намірів [5],
бо перші у розвинених країнах збіль-
шуються вдвічі в інтервалі орієнтовно
рівному п'ять років. Процеси ж, які
здійснюють вирішальний вплив на  на-
міри вищого керівництва держави в
економічній сфері, як свідчить практи-
ка  змінюються значно швидше.

Загалом Концепція економічної
безпеки  має дати керівні ідеї та ви-
значальні принципи державної політики
забезпечення економічної безпеки.
Можна стверджувати, що вказана Кон-
цепція є ідеологією забезпечення еконо-
мічної безпеки. Тому Концепція визна-
чає задум і фундаментальні основи вка-
заної політики на довгостроковий пері-
од  (10 років) та слугує  основою розроб-
ки Доктрини економічної безпеки.

Функція Доктрини економічної
безпеки полягає в тому, щоб визначи-
ти  програмні цільові принципи і наста-
нови  державної політики, спрямова-
ної на захист та реалізацію національ-
них інтересів у економічній сфері в се-
редньостроковому періоді (до 5 років).
Тому її головною метою є визначення
головних (доктринальних) цілей еко-
номічної політики. З огляду на це док-
трина слугує основою для розробки
Стратегії економічної безпеки.

В основу розробки Доктрини по-
винні бути покладені результати ана-
лізу: системи національних інтересів в
економічній сфері (їх джерела, класи-
фікація, стан, тенденції розвитку); заг-
роз їх реалізації (з розподілом на по-
тенційні чи реальні); наявних і ймовір-
них можливостей та обмежень по за-
хисту вказаних інтересів; деталізація
замислу державної політики націо-
нальної безпеки (цілі, характер, засо-
би, методи і способи формування  си-
стеми забезпечення економічної без-
пеки). Очевидно, що саме якість вка-
заного аналізу дозволить забезпечити
наукову обгрунтованість пріоритет-
них цілей економічної політики дер-
жави.

Стратегія економічної безпеки має
стати основою практичної діяльності
органів державної влади, спрямованої
на досягнення визначених в Доктрині
національних цілей в економічній сфері
життєдіяльності суспільства. Тому вона
є ефективним організаційно-правовим
інструментом системи забезпечення
економічної безпеки. З огляду на це, в
процесі розробки Стратегії має бути ви-
конано всебічний аналіз економічної
ситуації в державі (позитивні і негативні
ефекти, наявні та ймовірні можливості
держави, сили, засоби ресурси тощо), і
на цій основі уточнення  пріоритетності
цілей за наших заходів щодо нейтралі-
зації загроз досягнення цих цілей.

При цьому акцент на загрозах щодо
досягнення цілей економічної політики
є ключовим завданням при розробці

Стратегії. Принципово важливим є й те,
що до затвердження державного бюдже-
ту вказані національні цілі в економічній
сфері мають бути однозначно визначені
і  щодо них має бути досягнуто консен-
сус між законодавчою і виконавчою
гілками владами. Саме тому необхідно
розробити та прийняти Закон України
"Про економічну безпеку України", що,
безумовно, зумовлює необхідність попе-
редньої експертизи раніше виданих нор-
мативно-правових актів щодо забезпе-
чення економічної безпеки.

Таким чином можна дійти виснов-
ку, що система забезпечення економі-
чної безпеки це механізм за допомо-
гою якого затверджена Стратегія еко-
номічної безпеки трансформується в
скоординовану на основі чинного за-
конодавства діяльність конкретних
міністерств і відомств, суспільних
організацій і громадян шляхом роз-
роблення та реалізації національних
програм (проектів, планів).

На жаль, виконаний аналіз перекон-
ливо свідчить, що  в сучасних умовах
державотворення діяльність органів
державної влади щодо забезпечення
економічної безпеки носить досить су-
перечливий  характер стосовно суспіль-
них відносин, які виступають в якості
керованої системи. З одного боку, це
обумовлено тим, що в умовах багатоук-
ладної економіки держава не в змозі ди-
рективними методами спрямовувати
діяльність усіх суб'єктів господарюван-
ня.  З іншого боку, не можна пояснити
недосконалість нормативно-правового
забезпечення у сфері економічної діяль-
ності держави, яка зобов'язана забезпе-
чити оптимальний вплив на процес сус-
пільного відтворення шляхом стійкого
регулювання економіки.

Діяльність органів державної вла-
ди щодо забезпечення економічної без-
пеки  включає такі головні напрями:

— створення інформаційної бази
для об'єктивного та всебічного моні-
торингу економіки та здійснення вка-
заного моніторингу з метою виявлен-
ня внутрішніх і зовнішніх загроз жит-
тєво важливим інтересам об'єктів еко-
номічної безпеки;

— розробка комплексу оператив-
них і довгострокових заходів по попе-
редженню та нейтралізації внутрішніх
і зовнішніх загроз, оцінка результатів
їх реалізації;

— створення сприятливих умов
для реалізації комплексу заходів по
забезпеченню економічної безпеки.

Безумовно, що в цьому процесі
важлива роль належить взаємодії:
Верховної Рада України — як єдиного
органу законодавчої влади, поклика-
ний сформувати належну законодав-
чу базу економічної безпеки;

Президента України — як гаран-
та Конституції, прав і свобод грома-
дян; Кабінету Міністрів України —
як вищого органу в системі органів
виконавчої влади;

Міністерства економіки — як про-
відного центрального органу виконав-
чої влади, що здійснює державну пол-
ітику в даній сфері;
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Ради національної безпеки та обо-
рони України — як головного коорди-
наційного органу з питань національ-
ної безпеки. У статутних актах цих
органів мають бути чітко визначені їх
завдання, функції, компетенція, а та-
кож форми і методи здійснення повно-
важень щодо забезпечення економіч-
ної безпеки України.

Варто також зазначити, що в умо-
вах ринкової економіки організаційно-
правовий механізм забезпечення еконо-
мічної безпеки не може бути ефектив-
ним без активної участі в ньому самих
суб'єктів господарювання (підприємств,
установ, організацій), пов'язаних з ними
інститутів громадянського суспільства
(зокрема, політичних партій, проф-
спілок, громадських організацій підпри-
ємців), а також самих громадян. При
цьому важливо забезпечити постійний,
оперативний та ефективний зв'язок на-
званих суб'єктів з функціональним ме-
ханізмом публічної влади. Тому необх-
ідно розвивати належну суспільно-пол-
ітичну інфраструктуру у вигляді дорад-
чих, консультативних та інших допомі-
жних органів при органах державної
влади, які б складалися з представників
бізнесових кіл, профспілкових органі-
зацій, фахівців у галузі економіки, пра-
вознавства, менеджменту та інших галу-
зях.

Реалізація вищевказаних напрямів
та ефективність функціонування сис-
теми забезпечення економічної безпе-
ки залежить від належного кадрового
забезпечення цієї системи.

Кадрова складова системи забез-
печення економічної безпеки держа-
ви здійснює вирішальний вплив на
підготовку та прийняття управлінсь-
ких рішень та визначає наскільки
ефективно  керівництво і спеціалісти
спроможні уникнути можливих загроз
і ліквідувати шкідливі наслідки окре-
мих негативних складових зовнішньо-
го і внутрішнього середовища.

На жаль, процес підготовки, прий-
няття та реалізації рішень у сфері забез-
печення економічної безпеки на цей час
не має чіткої процедури та регламенту,
керівники і спеціалісти не достатньо во-
лодіють методологією та технологією
управління у сфері економічної безпе-
ки, політична доцільність та популізм
домінують над прагматичними завдан-
нями розвитку національної економіки.

Водночас досить часто  неодно-
значне розуміння сутності понять у тій
чи іншій сфері суспільних відносин
породжує суперечливі погляди на яви-
ща та процеси, що відбуваються.  Уск-
ладнюється ситуація тим, що сфера
забезпечення  економічної безпеки в
сучасних умовах глобалізації вимагає
постійного відстеження ситуації у всіх
сферах життєдіяльності та над швид-
кого прийняття адекватних державно-
управлінські рішень.

Головна мета сучасної державної
кадрової політики: забезпечити високий
професіоналізм управлінського проце-
су і всі ділянки трудової діяльності ква-
ліфікованими, активно діючими, добро-
совісними працівниками, здатними за-

безпечити відродження України [8].
Тому для ефективного функціону-

вання системи забезпечення економіч-
ної безпеки доцільно розробити та
впровадити в практику методику оцін-
ки рівня професійної підготовки кадрів
у сфері забезпечення економічної без-
пеки. Це буде сприяти не тільки більш
ефективному  використанню кадрово-
го потенціалу, а й надасть певний по-
штовх його якісному розвитку.

Сьогодні кадрова складова у сис-
темі забезпечення економічної безпе-
ки є малодослідженим питанням і по-
требує подальших наукових розробок.

Іншим питанням, тісно пов'язаним
з вдосконаленням нормативно-право-
вого забезпечення економічної безпеки,
є методологічне забезпечення діяль-
ності органів державної влади у цій
сфері. В 2007 році Міністерством еконо-
міки розроблена та в проваджена в
практику Методику розрахунку рівня
економічної безпеки [9]. Вона базуєть-
ся на комплексному аналізі індикаторів
економічної безпеки з виявленням по-
тенційно можливих загроз економічній
безпеці в Україні і застосовується для
інтегральної оцінки рівня економічної
безпеки України в цілому по економіці
та за окремими сферами діяльності.

Аналіз вказаної методики дозволяє
дійти висновку , що розрахунок  оцінки
рівня економічної безпеки потребує
вдосконалення інформаційної бази да-
них. Це пов'язано з тим, що, наприклад,
дані про фактичний стан економіки і сус-
пільства в багатьох випадках не відпові-
дають даним офіційної статистики. Так,
обсяг тіньового сектору економіки ста-
ном на 1 січня 2007 року становив близь-
ко 30 відсотків до офіційного ВВП. Од-
ним з шляхів подолання інформаційної
недостатності є вдосконалення системи
моніторингу інформації, що потребує до-
даткового наукового обгрунтування.

Із вищевикладеного можна дійти
висновку, що  механізм забезпечення
економічної безпеки України має бути
зорієнтований на практичну координа-
цію всіх видів діяльності державних і
громадських інститутів з метою відвер-
нення, виявлення й усунення явних і по-
тенційних внутрішніх і зовнішніх заг-
роз. Це потребує вдосконалення систе-
ми забезпечення економічної безпеки,
шляхом якісного наповнення її основ-
них складових: нормативно-правового,
організаційного, кадрового та методо-
логічного забезпечення.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

1. Нормативно-правова основа за-
безпечення економічної безпеки на
сьогодні створена і складається з
кількох рівнів правових актів: Консти-
туції України, базового Закону "Про
основи національної безпеки Украї-
ни", статутних і галузевих законів,
підзаконних нормативних актів, а та-
кож деяких політико-правових доку-
ментів декларативного характеру.
Вона потребує вдосконалення, зокре-
ма доцільним є прийняття Закону
"Про економічну безпеку України" та

запровадження практики схвалення
парламентом Стратегії економічної
безпеки, яка б узгоджувалася зі Стра-
тегією національної безпеки та Стра-
тегією соціально-економічною та
культурного розвитку України.

2. Загальний алгоритм розробки
керівних документів у сфері забезпе-
чення економічної безпеки, має бути
наступним: Концепція — Доктрина —
Стратегія економічної безпеки — На-
ціональні програми (проекти, плани)
забезпечення економічної безпеки за
її складовими. В сучасних умовах дер-
жавотворення було б доцільно розро-
бити пакет  керівних документів відпо-
відно до запропонованого алгоритму.

3. Процес підготовки, прийняття
та реалізації рішень у сфері забезпе-
чення економічної безпеки на цей час
не має чіткої процедури та регламен-
ту, керівники і спеціалісти не достат-
ньо володіють методологією та техно-
логією управління у сфері економічної
безпеки. Все це зумовлює необхідність
подальших наукових досліджень у да-
ному напрямку.

4. Пріоритетними напрямами по-
дальших наукових досліджень у сфері
забезпечення економічної безпеки є
дослідження кадрового забезпечення
в системі державного забезпечення
економічної безпеки та вдосконален-
ня методології аналізу економічної
безпеки держави.
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