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- незалежність і можливість проти-
стояти зовнішнім загрозам;  
- соціальна стабільність та наявність 
умов розв'язання соціальних конфлі-
ктів. 

 
Отже, управління економічною безпекою є важливим напрямом менеджменту, який до-

речно розглядати як на рівні держави, так і на рівні корпоративних структур, а також на ре-
гіональному рівні. 

Поряд із визначеними показниками доцільним є запровадження такого індикатора еко-
номічної безпеки, як потенціал компенсацій і запобігання збиткам. Експертні прогнози да-
ють змогу оцінити і своєчасно сформувати ресурси суспільства, орієнтовані на відновлення 
і отримання стабільності та стійкості соціально-економічного розвитку, а також на попере-
дження наслідків дестабілізації. Цей підхід є особливо актуальним для економічної безпеки. 

Україна – це країна з перехідною економікою. І їй спочатку потрібно провести еконо-
мічні реформи, розвивати приватний сектор і забезпечити стабільність податкових надхо-
джень до бюджету, а вже потім збільшувати частку державних видатків у ВВП. Масштаб 
реформ, які сьогодні впроваджуються в Україні, є досить широким, починаючи з безпреце-
дентної фінансової та банкової реформи і закінчуючи децентралізацією, яка дозволяє пере-
дати більше повноважень та фінансових ресурсів місцевим громадам. 

Озираючись на досягнення України, на виконання плану дій на 2015-2018 роки, конс-
татуємо, що досягнутий прогрес – це спільний результат України та Ради Європи,  стимул 
для подальшого просування реформ. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ЧАСТИНА СИСТЕМИ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

Економічна безпека – це стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспі-
льства й держави від зовнішніх і внутрішніх загроз [1, с. 257]. Життєво важливими інте-
ресами вважається сукупність потреб, задоволення яких забезпечує існування та можли-
вість прогресивного розвитку особи, суспільства і держави. 

За своєю природою економічна безпека держави є комплексною системою, що охоп-
лює всі галузі господарства і всі аспекти життя держави та її населення. Природно, що еко-
номічна безпека держави повинна враховувати економічні інтереси кожного її громадянина 
та груп населення, поєднувати їх із загальнодержавними інтересами. При цьому пріоритет 
надається тому рівню безпеки, який у певний час є найважливішим. 

У Стратегії національної безпеки України від 12 лютого 2007 року (№ 105/2007) за-
значено, що стратегічною метою політики національної безпеки України є забезпечення 
державного суверенітету та територіальної цілісності, національної єдності на основі демо-
кратичного поступу суспільства та держави, додержання прав і свобод людини та громадя-
нина, створення умов для динамічного зростання економіки, забезпечення європейських 
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соціальних стандартів і добробуту населення [2]. 
Економічну безпеку традиційно визначають як найважливішу якісну характеристику 

економічної системи держави, яка означає її здатність підтримувати нормальні умови життєдія-
льності населення, стійке забезпечення ресурсами для розвитку галузей господарства та послі-
довну реалізацію національних інтересів. Крім того, економічна безпека, як система інструмен-
тів і механізмів інституційної взаємодії, має здатність запобігати загрозам або мінімізувати їх 
вплив на економіку в цілому та на її частини − галузі, регіони, підприємства [3, с. 240]. 

Однією з найбільших проблем забезпечення економічної безпеки в Україні є наявність 
регіональних аспектів і проявів. Фактично регіони, території, адміністративно-територіальні 
утворення не є об’єктами національної безпеки, а отже, й не регулюються суб’єктами забезпе-
чення економічної безпеки. Традиційна економічна регіоналізація розвитку в період економі-
чного спаду 2007–2010 рр. перетворилася на пряму «економічну небезпеку» для майбутнього 
окремих територій України. У Стратегії національної безпеки поглиблення регіональної ди-
ференціації визнано фактором, що спричиняє загрози в сенсі економічної безпеки. Тому ви-
никла необхідність, поряд із питаннями стратегічного планування розвитку регіонів, активно і 
терміново займатися проблемами регіональної економічної безпеки. 

Під економічною безпекою регіону розуміємо насамперед здатність регіональної 
влади забезпечити конкурентоспроможність, стабільність, стійкість, поступальність розвит-
ку економіки території, органічно інтегрованої в економіку країни, як відносно самостійної 
структури [4, с. 638]. В основу економічної безпеки регіону як категорії його життєдіяльно-
сті покладено регіональні інтереси (забезпечення та підтримка гідного рівня життя населен-
ня, раціональне використання наявного економічного потенціалу, реалізація незалежної 
соціально-економічної політики регіону, збалансованість із загальнодержавними інтересами 
та інтегрованість у фінансову систему країни) і необхідність їх захисту від різноманітних 
внутрішніх (виникають у межах регіону) і зовнішніх (здійснювана економічна політика 
держави, адміністрацій інших регіонів, іноземних держав) загроз, що повинні узгоджувати-
ся з вимогою дотримання балансу із загальнонаціональними інтересами. 

Отже, економічна безпека − це складна багатогранна економічна категорія, що має 
непросту внутрішню структуру. Аналіз реальних суспільно-економічних процесів у сучас-
ній Україні дає підстави для виокремлення трьох ключових вимог, виконання яких гарантує 
ефективна система економічної безпеки [5, с. 407]: 

• економічна незалежність, що означає насамперед можливість здійснення державно-
го контролю над національними ресурсами, спроможність використовувати національні 
конкурентні переваги для забезпечення рівноправної участі в міжнародній торгівлі; 

• стійкість і стабільність національної економіки, що передбачає міцність і надійність 
усіх елементів економічної системи, захист усіх форм власності, створення гарантій для 
ефективної підприємницької діяльності, стримування дестабілізуючих факторів; 

• здатність національної економіки до саморозвитку та прогресу, тобто спроможність 
самостійно реалізовувати та захищати національні економічні інтереси, здійснювати пос-
тійну модернізацію виробництва, ефективну інвестиційну та інноваційну політику, розвива-
ти інтелектуальний і трудовий потенціал країни. 

Отже, сутність економічної безпеки можна визначити як такий стан економіки та інсти-
тутів влади, за якого забезпечуються гарантований захист національних інтересів, незалежність 
обраного економічного курсу, соціальна спрямованість економічних реформ, достатній оборон-
ний потенціал навіть за несприятливих умов розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів. 
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