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ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
На сучасному етапі розвитку та глобалізації питанням економічної безпеки 

приділяється чи немало уваги, але подолання та вирішення у різних країнах світу не 
схоже один на одного. Стан досліджень, на даний момент, статики та динаміки 
економіки в Україні дає можливість дійти до висновку, що наша країна перебуває у 
стані глибокої економічної кризи. 

Хоча, станом на сьогодні винесено дуже багато питань щодо вивчення 
проблем пов’язаних з економікою їх прогресивне вирішення знаходиться на 
організаційному процесі, водночас, залишається багато невирішених проблем у 
теорії та практиці економічної  безпеки, що є чи не найголовнішою складовою 
безпеки нашої держави. 

Не дивлячись на вище викладене, ситуацію погіршує відсутність 
систематизації стосовно понятійного апарату у даному напрямку, а також 
конкретних пропозицій щодо використання нових методів та моделей управління 
економічною безпекою та економікою в цілому. 

Кінцевою метою системи економічної безпеки є підтримка сталого розвитку 
країни та захисту економічних інтересів, як громадян, так і країни, зменшення й 
уникнення ризиків їх життєдіяльності в поточному результаті – встановлення 
найбільш можливого стану безпечного економічного середовища. 

У системі державної безпеки економічна безпека здійснює чітко 
сформульовані функції. Її природа полягає в тому, що вона є матеріальною основою 
національної сувереності. Тобто, економічна безпека – це комплекс дієвих заходів 
офіційних державних органів, які забезпечують стійкість до зовнішніх та внутрішніх 
загроз, характеризують здатність національної економіки до розширеного 
самовідтворення та задоволення потреб громадян, суспільства і держави на певному 
визначеному рівні та часовому проміжку [1]. 

Наразі основними загрозами економічній безпеці України виступають: 
- скорочення валового внутрішнього продукту; 
- низька конкуренція (конкурентноспроможність продуктів); 
- корупція; 
- критичний стан захищеності основних засобів; 
- нерівномірності розвитку територій та населення; 
- витік капіталу за кордон. 
Сучасний розвиток економіки держави – це рівень взаємопроникнення в 

економіку інших держав в умовах дотримання вимог гіперконкуренції. 
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 Створення умов і факторів економічної безпеки повинно забезпечити належне 
середовище для інвестицій та інновацій, удосконалення виробництва, підвищення 
продуктивності та конкуренції на робочих місцях [2]. 
 Особливою рисою економічної безпеки є те, що вона постійно відображає 
рівень ефективності функціонування усіх її структкрних елементів, що дозволяє 
своєчасно виявити загрози та уникнути їх, і запобігти небезпеці завдання збитків 
держави [3]. 
 Отже, з огляду на суперечності та інтеграційні тенденції сьогодення, особливе 
місце належить проблемі економічної безпеки держави як основи забезпечення її 
суверенітету, конкурентоспроможності, обороноздатності, підтримання соціальної 
злагоди в суспільстві, органічного входження країни в систему світової економіки. 
Зазначимо, що відсутність єдиного розуміння суті економічної безпеки та 
визначення її складових як в науковій літературі, так і в нормативноправовій базі, 
породжує низку суперечностей та зумовлює актуальність подальших наукових 
розробок у цій сфері. 
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Економічна безпека становить собою динамічний інститут, який, 
використовуючи свої економічні та політичні властивості в ринковій системі 
господарювання, здійснює функції різнопланового забезпечення ефективної 
економічної діяльності всіх підрозділів та підсистем, функції по формуванню та 
підтримці відповідної конкурентоспроможності та функції захисту економічних 
інтересів у разі неефективного функціонування економіки. 


