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ВПЛИВ ЗАГРОЗ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ 

 
Причиною динамічних змін, що відбулися за останні роки в історії 

розвитку нашої держави та вплинули на рівень її безпеки стали: анексія Криму, 

втрата східних територій українських земель, активна еміграція населення, 

сировино-індустріальна пастка, підвищення рівня безробіття,енергетична 

залежність, високі темпи інфляції, військова агресія зі сторони Російської 

Федерації, високий рівень корупції, несприятливий бізнес-клімат та низький 

рівень інвестицій. 

Деякі економічні чинники є певною загрозою для безпеки України. 

Експерти вважають: «Чітка фіксація загроз у державних документах найвищого 

рівня з відповідними заходами для їх нейтралізації допоможе усвідомити 

поточну складну ситуацію». Це розпочне і роботу з необхідними змінами у 

державній політиці для мінімізації негативного впливу загроз. Я цілком 

погоджуюся з цим твердженням, адже формування таких документів як 

Доктрина економічної безпеки, дозволить зробити прямий поштовх для сталого 

економічного розвитку держави та гідного рівня життя українців.  

Низька конкурентоспроможність національної економіки. Ця проблема 

спричинена відсталістю технологічної бази більшості галузей, високою 
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енергомісткістю та ресурсомісткістю виробництва, низькою якістю продукції та 

високими витратами виробництва. Спад інвестиційної активності посилив 

тенденції старіння виробничого потенціалу країни, проте оновлення фізично та 

морально застарілих основних фондів не спостерігається. Тобто, відбувається 

зростання ступеня зношуваності основних фондів [1]. 

Погіршення стану науково-технічного потенціалу країни. Унаслідок 

економічної кризи сталася втрата позицій на окремих напрямах науково-

технічного розвитку. Серйозним ударом для економіки країни став виїзд за 

кордон і вимушений перерозподіл в інші сфери діяльності висококласних 

наукових фахівців; сталася втрата престижності інтелектуальної праці; суттєво 

знизилась мотивація до досягнення якісних її результатів, припинили своє 

існування багато наукових установ [2]. 

Криміналізація економіки та корупція в органах державної влади. Значної 

гостроти для економіки держави нині набуває кримінальна загроза, оскільки 

зводить нанівець усі зусилля з реформування національного господарства. 

Прикладами криміналізації української економіки є зростання корупції та 

посилення організованої злочинності, її проникнення в ключові галузі 

української економіки; приховування прибутків і ухилення від сплати податків, 

порушення договірних зобов‘язань тощо [3]. 

Вважаємо, що падіння рівня економіки нашої країни призведе до 

неспроможності держави соціально захистити малозабезпечені верстви 

населення, зменшення рівня її обороноздатності,зниження темпів розвитку 

науки і освіти в цілому і, врешті, до втрати самої державності. Держава повинна 

вживати певних заходів, які будуть впливати на  нейтралізацію внутрішніх та 

зовнішніх загроз та підвищувати рівень економічної безпеки в цілому. 

Також для того щоб зміцнити безпеку України, захистити її від 

внутрішніх та зовнішніх загроз, необхідно для початку створити умови для 

розвитку економіки, зокрема для малого бізнесу, адже приватні підприємницькі 

структури дбають не тільки про власні інтереси і безпеку, а й ураховують 

інтереси держави і суспільства, що сприяє підвищенню економічної безпеки 
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України. Крім цього, необхідно вирішити макроекономічні завдання -наростити 

національне багатство та науково-технічний потенціал, досягти соціально-

політичної стабільності та рівня життя населення, як у розвинених країнах. 

Важливим елементом є розвиток та зміцнення міжнародних економічних 

відносин з іншими державами.  

На управлінському рівні необхідно скоротити установи, що не виконують 

свої функції,а також державні органи, в яких панує корупція. Необхідно 

перезавантажити та запропонувати нові підходи до їх формування, а уряд 

повинен,у свою чергу,протидіяти організованій злочинності зусиллями усіх 

правоохоронних органів, позбавлених політичних впливів. 

Отже, для підвищення рівня безпеки України на державному рівні 

потрібно ухвалити низку нормативних документів – законів та урядових 

програм, що будуть закріплені за кожним сектором економіки. Також, вважаємо, 

що важливим буде долучити до цієї роботи не тільки органи державної влади, а 

й регіональні та місцеві органи управління. 

Список використаної літератури: 

1. Національна економіка. Навчальний посібник / А.Ф. Мельник, А. Ю. 

Васіна, Т. Л. Желюк, Т. М. Попович. К.: Знання, 2012. 463 с.  

2. Щодо тенденцій і напрямів стимулювання інвестиційної діяльності в 

Україні в посткризовий період. Аналітична записка [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://www. niss.gov.ua/articles/639/  

3. Миндюк Т. П. Економічна злочинність в Україні та шляхи її подолання / 

Т. П. Миндюк [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/4882/1/148. pdf 

 

 

 

 

 

 


