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СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ  

БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ 
роблемність економічної безпеки в умовах подальшої глобалізації набуває статусу 

найвищого пріоритету в державній політиці. Виняткове значення вона має при аргументації 
прийняття політичних рішень. Науково-концептуальні засади про економічну безпеку за-
безпечують формування відповідної політики на рівні держави чи суб’єктів нижчих органі-
заційних рівнів. Система забезпечення економічної безпеки передбачає здійснення постій-
ного моніторингу соціально-економічних процесів з точки зору їхнього впливу на стан еко-
номічної безпеки, оцінку з цих позицій стратегічних програм, нормативно-правових актів, а 
також аналіз ефективності поточних рішень у сфері економічної політики. 

Національна економіка останнім часом підпадає під вплив негативних явищ, що яв-
ляють собою загрозу економічній безпеці держави та лежать у площині фінансової, інфор-
маційної, соціально-економічної, інституційно-правової, техніко-технологічної, інтелектуа-
льно-кадрової, силової та екологічної діяльності суспільства. Система національної еконо-
мічної безпеки повинна враховувати кризові явища, їх складники, які можуть негативно 
відобразитись на стані об’єктів економічної безпеки національної економіки. Важливим 
завданням сьогодення є встановлення змістовного наповнення категорії «економічна безпе-
ка» з урахуванням сучасного економічного середовища, яке динамічно розвивається в умо-
вах невизначеності та підвищених ризиків. Нині будуються нові відношення між об’єктами 
та суб’єктами господарювання в напрямі економічної безпеки їх діяльності. Тому проблема 
визначення сутності й змісту категорії «економічна безпека» на сучасному етапі розвитку 
економіки є актуальною. Таким чином, розвиток теоретичних основ економічної безпеки та 
побудова на цій основі сучасних підходів до її оцінювання мають важливе прикладне зна-
чення. 

Забезпечення економічної безпеки – це гарантія самостійності та незалежності дер-
жави, умова стабільності й ефективного функціонування суспільства. Економічна безпека є 
видовою складовою частиною національної безпеки й водночас належить до системи кате-
горій економічної теорії. У науковий обіг в Україні ця дефініція увійшла трохи більше ніж 
десять років тому, що є досить невеликим строком для її всебічного теоретико-
методологічного аналізу. Про це свідчать наукові суперечності, зумовлені відсутністю 
єдиного підходу в розумінні сутності економічної безпеки, у розробці ефективних способів 
і засобів попередження загроз та опануванні ними і забезпеченні стабільного розвитку еко-
номічної системи країни. Через це розроблення фундаментальних і науково-прикладних 
проблем економічної безпеки виражає не тільки запит економічної теорії, але й потребу 
господарської практики [1].  

В умовах глобалізації світової економіки забезпечення економічної безпеки України 
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стає все більш нагальною проблемою, оскільки економічна безпека – невід’ємна складова 
частина системи національної безпеки, її фундамент. Система економічної безпеки України 
формується в умовах економічної глобалізації, що не може не позначитися на національних 
інтересах та тенденціях соціально-економічного розвитку країни [2]. 

В системі національної безпеки економічна безпека забезпечує чітко визначені 
функції, несе у собі суттєве функціональне навантаження. Її сутність полягає у тому, яка 
вона є матеріальною основою національної суверенності, що визначає реальні можливості у 
забезпеченні інших видів безпеки. Тобто економічна безпека — це підґрунтя для 
функціонування всіх інших її елементів, що входять у цю систему (військової, технічної, 
продовольчої, екологічної). 

Економічну безпеку логічно розглядати як певну систему управління з погляду ор-
ганізаційних, економічних, фінансових, правових та інших факторів, із застосуванням яких 
з’являється можливість: спрямувати потенційні або реальні загрози в таку економічну пло-
щину координат, у якій негативна дія шкоди буде послаблена до бажаного рівня в найко-
ротший час; стабілізувати зовнішньоекономічну діяльність і посилити позиції суб’єктів на 
світовому ринку; домогтися узгодженості в розвитку зовнішнього і внутрішнього ринків у 
тому разі, коли остання буде спиратись на підґрунтя наукових принципів[3]. 

Оскільки безпека держави у всіх її формах реалізується через відповідне державне 
фінансування, основою якого є створений внутрішній валовий продукт, то чи не найваж-
ливішою її складовою є саме економічна безпека. Вона характеризується таким станом 
національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх за-
гроз, забезпечує конкурентоспроможність держави, її незалежність від зовнішнього середо-
вища та економічний добробут населення. 

Сьогодні як ніколи загострюється надзвичайно важливе питання забезпечення еко-
номічної безпеки України, що є одним з найважливіших національних пріоритетів і вимагає 
посиленої уваги представників владних структур, громадських і політичних рухів, нау-
ковців, широких кіл громадськості. Забезпечення економічної безпеки є гарантом державної 
незалежності України, умовою її сталого розвитку та зростання добробуту громадян. Тому 
досить важливим є ретельне дослідження економічного становища нашої держави і прий-
няття кардинальних рішень щодо його покращення. 

Відтак, національна безпека України зaбeзпeчується шляxoм проведення виваженої 
державної політики відповідно до прийнятих в установленому пoрядку дoктрин, концепцій, 
стратегій і програм у політичній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-технологічній, 
інформаційній і особливо в економічній сферах. Вибiр кoнкрeтниx зaсoбiв і шляxiв забезпе-
чення національної безпеки України обумовлюється необхідністю своєчасного вжиття за-
ходів, адекватних характеру і масштабам загроз щодо життєво важливих матеріальних, 
інтелектуальних і духовних цінностей українського народу як носія суверенітету і єдиного 
джерела влади в Україні; визначальних потреб суспільства і держави. Найвищий ступінь 
економічної безпеки досягається за умов, коли ліквідація тієї чи іншої загрози досягається 
не на шкоду іншим. Гoлoвними ж нaпрямкaми дeржaвнoї пoлiтики в oблacті національної 
безпеки України в економічній cфeрi є: нeдoпущeння того, щoб бюджeтнi кoшти і дeржaвнi 
ресурси пeрexoдили у тiньoву екoнoмiку і так само викoриcтoвувaлиcя поза зaкoнoм; 
кoнтрoлювaння експортно-імпортної дiяльнocтi у зв’язку зі збереженням важливих для 
України пріоритетів; зaxиcт вiтчизнянoго виробника; протиправна економічна діяльність та 
боротьба з нею; протидія нeкoнтрольoвaнoму вiдтoку національних фiнaнсiв, iнтeлeктуaль-
них, інформаційних, мaтeрiaльних та інших рecурciв з країни. Загалом, політика у сфері 
національної безпеки має передбачити першочергову кooрдинaцiю зовнішніх та внутрішніх 
склaдoвиx економічної, а також соціальної, eкoлoгiчнoї, науково-технологічної, культурної, 
воєнної, інформаційної пoлiтики держави, що забезпечує eфeктивну діяльність соціальних 
інститутів щoдo пiдтримaння оптимальних умов існування та рoзвитку oзсoби і суспiльствa 
в Україні. 
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