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ПРОБЛЕМИ І ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

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.

Економічна безпека України - це складова частина національної безпеки,

її фундамент і матеріальна основа. Забезпечення економічної безпеки є

винятковою прерогативою держави.

Об’єкт економічної безпеки країни – це той стан економіки, який з боку

суспільства бажано зберегти або розвивати у прогресуючих масштабах.

Суб'єктами економічної безпеки України є центральні державні органи

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та

організації різних форм власності.

Сучасні виклики національній та економічній безпеці України

обумовлюють необхідність реалізації швидких заходів, певною мірою

нестандартного підходу до управління економікою, наприклад, особливої уваги

потребує розроблення концепції розміщення продуктивних сил, яка б

враховувала потенційні та реальні загрози національній безпеці з точки зору

пріоритетів обороноздатності, забезпечення збалансування структурних

пропорцій регіональних економічних систем та економіки в цілому [3].

Важливою умовою досягнення економічної безпеки України є

макроекономічна стабілізація при ефективній зайнятості й структурній

збалансованості економіки, а також збереження балансу позитивних тенденцій

в соціально-економічній системі.

Незалежність у формуванні й розвитку господарського механізму означає
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право держави розвивати власну модель господарювання, насамперед

поєднувати ринкові важелі управління економікою з державним регулюванням.

Досвід розвинутих країн світу підтверджує, що ядром господарського

механізму в сучасних умовах є регулювання економіки, яке здійснюють

держава, компанії (насамперед крупні), інші суб'єкти підприємницької дія-

льності.

Зростання геополітичних і економічних загроз зумовило відтік

інвестиційних і кредитних ресурсів з національної економіки, що спровокувало

подальше зменшення золотовалютних резервів та накопичення готівкових

коштів поза фінансово-кредитними установами. Серйозні проблеми виникли в

структурі зовнішньо-торгівельного балансу [5].

Зовнішньоекономічна безпека полягає в мінімізації збитків держави від

дії негативних зовнішніх економічних чинників, створенні сприятливих умов

для розвитку економіки шляхом її активної участі у світовому розподілі праці,

відповідності зовнішньоекономічної діяльності національним економічним

Інтересам.

Важким тягарем обернулася для України проблема газової залежності,

протягом всього періоду самостійності, різні уряди країни декларували

першочергові заходи щодо розбудови енергетичної незалежності економіки.

За двадцять років існування України як незалежної держави не сталося

бажаного оздоровлення соціально-економічної ситуації.

Стан поточних економічних показників свідчить, що проблеми

економічної безпеки загострилися у країні в цілому, а також щодо головних її

складових - держави, суб'єктів господарської діяльності, людини.

Особливе місце займає проблема зовнішнього боргу України, її специфіка

полягає в тому, що вона торкається економічної безпеки не тільки України, а й її

кредиторів. І хоча гострота проблеми сьогодні ще не досягла критичної

відмітки, вона заслуговує на підвищену увагу [2].

На сучасному етапі Україні потрібно вирішити комплекс непростих

питань, найгострішими з яких є проблема економічної безпеки країни та її
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громадян, тому ця проблема має постійно перебувати у центрі уваги держави.

Оскільки безпека держави у всіх її формах реалізується через відповідне

державне фінансування, основою якого є створений внутрішній валовий

продукт, то чи не найважливішою її складовою є саме економічна безпека.

Вона характеризується таким станом національної економіки, який дає

змогу зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, забезпечує

конкурентоспроможність держави, її незалежність від зовнішнього середовища

та економічний добробут населення [4].

Економічна безпека держави включає в собі значну кількість складових,

які є взаємозалежними між собою та в цей же час і самостійними системами зі

своїми елементами. Проте, паралельно з цим, вони також страждають від

негативного впливу загроз і тому, на нашу думку, визначення основних загроз

слід розглядати в контексті кожної складової економічної безпеки держави [1].

Для покращення економічної безпеки України необхідно здійснити ряд

рішучих кроків: 1) виправити політичну ситуацію у країні шляхом покращення

чинного законодавства; 2) вдосконалити систему постачання енергоресурсів,

налагодження співробітництва з азіатськими країнами; 3) розширення

внутрішнього ринку, подолання структурної деформації в економіці; 4)

подолання безробіття, створення сприятливих умов праці, запобігання «втечі

трудового капіталу» та «втечі мізків»; 5) проведення ефективної інноваційно-

інвестиційної політики; 6) створення привабливого інвестиційного клімату; 7)

розвиток інтелектуального і трудового потенціалу країни; 8) утримання

низького рівня інфляції; 9) встановлення і реалізація чітких

зовнішньоекономічних пріоритетів; 10) підвищення рівня

конкурентоспроможного вітчизняного виробництва; 11) збереження

стабільності національної валюти як засобу нагромадження; 12) формування

врівноваженого енергетичного балансу; 13) створення системи кредитування

експорту за підтримки держави; 14) поступове зменшення обсягів застосування

іноземної валюти як засобу платежу на території України.
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ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Гроші є універсальною складовою товарообігу у світі. Дослідження

інвестування завжди знаходилося у центрі уваги. Це пояснюється тим, що

інвестиції входять в основу господарської діяльності вони визначають процес

зростання економіки в цілому. Інвестиційна теорія формується одночасно зі

світовим ринком який отримав свій початок завдяки великим географічним

відкриттям ХV-ХVI ст. У теперішній час інвестиції дають змогу розвиватися

новітнім технологіям, підвищення якісних показників та високого рівня


