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бізнесу повинна забезпечувати стан захищеності таких підприємств та 
забезпечувати захист від ризиків.  

Саме тому дана система є однією з ключових для якісної та безпечної 
роботи підприємства, з чого і формується потреба дослідження стану безпеки 
підприємства та постійний контроль. 
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На сучасному розвитку нашої держави все більше набирає актуальності 

питання щодо подолання та недопущення загроз економічній безпеці країни в 
умовах кризового стану. Безумовно, вплив зовнішніх та внутрішніх факторів 
на подолання економічної нестабільності має велике значення для будь-якої 
країни. В умовах євроінтеграції Україна поступово змінює свої економічні 
показники. При цьому намагаючись їх зрівняти з міжнародними стандартами. 

Розгляд питань щодо фінансової та економічної безпеки вже давно при-
вертають увагу багатьох вітчизняних вчених, зокрема: Л.І. Абалкін, А.І. Ар-
хіпов, О.І. Барановський, І.А. Бінько, Д.Д. Буркальцева, Т.М. Ковальчук, 
Т.О. Костюк, В.П. Мартинюк, О.О. Новікова, В.І. Онищенко, Є.Г. Панченко, 
В.А. Предборський, Г.А. Пастернак-Таранушенко, О.Ф. Саєнко, О.С. Силкін, 
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О.Є. Стародубцева, А.І. Сухоруков, В.І. Франчук, В.Т. Шлемко, А.М. Штанг-
рет та багатьох інших. Незважаючи на значну кількість робіт актуальність до-
слідження економічної безпеки в умовах фінансової та економічної нестабі-
льності посилюється з існуванням значної кількості дискусійних теоретичних 
і практичних питань щодо напрямів подолання існуючих загроз економічній 
безпеці України в контексті сучасних євроінтеграційних та глобалізаційних 
процесів. 

У Законі України «Про основи національної безпеки України» зазначе-
но, що об’єктами національної безпеки є людина і громадянин, суспільство та 
держава [1]. Економічна безпека є складовою національної безпеки, тому 
проблема її забезпечення має розглядатися щодо об’єктів національної безпе-
ки. Такий підхід обумовлено тим, що особа, суспільство та держава, займаю-
чи різні положення в економічній системі, визначають потреби в різних еко-
номічних інтересах, а відповідно – різних способів забезпечення економічної 
безпеки [2, с.191]. 

Отже, невід’ємною складовою національної безпеки є економічна безпека 
держави. Вона відіграє вирішальну роль у досягненні економічного суверені-
тету держави, забезпеченні економічного розвитку, реалізації ефективної со-
ціальної політики, убезпеченні суспільства від екологічних стихій, зростанні 
національної конкурентоспроможності в умовах міжнародної економічної 
взаємозалежності. Створення ефективної системи економічної безпеки дер-
жави дає можливість вчасно виявляти загрози національним економічним ін-
тересам і запобігати заподіянню збитків соціально-економічній системі в ці-
лому. Поліпшення системи економічної безпеки набуває особливої актуаль-
ності для країн, які переживають трансформаційну кризу та загострення при-
таманних їй суперечностей [3, с. 17]. Це явище завжди характеризується за-
гостренням суперечностей, які є результатом кризових ситуацій. Глибина і 
характер розвитку кризи можуть поставити під загрозу саме існування соціа-
льно-економічної системи країни. У цьому разі одним із першочергових за-
вдань є саме забезпечення економічної безпеки [2, с. 192]. На нашу думку, не-
ефективність економічної безпеки повною мірою впливає на соціально-
економічну систему. Саме тому в країнах, які не приділяють увагу соціально-
економічним процесам виникає нестабільність в економіці країни. 

Найбільш актуальними викликами глобалізації, які створюють численні 
загрози економічній безпеці держави, є такі: нестабільність світової фінансо-
вої системи, яка супроводжується незбалансованістю світової торгівлі та ін-
вестиційних потоків між найбільшими економічними центрами світу; розши-
рення світових ринків для певних видів продукції,товарів і послуг; поширен-
ня кризових явищ; експансія передових країн світу; дефіцит ресурсів для ро-
зширеного розвитку. Загрозами економічній безпеці України, які створюють-
ся в умовах глобалізації, на нашу думку, слід вважати реальні або потенційні 
явища та події, що загрожують функціонуванню і розвитку економічної, соці-
альної та політичної системи, а також життєво необхідним потребам та інте-
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ресам людини, суспільства і держави. При цьому загрози економічній безпеці 
прийнято поділяти на зовнішні та внутрішні [4, с. 40-41]. 

До внутрішніх загроз економічній безпеці України слід віднести: низь-
кий технологічний рівень більшості галузей, високі витрати виробництва, ни-
зьку якість продукції і, як наслідок, низьку конкурентоспроможність націона-
льної економіки; втрату значної частини науково-технічного потенціалу, по-
зицій на важливих напрямах науково-технічного прогресу; деформовану 
структуру виробництва; зруйнування системи відтворення виробничого по-
тенціалу; неефективність державного управління соціально-економічними 
процесами та інші. До головних зовнішніх загроз належать: імпортна залеж-
ність України з багатьох видів продукції, включаючи стратегічні товари, ене-
ргоносії, комплектуючі вироби для машинобудування, продовольчі товари; 
нераціональна структура експорту; перебування в зародковому стані фінансо-
вої, організаційної та інформаційної інфраструктури підтримки конкурентос-
проможності українського експорту; некерований відтік за кордон інтелекту-
альних і трудових ресурсів; недостатній експортний та валютний контроль і 
недосконалість митної політики; слабка розвиненість транспортної інфра-
структури зовнішньоекономічних стосунків [5, с. 69]. 

Таким чином, безпека є складовою національної безпеки, тому питання 
щодо подолання та недопущення загроз має розглядатися в контексті націо-
нальної безпеки України. Нині, існуючі загрози на сучасному етапі розвитку 
нашої держави прийнято поділяти на зовнішні та внутрішні. Зменшення та 
недопущення загроз економічній безпеці в умовах фінансової та економічної 
нестабільності в першу чергу залежить від рівня розвитку самої країни та її 
економічного стану. Другорядні чинники, які теж певною мірою можуть 
впливати на загострення економічного стану держави можливо подолати, як-
що вчасно реагувати на економічну нестабільність країни, зокрема: високі 
витрати виробництва, низьку якість продукції і.т.п.  
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