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Досліджено наукові підходи до виділення сутнісних ознак поняття «економічна безпека» і дано узагальнене визначення 
поняття «економічна безпека». Виділено низку чинників, які є потенційною загрозою економічній безпеці України. Ви
значено основні критерії оцінки та основні складові економічної безпеки. Охарактеризовано предмет, об’єкт і суб’єкт 
економічної безпеки. Запропоновано напрям щодо ефективності забезпечення економічної безпеки України.
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Popadynets N. M. MAIN FACTORS THAT PROVIDE ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE
Current economic and political situation in Ukraine, revolutionary and military events of recent years caused dynamic changes 
in the state, especially effects its security. Security as a system of indigenous typical characteristics of any country embodies all 
spheres of life and different sectors of human society, country and nature. So the problem of economic security of Ukraine, which 
is crucial in the context of the existence and development of Ukraine as a sovereign state is extremely important nowadays.
The base of the research is scientific papers of Ukrainian scientists and statistical information. The methodological basis of this 
study is general scientific and special methods of cognition, including generalization and systematization, economic analysis, 
method comparison and statistical methods. 
The article aims to analyze the definition of economic security and identify the main factors, criteria and elements of economic 
security of Ukraine.
The article discusses the main issues related to the economic security of Ukraine. The article studies scientific approaches to 
the allocation of essential features of the concept of economic security and gives generalized definition of «economic security». 
A number of factors that can be considered as a potential threat to the economic security of Ukraine are highlighted. The main 
evaluation criteria and key components of economic security are determined. Object and subject of economic security is charac
terized. Directions on effective support of economic security of Ukraine are suggested.
Keywords: economic security, legislation, scientific approaches, object, subject factors.

Економічна і політична ситуація, яка сформува-
лася в Україні сьогодні, революційні та воєнні події 
останніх років – усе це спричинило динамічні зміни в 
державі, особливо це вплинуло на її безпеку. Безпека 
як система корінних, типових властивостей будь-якої 
країни втілює всі сфери різних галузей життєдіяль-
ності й розвитку людини, суспільства, держави і при-
роди. Загалом, безпеку можна визначати як якісну ха-
рактеристику об’єкта (системи), здатність об’єкта до 
існування і розвитку та його захищеність від внутріш-
ніх і зовнішніх загроз. Місце, роль і пріоритет кожно-
го з елементів безпеки визначаються обставинами, що 
реально складаються на певний період часу всередині 
й зовні об’єкта. Тому важливого значення сьогодні на-
буває проблема економічної безпеки України, що є ви-
значальною в контексті існування і розвитку України 
як суверенної держави.

Теоретико-методологічним засадам вивчення еко-
номічної безпеки України присвячено багато праць 
віт чизняних і зарубіжних учених, зокрема Я. Базилю-
ка, А. Бесчастного, З. Варналія, О. Власюка, В. Горбу-
ліна, А. Гуменюка, М. Єрмошенка, Я. Жаліла, Дж. Ке-
нана, А. Мокія, Х. Моргентау, В. Мунтіяна, С. Окіта, 
В. Тритяка, М. Флейчук та ін. 

Метою статті є аналіз дефініції поняття «еконо-
мічна безпека» і визначення основних чинників, кри-

теріїв та елементів забезпечення економічної безпеки 
України. 

Сьогодні в період кардинальних економічних пере-
творень, коли розвинувся потужний недержавний сек-
тор економіки, дуже важливо, щоб приватні підприєм-
ницькі структури дбали не лише про власні інтереси 
і безпеку, як це спостерігається, а й ураховували ін-
тереси держави і суспільства та сприяли забезпечен-
ню економічної безпеки України. Адже коли валютні 
кошти вітчизняних комерційних структур осідають в 
іноземних банках, зміцнюючи економічний потенціал 
іноземних країн, то вони підривають його в Україні. 
Фінансове знекровлення власної країни призводить до 
зменшення рівня її обороноздатності, неспроможнос-
ті соціально захистити вразливі верстви населення, 
розвивати науку, освіту, культуру і, врешті, до втрати 
самої державності. Держава повинна вживати всіх за-
ходів для нейтралізації подібних загроз своїй еконо-
мічній безпеці.

Важливо зауважити, попри те, що визначення по-
няття «економічна безпека» має важливе значення для 
коректного формування державної політики в еконо-
мічній сфері загалом, на сьогодні як в Україні, так і за 
її межами відсутнє єдине розуміння щодо визначення 
цієї категорії. Адже саме поняття «економічна безпе-
ка» належить до числа тих, які, з одного боку, всім ін-



ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF THE MODERN PERIOD OF UKRAINE 21 

туїтивно зрозумілі, а з другого – важко визначаються в 
досить коректній та вичерпній формі. 

Термін «економічна безпека» уперше запровадив і 
актуалізував цю проблему в умовах світової глобальної 
кризи президент США Ф. Рузвельт, де він розглядає еко-
номічну безпеку як гідне житло, добра освіта, соціаль-
ний захист, розумний дохід в обмін на продукцію і до-
статній рівень зайнятості населення [1]. Офіційно тер-
мін «економічна безпека» був визнаний 1985 року, коли 
на 40-й сесії Генеральної асамблеї ООН було прийнято 
резолюцію про міжнародну економічну безпеку [2, c. 
7]. У подальшому це питання розглядалося у працях 
відомих американських учених Дж. Кеннана, Х. Мор-
гентау. Головні завдання в досягненні економічної 
безпеки країни вони вбачали у зміцненні конкуренто-
спроможності національного виробництва, дотриман-
ні торговельних переваг, забезпеченні переваг націо- 
нальної економіки на світових ринках, а також захисті 
інтересів держави у технологічних сферах [3, c. 12].

Японський учений С. Окіта обґрунтував більш гу-
маністичний підхід, який убачав в економічній безпе-
ці держави таку її поведінку, за якої країна не мала б 
ворогів, а для цього варто створити сприятливі умови 
для імпорту у країну, зміцнення національної валюти, 
розвитку стратегічної інвестиційної політики [2, c. 7].

Серед вітчизняних науковців також є багато думок 
щодо сутності значення і складових системи еконо-
мічної безпеки. Так, О. Власюк [4, c. 17], вважає, що 
економічна безпека України базується на творчому по-
єднанні ресурсів стабільності, керованості та дозовано-
го економічного ризику в тих сферах господарювання, 
де можна отримати максимальну соціально-економіч-
ну поточну ефективність, а також створити сприятли-
ві умови для перспективних інноваційних проектів. 
В. М. Геєць і М. О. Кизим та інші науковці [5, с. 14] 
основними структурними складовими елементів еко-
номічної безпеки виділяють енергетичну, фінансову, 
соціальну, інноваційно-технологічну, продовольчу, зов-
нішньоекономічну, демографічну та екологічну безпе-
ку. В. І. Мунтіян [6, с. 459] також розділяв зовнішньо-
економічну безпеку та внутрішні складові економічної 
безпеки, серед яких розглядалися: сировинно-ресурс-
на, енергетична, фінансова, військово-економічна, 
інформаційна, технологічна, продовольча, соціальна, 
демографічна, екологічна безпека і тіньова економіка. 
З. С. Варналій [7, с. 34] визначив, що економічна безпе-
ка містить такі основні складові, як фінансова, енерге-
тична, науково-технологічна, продовольча, соціальна, 
трудоресурсна і зовнішньоекономічна безпека країни. 
Натомість В. Шлемко [8, с. 143] виділяє важливість 
зовнішньоекономічної безпеки і внутрішні складові 
економічної безпеки, до яких належать: сировинно-ре-
сурсна, енергетична, фінансова, військово-економічна, 
технологічна, продовольча безпека, а також соціаль-
ний, демографічний та екологічний аспекти. 

А. М. Гуменюк [8, с. 143] суть значення економіч-
ної безпеки розглянув досить широко. Він охарактери-
зовує економічну безпеку як багатогранну категорію, 
що відображає соціально-економічне явище і розгля-
дається як мотив і мета функціонування макросистем; 
стан економіки, за якого забезпечується досягнення 

сукупного вектора інтересів структурних елементів 
макросистеми; якісна характеристика економічної 
системи, яка дає змогу оцінити її життєздатність у 
різних умовах (мирний чи військовий стан, природне 
стихійне лихо і техногенні катастрофи, соціальні збу-
рення); результат діяльності – стан захищеності або 
незахищеності за визначеною шкалою рівнів безпеки; 
спроможність інституцій створити механізми реаліза-
ції та захисту інтересів економічних суб’єктів. Саме 
системний підхід створює можливість окреслити міс-
це економічної безпеки в динамічному розвитку мак-
росистеми держави. При цьому зміцнення економіч-
ної безпеки обумовлене не лише потребами соціаль-
ного та економічного розвитку, а й позаекономічними 
та інституціональними чинниками [9, с. 8–9].

Узагальнюючи наведені думки вчених, можна дати 
таке визначення: економічна безпека – це сукупність 
умов, що забезпечують незалежність національної 
економіки, її стабільність і стійкість, здатність до по-
стійного відновлення і самовдосконалення, здатність 
економіки забезпечувати ефективне задоволення ен-
догенних та екзогенних суспільних потреб. 

Загалом стан економічної безпеки держави характе-
ризує загальний рівень економіки країни; наявність і рі-
вень погроз державі, суспільству й особі; ефективність 
економічної політики держави і державного регулю-
вання економіки; повноту реалізації функції держави.

Також економічна безпека оцінюється за певними 
критеріями – показниками – індикаторами. Найваж-
ливішими з них є [10]: структура ВВП, обсяг і темпи 
розвитку промисловості, обсяг і динаміка інвестицій; 
природно-ресурсний виробничий і науково-технічний 
потенціал країни; ефективність використання ресурсів; 
конкурентоспроможність економіки на внутрішньому і 
зовнішньому ринках; темпи інфляції; рівень безробіт-
тя; якість життя, ступінь диференціації доходів, забез-
печеність населення матеріальними благами й послуга-
ми; дефіцит бюджету і державного боргу; енергетична 
залежність; інтегрованість у світову економіку тощо.

Важливе значення для економічної безпеки мають 
не самі критеріальні показники, а їхні порогові зна-
чення, тобто граничні величини, перевищення яких 
загрожує економічній безпеці, а також основні скла-
дові елементи економічної безпеки (рис.).

Загалом сутність і стратегія економічної безпеки не 
обмежуються проблемами економічного зростання на 
основі конкуренції, розвитку споживчого та інвести-
ційного попиту, але включають також проблеми ство-
рення ринку цінних паперів, вирішення завдань опти-
мізації відносин власності й менеджменту, а також 
гнучкого державного регулювання ринкової економі-
ки. На коректне розуміння сутнісних властивостей та 
індикаторів економічної безпеки впливають процеси в 
системі господарювання [11]. Так, зміни у відносинах 
власності значною мірою визначають сутнісні детер-
мінанти і якісні властивості характеристики економіч-
ної безпеки. 

У цілому, економічна безпека країни характеризу-
ється системою понять, основними з яких є: чинники, 
об’єкти, загрози, збитки, критерії і показники, страте-
гії і заходи забезпечення безпеки. 
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Економічна безпека України 

Зовнішньоторговельна 
безпека  Фінансова безпека Продовольча безпека 

Виробнича безпека Інвестиційно-
інноваційна безпека  Соціальна безпека 

Демографічна безпека  Енергетична безпека  Сировинно-ресурсна 
безпека  

Технологічна безпека  Екологічна безпека  

Рис. Основні складові економічної безпеки країни

Об’єкт економічної безпеки країни – це той стан 
економіки, який з боку суспільства бажано зберегти 
або розвивати у прогресуючих масштабах. Загрози – 
це негативні зміни в зовнішньому політичному, еко-
номічному або природному середовищі, а також нега-
тивні зміни в аналогічних процесах і сферах усередині 
країни. Загрози поділяють на внутрішні і зовнішні, на 
реальні і потенційні, на цілеспрямовано створені будь-
яким суб’єктом або такі, що виникають стихійно, на 
безпосередні та опосередковані тощо. Збитки – це не-
бажані зміни та втрати різноманітних складових час-
тин об’єкта економічної безпеки. Основою для оцін-
ки загроз і збитків є якісні та кількісні критерії еко-
номічної безпеки. Основні положення програми дій, 
які спрямовані на підвищення економічної безпеки, 
становлять стратегію забезпечення безпеки. Заходи із 
забезпечення економічної безпеки – це конкретні дії 
органів державної влади, їхніх соціальних сил та орга-
нізацій, що в сукупності дає змогу підвищити еконо-
мічну безпеку країни [4, с. 8–9].

До об’єктів економічної безпеки України належать 
не тільки держава, її економічна система та всі при-
родні багатства, а й суспільство з його інститутами, 
установами, філіалами, а також кожна окрема особа.

Суб’єктами економічної безпеки України є функ-
ціональні і галузеві міністерства та інші органи дер-
жавної влади, податкові й митні служби, банки, біржі, 
фонди і страхові компанії, а також виробники, продав-
ці продукції і вітчизняні споживачі.

Предметом державної діяльності в галузі економічної 
безпеки є: визначення і моніторинг чинників, що підри-
вають стійкість соціально-економічної системи і держа-
ви в коротко- і довгостроковій перспективі; формування 
економічної політики та інституційних перетворень, що 
усуває або пом’якшує шкідливий вплив цих чинників у 
рамках єдиної програми економічної реформи.

Також можна виокремити низку чинників, які є по-
тенційною загрозою економічній безпеці України. Зо-
крема: зменшення ВВП, зниження інвестиційної та ін-
новаційної активності і науково-технічного та техно-
логічного потенціалу, зменшення обсягу досліджень 
за стратегічно важливими напрямами інноваційного 
розвитку, ослаблення системи державного регулю-
вання і контролю у сфері економіки; недостатні темпи 
відтворювальних процесів і подолання структурної 
деформації в економіці; критична залежність націо-
нальної економіки від кон’юнктури зовнішніх ринків, 
низькі темпи розширення внутрішнього ринку; нера-

ціональна структура експорту з переважно сировин-
ним характером і малою питомою вагою продукції 
з великою часткою доданої вартості; велика боргова 
залежність держави, критичні обсяги державних зов-
нішнього і внутрішнього боргів; небезпечне для еко-
номічної незалежності України зростання частки іно-
земного капіталу у стратегічних галузях економіки; 
неефективність антимонопольної політики та механіз-
мів державного регулювання природних монополій, 
що ускладнює створення конкурентного середовища 
в економіці; неефективність використання паливно-
енергетичних ресурсів, недостатні темпи диверсифі-
кації джерел їх постачання і брак активної політики 
енергозбереження, що створює загрозу енергетичній 
безпеці держави. Тут доречно буде вказати й на про-
галини в законодавстві, пов’язані з розв’язанням 
проблем забезпечення ефективного контролю з боку 
держави за вивезенням за кордон товарів (насамперед 
сировини природного походження), а також викорис-
танням протиправних і напівлегальних схем виведен-
ня валюти. Усі ці чинники є не лише реальною загро-
зою економічній безпеці України, а й безпосередньо 
підривають основи національної безпеки.

Ще один вектор спрямування, а саме правову 
складову економічної безпеки, можна означити наяв-
ністю таких небезпечних чинників, як нестабільність 
у правовому регулюванні відносин у сфері економі-
ки, у тому числі фінансової (фіскальної) політики 
держави; недостатньо швидке, а в багатьох випадках 
і запізніле нормотворче реагування на ринкові змі-
ни як усередині держави, так і за її межами, відсут-
ність ефективної програми запобігання економічним 
і фінансовим кризам; зростання кредитних ризиків; 
«тінізація» національної економіки; переважання в 
діяльності управлінських структур особистих, кор-
поративних, регіональних інтересів над загальнона-
ціональними [12].

Серед згаданих правових ступорів, які найдеструк-
тивніше впливають на загальний стан економічної 
безпеки держави, – надвисокий рівень лжеекономіки 
(тіньовий сектор). Через те, що вона є тотальною, в 
економіці України відбуваються фактично неконтро-
льовані процеси, які розвалюють державу зісередини.

Оскільки об’єктами економічної безпеки є держа-
ва, суспільство, сім’я, окремі громадяни, підприємства, 
установи, організації, окремі території, а також основні 
елементи економічної безпеки, то судження науковців 
про те, що економічна безпека – це такий стан національ-
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ної економіки, який забезпечує стійкість до внутрішніх і 
зовнішніх загроз і здатний задовольнити потреби зазна-

чених вище суб’єктів, видається досить повним і таким, 
що містить усі основні складові цього поняття.
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