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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ 

Економічна безпека є базовою і визначальною складовою національної 

безпеки, ув’язуючи економічний розвиток країни з внутрішнім і міжнародним 

становищем. Відповідно Конституція України визначає: «Захист суверенітету і 

територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та 

інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього 

Українського народу».    

У Законі України “Про основи національної безпеки України” економічна 

безпека розглядається як складова національної безпеки (безпека в економічній 

сфері), до якої віднесено такі напрями державної політики національної 

безпеки: 

1) недопущення незаконного використання бюджетних коштів державних 

ресурсів і перетікання їх у тіньову економіку; 

2) контроль за експортно-імпортною діяльністю, що спрямована на 

підтримку важливих для України пріоритетів і захист вітчизняного виробника; 

3) боротьба з протиправною економічною діяльністю, протидія 

неконтрольованому відпливу національних матеріальних, фінансових, 

інтелектуальних, інформаційних та інших ресурсів [1]. 

Економічна безпека в узагальненому вигляді означає можливість і 

готовність економіки забезпечити достатні умови життя і розвитку особи, 

соціально-економічну і військово-політичну стабільність суспільства і держави, 

протистояти впливу внутрішніх і зовнішніх загроз та є матеріальною основою 

як національної безпеки в цілому, так і практично і всіх її складових 

(продовольчої, енергетичної, науково-технічної, демографічної, екологічної 

безпеки) [2, с.99]. 



В комплексі загроз економічній безпеці країни виділяються внутрішні та 

зовнішні загрози [3, с.155]. Основними внутрішніми загрозами варто вважати: 

1) у науково-технічній сфері: руйнування науково-технічного потенціалу, 

згортання науково-технічних розроблень, скорочення потенціалу 

фундаментальної науки, відплив наукових кадрів за кордон; 

2) в економічній сфері: скорочення обсягів виробництва у провідних 

галузях, монополізація економіки, криміналізація бізнесу, великий внутрішній 

борг, високий рівень зношеності основних фондів, енергетична залежність, 

енергетична криза, низький рівень продуктивності праці та інвестиційної 

діяльності, високий рівень інфляції та безробіття, зростання тіньової економіки; 

3) у соціальній сфері: поглиблення диференціації доходів, бідність, 

погіршення структури харчування, зменшення доступності освіти та медичних 

послуг, погіршення якості життя, соціальна незахищеність значних верств 

населення, зниження народжуваності, зростання смертності. 

До зовнішніх загроз економічній безпеці країни належать: 

1) економічна залежність від імпорту, від’ємне зовнішньоторговельне 

сальдо, нераціональна структура експорту; 

2) втрата позицій на зовнішніх ринках; 

3) зростання зовнішньої заборгованості; 

4) неконтрольований відплив валютних ресурсів за кордон. 

Між загрозами національним інтересам держави й усуненням перешкод 

для розвитку реального сектору економіки наявний тісний взаємозв’язок. 

Виокремивши найважливіші загрози реальному сектору економіки, можна 

окреслити перспективи реалізації заходів державної політики з мінімізації чи 

попередження їх виникнення та їх негативного впливу на економічну безпеку.  

Ключові завдання політики національної безпеки в Україні сьогодні у 

сфері забезпечення економічної безпеки визначені у Стратегії національної 

безпеки України «Україна у світі, що змінюється». До них відносяться: 

1) дієвий захист права власності, оптимізація податкового навантаження 

на бізнес, удосконалення регуляторного і корпоративного законодавства, 



обмеження монополізму і сприяння конкуренції, підвищення ефективності 

регулювання фінансових і товарних ринків; 

2) створення на цій основі сприятливих умов для підприємництва та 

інвестування, обмеження тіньової господарської діяльності; 

3) підвищення ефективності використання державних коштів, 

забезпечення дієвого державного контролю за діяльністю суб'єктів природних 

монополій, ефективності цінової і тарифної політики; 

4) забезпечення сталості фінансової системи, гнучкості валютного курсу 

гривні, розширення кредитної підтримки економіки; 

5) мінімізація негативного впливу на економіку зовнішньої кон'юнктури 

та наслідків світової фінансово-економічної кризи; 

6) посилення захисту внутрішнього ринку від несумлінної конкуренції з 

боку підприємств-монополістів та постачальників імпортної продукції;  

7) підвищення ефективності державного контролю за діяльністю 

підприємств, що мають стратегічне значення для економічної безпеки держави; 

8) оптимізація структури та обсягу зовнішнього боргу, недопущення 

неконтрольованого відпливу капіталу за межі держави; 

9) стимулювання підвищення технологічного рівня української 

економіки, розвитку національної інноваційної системи та інноваційної 

активності підприємств. 

Історичний досвід розвинутих країн підтверджує, що держава повинна 

постійно використовувати ефективні економічні важелі, щоб забезпечувати 

національні економічні інтереси і забезпечуючи високий рівень національної 

економічної безпеки. 
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