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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ 

 Забезпечення безпеки є однією з найважливіших функцій держави. У 

ст. 17 Конституції України зазначено, що захист суверенітету і 

територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та 

інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою 

всього Українського народу [1]. 

Економічна безпека – це становище держави, за якого є можливість 

створювати й розвивати ефективні умови для перспективного розвитку та 

зростання добробуту громадян. Економічна безпека країни як одна з 

визначальних складових національної безпеки суверенної країни, водночас, є 

надсистемою, яка акумулює у своїй місткій дефініції і включає такі важливі її 

складові, як фінансова, енергетична, інноваційно-технологічна, продовольча, 

соціальна та зовнішньоекономічна безпеки держави [2, с. 181]. 

Сьогодні економічна безпека будь-якої країни – це 

загальнонаціональний комплекс заходів, спрямований на стійкий розвиток і 

вдосконалення її економіки, що обов’язково включає також механізм 

протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам або ризикам, зазвичай, супутнім 

діяльності держави як суб’єкта фінансових відносин [3, с. 35]. 

Основними національними інтересами економічної безпеки є: 

1) здатність економіки функціонувати в режимі розширеного 

відтворення без критичної залежності від імпорту; 

2) прийнятний рівень життя населення, що забезпечує соціально-

політичну стабільність; 

3) стійкість фінансової системи; 



4) збереження єдиного економічного простору, що унеможливлює 

розвиток сепаратистських тенденцій; 

5) створення економічних і правових умов, що не допускають 

криміналізації суспільства; 

6) забезпечення необхідного державного регулювання економічних 

процесів, здатного гарантувати нормальне функціонування ринкової 

економіки як в звичайних, так і в екстремальних умовах [4, с. 397]. 

Національна економічна безпека формується на таких принципах: 

1) економічна незалежність, тобто можливість здійснення державного 

контролю за використанням національних ресурсів, досягнення високого 

рівня виробництва, ефективності та якості продукцiї; 

2) стійкість і стабільність національної економіки, яка визначається 

міцністю і надійністю усіх елементів економічної системи, захистом усіх 

форм власності, створенням надійних умов та гарантій для підприємництва; 

3) здатність до саморозвитку й прогресу, тобто спроможність 

самостійно реалізовувати і захищати національні інтереси, створювати 

сприятливий інвестиційно-інноваційний клімат, постійно модернізувати 

виробничі процеси, розвивати інтелектуальний потенціал.  

Загрозами економічній безпеці країни є сукупність умов і чинників, які 

створюють небезпеку життєво важливим інтересам особистості, суспільству, 

державі, ускладнюють або унеможливлюють реалізацію національних 

економічних інтересів, створюють небезпеку для соціально-економічної та 

політичної систем, життєзабезпечення нації та окремої особи. В економічній 

літературі в комплексі загроз економічній безпеці країни виділяються 

внутрішні та зовнішні загрози. Основними внутрішніми загрозами є: 

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

потенціалу, згортання науково-технічних розроблень, скорочення потенціалу 

фундаментальної науки, невизначеність державної науково-технічної 

політики, відплив наукових кадрів за кордон або в іншу сферу діяльності; 



2) в економічній сфері: скорочення обсягів виробництва у провідних 

галузях, розрив господарських зв'язків, монополізація економіки, 

криміналізація бізнесу, високий рівень зношеності основних фондів, 

енергетична залежність, низький рівень інвестиційної діяльності, високий 

рівень інфляції та безробіття, зростання тіньової економіки, низький 

платоспроможний попит населення, масове ухиляння від сплати податків; 

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, 

неконтрольовані міграційні процеси. 

До зовнішніх загроз економічній безпеці країни належать: економічна 

залежність від імпорту, від’ємне зовнішньоторговельне сальдо, 

нераціональна структура експорту – надмірний вивіз сировинних ресурсів; 

втрата позицій на зовнішніх ринках; зростання зовнішньої заборгованості, 

нераціональне використання іноземних кредитів; неконтрольований відплив 

валютних ресурсів за кордон, розміщення їх у зарубіжних банках. 

Історичний досвід розвинутих країн підтверджує, що держава повинна 

постійно використовувати ефективні економічні важелі, щоб забезпечувати 

національні економічні інтереси, високий рівень розвитку національної 

економічної безпеки і підвищення рівня та якості життя населення країни. 
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