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ПЕРЕДМОВА

Для сучасного стану економіки України як самостійної не-
залежної держави, утвердження її як суб’єкта світового співто-
вариства особливо актуальним є проблеми забезпечення стій-
кого соціально-економічного розвитку, формування механізму 
протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам, підвищення рівня 
життя населення, розвитку системи міжнародної економічної 
взаємозалежності. Зміна внутрішніх і зовнішніх чинників роз-
витку національної економіки актуалізує дослідження питання 
забезпечення економічної безпеки держави.

Україна вже чотири роки знаходиться в стані гібридної вій-
ни, яку веде з нами Російська Федерація. Російська Федерація 
захопила наші території, вбила тисячі українців і порушила між-
народні договори – безумовно, що такі речі мають мобілізувати 
не лише Україну, а й усі цивілізовані країни світу. Потрібно по-
дякувати їм за підтримку, водночас вимагаючи виконання буда-
пештських гарантій. Але найважливіше – необхідно проводити 
внутрішню роботу щодо зміцнення національної безпеки і без-
посередньо економічної, як однієї з найважливіших її складових.

Проблемність економічної безпеки в умовах подальшої 
глобалізації набуває статусу найвищого пріоритету в держав-
ній політиці. Виняткове значення вона має при аргументації 
прийняття політичних рішень. Науково-концептуальні засади 
про економічну безпеку забезпечують формування відповідної 
політики на рівні держави чи суб’єктів нижчих організаційних 
рівнів. Система забезпечення економічної безпеки передбачає 
здійснення постійного моніторингу соціально-економічних 
процесів з точки зору їхнього впливу на стан економічної 
безпеки, оцінку з цих позицій стратегічних програм, норма-
тивно-правових актів, а також аналіз ефективності поточних 
рішень у сфері економічної політики.

Наука про економічну безпеку держави (екосестейт – ско-
рочення англійської назви “economic security of state”) чи не 
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наймолодша з існуючих наук. Перші дослідження були про-
ведені в 1991  – 1992  рр. Оскільки світова спільнота тривалий 
час вважала, що ця наука потрібна лише державам, утвореним 
унаслідок розпаду “соціалістичного табору” та СРСР, то нею 
мають перейматися вчені тільки цих країн. Фінансові кризи, які 
розпочалися в 1997 р. та тривали до 2000 р., і виникаючі час від 
часу у різних країнах світу економічні кризи довели хибність 
такого уявлення. Ця наука є потребою часу і має повсюдну і  
повсякденну актуальність.

Великою допомогою під час підготовки монографії були 
праці видатних українських учених:

• у галузі забезпечення економічної безпеки: С. Пирож-
кова, В. Мунтіяна, В. Горбуліна, О. Власюка, Ю. Пахомова, 
О.  Бєлова, В.  Гейця, Я. Жаліла, С. Воронцова, О. Гриневіча, 
Л. Кістерського, С. Мочерного, В. Ольшевського, О. Плотніко-
ва, А. Сменьковського, А. Сухорукова, В. Косевцова, І. Бінька, 
В. Шлемка, Г. Пастернака-Таранушенка, В. Ліпкана, Н. Юрків, 
Г. Лопушняк, П. Клименка, О. Барановського та М. Єрмошенка;

• у галузі державного управління: С. Куйбіди, І. Розпу-
тенка, О. Якименка, С. Завгородньої, С. Майстро, П. Мекшун, 
В. Бакуменка, С. Білої, О. Суходолі, Т. Іванової, Г. Ситника, Т. Го-
нчарук, Н. Олійник, Є. Романенка, Г. Дмитренка та інших.

Однак потребує глибшого дослідження механізм державно-
го управління економічною безпекою. Серед важливих факторів 
протидії стабілізації процесів, що відбуваються в національній 
економіці та розвиткові економічних реформ в Україні, є від-
сутність науково обґрунтованого курсу формування системи 
державного управління економічною безпекою та механізму її 
реалізації в ринковій економіці.

Період 2014 – 2017 рр. характеризується низкою викликів 
для економічної безпеки, серед яких найважчими є анексія 
Криму та воєнні дії на Сході країни, здійснювані Російською 
Федерацією. В умовах воєнного конфлікту та втрати частини 



7

економічного потенціалу країни важливим стало зберегти 
макроекономічну стабільність. Втрата земель та майна наших 
громадян, смерті молодих українців – інтелектуального потен-
ціалу та молодої робочої сили, це лише неповний перелік на-
слідків агресії, яка отримала назву “гібридна війна”. Сьогодні 
питання економічної безпеки набуло особливої актуальності, 
оскільки від його вирішення залежить подальший розвиток 
України як держави, збереження її самостійності та економічної 
незалежності.

Сучасні економічні реалії переконливо свідчать, що пер-
спективи, темпи та загальний вектор напряму соціально-еконо-
мічного прогресу національних господарств значною мірою за-
лежать від сформованості стану економічної безпеки держави. 

Виходячи з таких реалій, слід констатувати, що Україні 
для інтенсивнішої інтеграції в ЄС потрібно значно зміцнити 
позиції в економічному плані, досягти вищого рівня конкурен-
тоспроможності вітчизняних виробників. Важливим сигналом 
підтримки України на шляху до європейської інтеграції стало 
запровадження з 1 січня 2016 р. зони вільної торгівлі з ЄС, пе-
редбачене економічною частиною Угоди про асоціацію. 

Вищевикладене свідчить про актуальність проведення на-
шого дослідження, зумовлює його не тільки наукову, а й прак-
тичну значущість.
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РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ  
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

1.1 Економічна безпека як одна із складових забезпечення 
національної безпеки України на сучасному етапі державотво-
рення

1.2 Основи теорії безпеки соціально-економічних систем. 
Теоретичні основи економічної безпеки України

1.3 Основні функції держави у сфері забезпечення еконо-
мічної безпеки держави

1.4 Принципи та методи державного управління економіч-
ною безпекою держави
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РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

1.1. Економічна безпека як одна із складових 
забезпечення національної безпеки України 
на сучасному етапі державотворення

У сучасних українських реаліях тривала економічна криза, 
яка розпочалася ще в 90-х рр. минулого століття, загострилася з 
приходом світової кризи в 2008 р. та продовжується сьогодні на 
тлі падіння курсу національної валюти, загострення відносин із 
Росією, яка анексувала Кримський півострів та активно підтри-
мує сепаратистські настрої на Сході України, негативно вплину-
ла на всі сфери національної безпеки. Ні для кого не секрет, що 
у міжнародних відносинах побутує намагання деяких держав 
використати таку ослабленість України у своїх національних 
інтересах. Тому на сьогодні актуальними є вивчення сутності 
економічної безпеки як однієї зі складових забезпечення націо-
нальної безпеки України на сучасному етапі.

Для сучасного стану економіки України як самостійної не-
залежної держави, утвердження її як суб’єкта світового співто-
вариства особливо актуальними є проблеми забезпечення стій-
кого соціально-економічного розвитку, формування механізму 
протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам, підвищення рівня 
життя населення, розвитку системи міжнародної економіч-
ної взаємозалежності. Сукупність цих проблем та алгоритм їх 
розв’язання тісно пов’язані з категорією “безпека”, що в пере-
кладі з грецької мови означає “володіти ситуацією”. Зміна вну-
трішніх та зовнішніх чинників розвитку національної економі-
ки актуалізує дослідження питання забезпечення економічної 
безпеки держави1.

1 Нижник Н. Р. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції 
розвитку) : навч. посіб. / Н. Р. Нижник, Г. Л. Ситник, В. Т. Білоус ; за заг. ред. П. В. Мельника, 
Н. Р. Нижник. – Ірпінь, 2000. – 304 с.
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Як зазначає C. Стеценко, забезпечення економічної безпе-
ки входить до складу основних функцій держави і залежить 
від існуючих внутрішніх і зовнішніх умов. Економічна безпека 
полягає в захищеності національних інтересів держави, у го-
товності й здатності інститутів влади створювати механізми 
захисту національних інтересів розвитку економіки, забезпечи-
ти здатність національної економіки зберігати та поновлювати 
процес суспільного відтворення, достатній оборонний потенці-
ал у кризових ситуаціях підтримки, а також соціально-політич-
ної стабільності суспільства. Економічна безпека держави є не 
лише однією з найважливіших складових цілісної системи на-
ціональної безпеки як комплексу захисту національних інтере-
сів, а й базовою, вирішальною умовою дотримання і реалізації  
національних інтересів, тому наукові дослідження цього на-
пряму є актуальними та своєчасними у час пошуку пріоритетів 
державної економічної політики2.

Для з’ясування сутності економічної безпеки як однієї зі 
складових забезпечення національної безпеки України на су-
часному етапі розглянемо визначення “національна безпека” та 
“економічна безпека”.

Як зазначає О. Шайдоров, національна безпека – це захи-
щеність життєво важливих інтересів громадян, суспільства і 
держави, а також національних цінностей і способу життя від 
широкого спектра зовнішніх і внутрішніх загроз, різних за сво-
єю природою (політичних, військових, економічних, інформа-
ційних, екологічних та інших). Відповідно національні інтереси 
країни виступають як об’єктивний чинник, зумовлений усією 
сукупністю її життєвих потреб. 

Деякі науковці вважають, що термін “національна безпека” 
вперше був використаний президентом Сполучених Штатів 
Америки Т. Рузвельтом у 1904 р., коли він обґрунтував військо-

2 Гбур З. В. Економічна безпека як одна із складових забезпечення національної без-
пеки України на сучасному етапі / З. В. Гбур // Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне 
управління. – 2017. – № 18. – С. 81–86.
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ву акцію в зоні майбутнього Панамського каналу інтересами 
національної безпеки країни, вдруге – у 1934 р. Офіційного 
статусу термін “економічна безпека” набув у 1985 р., коли на 
40-й сесії Генеральної Асамблеї ООН була прийнята резолюція 
“Міжнародна економічна безпека”, а зародження нової науки – 
економічної безпеки  – Г.  Пастернак-Таранушенко пов’язує з 
енергетичними кризами 1973 і 1979 рр.3.

Українське законодавство розглядає національну безпеку як 
захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, 
суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток 
суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація 
реальних та потенційних загроз національним інтересам у сферах 
правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної 
діяльності та оборони, міграційної політики, охорони здоров’я, 
освіти та науки, науково-технічної та інноваційної політики, 
культурного розвитку населення, забезпечення свободи слова та 
інформаційної безпеки, соціальної політики та пенсійного забез-
печення, житлово-комунального господарства, ринку фінансо-
вих послуг, захисту прав власності, фондових ринків і обігу цін-
них паперів, податково-бюджетної та митної політики, торгівлі 
та підприємницької діяльності, ринку банківських послуг, інвес-
тиційної політики, ревізійної діяльності, монетарної та валютної 
політики, захисту інформації, ліцензування, промисловості та 
сільського господарства, транспорту та зв’язку, інформаційних 
технологій, енергетики та енергозбереження, функціонування 
природних монополій, використання надр, земельних та водних 
ресурсів, корисних копалин, захисту екології і навколишнього 
природного середовища та в інших сферах державного управлін-
ня при виникненні негативних тенденцій до створення потенцій-
них або реальних загроз національним інтересам. 

В. Малишко вважає, що в системі національної безпеки 
економічна безпека виконує чітко визначені функції, несе сут-

3 Пастернак-Таранушенко Г. Економічна і національна безпека України / Г. Пастер-
нак-Таранушенко // Економіка України. – 1994. – № 2. – С. 51–56.
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тєве функціональне навантаження. Її сутність полягає в тому, 
що вона є матеріальною основою національної суверенності, 
котра визначає реальні можливості в забезпеченні інших видів 
безпеки. Йдеться про те, що економічна безпека – це підґрунтя 
для функціонування всіх інших її елементів, що входять у цю 
систему. Актуальність проблеми економічної безпеки в системі 
національної безпеки зумовлена зростанням ролі та значення 
правоохоронної діяльності. За умов масштабної криміналізації 
економіки, коли на її стан впливають організована злочинність 
і корупція, що опанували різноманітними механізмами впливу 
на прийняття багатьох державних рішень, можливості зміни 
економічної політики і практики, розроблення стратегії еконо-
мічної безпеки в системі національної безпеки значною мірою 
залежать від здатності держави, її правоохоронної системи до-
корінно змінити кримінальну ситуацію в економіці4.

Погодимося з думкою О. Мірошниченка, що економічна 
безпека є одним із визначальних складових елементів систе-
ми національної безпеки5. З багаторічного досвіду відомо, що 
лише надійна та ефективна система забезпечення економічної 
безпеки є необхідною умовою для стабільного та стійкого со-
ціально-економічного розвитку держави і захисту її незалеж-
ності. Відомий російський науковець В. Сенчагов наголосив на 
тому, що “поняття національної безпеки буде порожнім словом 
без оцінки життєздатності економіки, її міцності при можливих 
внутрішніх і зовнішніх загрозах”, оскільки вона являє собою 
одну із життєво важливих сторін діяльності суспільства, держа-
ви та особи. Очевидно, вивчаючи ті чи інші сторони національ-
ної безпеки, неможливо не взяти до уваги її економічні аспекти6. 

4 Гбур З. В. Економічна безпека як одна із складових забезпечення національної без-
пеки України на сучасному етапі / З. В. Гбур // Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне 
управління. – 2017. – №  18. – С.  81–86.

5 Гбур З. В. Державне управління економічною безпекою України в контексті європей-
ської інтеграції : навч. посіб. // Гбур З. В., Сидоренко А. М., Гаврилець О. Б. – Київ, 2010. – 160 с.

6 Там само.
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Як наголошував В. Сенчагов, суть економічної безпеки 
можна визначити як стан економіки та інститутів влади, за 
якої забезпечуються гарантований захист національних інте-
ресів; соціальна спрямованість політики, достатній оборонний 
потенціал навіть за несприятливих умов розвитку внутрішніх 
і зовнішніх процесів, інакше кажучи, економічна безпека – це 
не тільки захищеність національних інтересів, а й готовність і 
здатність інститутів влади створювати механізми реалізації і за-
хисту національних інтересів розвитку вітчизняної економіки, 
підтримання соціально-політичної стабільності суспільства7. 

Економічна безпека України – незалежність держави у фор-
муванні й розвитку власної економічної системи. Матеріальною 
основою такої незалежності є власність народу на національне 
багатство (сукупність створених і нагромаджених в Україні пра-
цею всього суспільства матеріальних і духовних благ, інтелек-
туального потенціалу суспільства, природних ресурсів тощо). 
Відповідно до структури економічної системи, основними на-
прямами досягнення економічної безпеки є незалежність у фор-
муванні й розвитку кожного елементу економічної системи8.

Внаслідок того, що життєдіяльність суспільства зачіпає 
різні сфери та в кожній із них можливе виникнення різних 
загроз і небезпек, національна безпека постає як найбільш 
об’ємна та багатопланова характеристика. У змістовому плані 
вона включає в себе безпеку в економічній, соціальній, полі-
тичній, військовій, екологічній, технологічній, інтелектуальній, 
інформаційній, демографічній, генетичній, психологічній та 
інших сферах. Сукупність цих видів безпеки формує систему 
національної безпеки – спеціально створену в країні і наділену 
відповідними повноваженнями сукупність інститутів і установ, 
а також засобів, методів і напрямів їх функціонування щодо за-
безпечення надійного захисту національних інтересів України.

7 Гбур З. В. Державне управління економічною безпекою України в контексті європей-
ської інтеграції : навч. посіб. // Гбур З. В., Сидоренко А. М., Гаврилець О. Б. – Київ, 2010. – 160 с.

8 Гбур З. В. Економічна безпека як одна із складових забезпечення національної без-
пеки України на сучасному етапі / З. В. Гбур // Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне 
управління. – 2017. – №  18. – С. 81–86.
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Таким чином, з’ясувавши основні дефініції, можемо побуду-
вати структурну модель національної безпеки з виокремленням 
економічної безпеки як однієї з найважливіших структурних 
частин (рис. 1.1).

Рис. 1.1 Структурна модель національної безпеки*

Отже, як видно з рис. 1.1., економічна безпека є однією з 
восьми запропонованих складових національної безпеки. Вар-
то зазначити, що вона посідає одне з чільних місць у системі 
забезпечення національної безпеки України і стосується прак-
тично всіх інших складових. Крім того, у вищенаведеній моделі 
присутні три складових сталого розвитку, забезпечення яких 
буде сприяти сталому розвитку як системи забезпечення націо-
нальної безпеки, так і країни загалом.
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Джерело*– складено автором

Таблиця 1.1

Основні елементи економічної безпеки

№ 
з/п Назва елементу Значення елементу

1 Економічна незалежність

Можливість здійснення держав-
ного контролю над національ-
ними ресурсами, спроможність 
використовувати національні 
конкурентні переваги для забез-
печення рівноправної участі в 
міжнародній торгівлі

2 Стійкість і стабільність 
національної економіки

Міцність і надійність усіх елемен-
тів економічної системи, захист 
усіх форм власності, створення 
гарантій для ефективної підпри-
ємницької діяльності, стримуван-
ня дестабілізуючих факторів

3 Здатність до 
саморозвитку і прогресу

Спроможність самостійно реа-
лізувати і захищати національні 
економічні інтереси, здійснювати 
постійну модернізацію виробни-
цтва, ефективну інвестиційну та 
інноваційну політику, розвивати 
інтелектуальний і трудовий по-
тенціал країни

Таким чином, виокремивши економічну безпеку серед ін-
ших складових національної безпеки, виявимо основні її еле-
менти (табл. 1.1)

Отже, основними елементами економічної безпеки є: еко-
номічна незалежність, що означає, насамперед, можливість 
здійснення державного контролю над національними ресурса-
ми, спроможність використовувати національні конкурентні 
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переваги для забезпечення рівноправної участі в міжнародній 
торгівлі; стійкість і стабільність національної економіки, що 
передбачає міцність і надійність усіх елементів економічної 
системи, захист усіх форм власності, створення гарантій для 
ефективної підприємницької діяльності, стримування дестабі-
лізуючих факторів; здатність до саморозвитку і прогресу, тобто 
спроможність самостійно реалізувати і захищати національні 
економічні інтереси, здійснювати постійну модернізацію ви-
робництва, ефективну інвестиційну та інноваційну політику, 
розвивати інтелектуальний і трудовий потенціал країни.

У зарубіжній та вітчизняній літературі існує багато підходів 
до тлумачення поняття економічної безпеки держави за допо-
могою таких характеристик9:

• стійкість та стабільність, протидія внутрішнім і зовніш-
нім загрозам, під якими розуміємо міцність і надійність зв’яз-
ків між усіма елементами економічної системи, стабільність 
економічного розвитку держави, стійкість до стримування та 
знешкодження дестабілізуючих загроз факторів;

• економічна незалежність, що характеризує, насамперед, 
можливість для будь-якого суб’єкта економічної безпеки са-
мостійно приймати і реалізовувати стратегічні економічні та 
політичні рішення для розвитку, можливість використовувати 
національні конкурентні переваги для забезпечення стабіль-
ності та розвитку;

• самовідтворення та саморозвиток. Ця характеристика 
передбачає створення необхідних умов для ведення ефективної 
економічної політики та розширеного самовідтворення, забез-
печення конкурентоспроможності національної економіки на 
світовій арені;

• національні інтереси. Ця характеристика визначає спро-
можність національної економіки захищати національні еконо-
мічні інтереси.

9 Архірейська Н. В. Дослідження системних підходів щодо оцінки категорії «економіч-
на безпека” [Електронний ресурс] / Н. В. Архірейська. // Ефективна економіка. – 2013. – №  8. – 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_8_19
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Національні економічні інтереси покладені в основу еконо-
мічної політики, що проводиться державою, важливою складо-
вою частиною якої є забезпечення економічної безпеки – однієї 
з найважливіших функцій держави. Це гарантія незалежності 
країни, умова стабільності й ефективної життєдіяльності сус- 
пільства. Економіка є однією з життєво важливих сторін  
діяльності особистості, суспільства і держави. Отже, поняття 
національної безпеки буде неповним без усеосяжної оцінки 
життєздатності економіки, її міцності, надійності з урахуван-
ням наявності реальних і потенційних зовнішніх і внутрішніх 
загроз. У зв’язку з цим забезпечення економічної безпеки нале-
жить до найважливіших національних пріоритетів. Економічна 
безпека входить у систему національної безпеки разом із такими 
ключовими її складовими, як забезпечення надійної обороноз-
датності країни, підтримання соціального миру в суспільстві, 
захист від екологічних лих. Це обумовлено тим, що безглуздо 
вести мову про забезпечення військової безпеки при слабкій 
економіці, так само, як не може бути ефективної економіки, а 
отже, і військової безпеки в суспільстві, що роздирається соці-
альними конфліктами10.

У науковій літературі виділяють такі чинники, що визна-
чають особливе місце економічної безпеки серед інших видів 
системи національної безпеки11:

1) під час розв’язання проблем в усіх сферах діяльності під-
креслюється базисна роль економіки, тому що виробництво, роз-
поділ і споживання матеріальних благ первинні для кожної з них 
і визначають життєдіяльність та життєздатність суспільства. Не 
може бути військової безпеки при слабкій і неефективній еконо-
міці, так само, як не може бути одночасно ні військової, ні еконо-
мічної безпеки в суспільстві, яке переживає соціальні конфлікти;

10 Бондаревська О. М. Економічна безпека регіонів у системі економічної безпеки дер-
жави / О. М. Бондаревська // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. – 2017. – № 43. – С. 54–57.

11 Власюк О. С. Ризики і загрози економічній безпеці України у 2015–2016 рр. та меха-
нізми їх мінімізації [Електронний ресурс] / О. С. Власюк. – Режим доступу: http://www.niss.gov.
ua/content/articles/files/ruzuku_zagrozu1-bab4e.pdf.
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2) в Україні криза суспільства найбільшою мірою охопи-
ла саме економіку, оскільки мали місце катастрофа планової  
економічної системи та намагання побудувати щось інше, схо-
же на капіталізм західного зразка. Подібна “перебудова” уже 
сама собою є джерелом численних потрясінь, а отже, і загроз 
безпеці країни.

Основні заходи забезпечення економічної безпеки України 
наведені в табл. 1.2

Таблиця 1.2

Основні заходи забезпечення економічної безпеки України*

№ 
з/п Основні заходи

Рівень управління

Загальнодержавний Регіональний

I Інформаційно-аналітичні заходи

1
Моніторинг уразли-
вості економічних 
інтересів

Моніторинг загроз 
економічним  
інтересам України

Моніторинг 
рівнів соціально- 
економічного 
розвитку регіонів

2
Поточна і прогнос-
тична оцінки еконо-
мічного розвитку

Система показників 
оцінки економічно-
го розвитку України

Система показ-
ників оцінки 
економічного 
розвитку регіону 
(адміністративної 
області)

II Заходи регулятивного впливу

1

Удосконалення 
нормативно-правової 
бази щодо здійснення 
інституціональних 
перетворень

Прийняття законів, 
кодексів, Указів 
Президента Украї-
ни, Постанов Уряду 
України та ін.

Прийняття 
постанов за-
конодавчої і 
виконавчої влади 
регіонального 
рівня в межах 
компетенції
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Джерело*– складено автором
Економічна безпека є найважливішим елементом націо-

нальної безпеки. Незалежно від різноманітності поглядів на 
безпеку, не може бути сумнівів щодо необхідності її включення 
в економічну життєздатність нашого суспільства. Без ресурсів 
і капіталу немає виробництва та підприємництва. Без бізнесу 
немає прибутку, без прибутку немає робочих місць. Також без 

2 Усунення кризових 
тенденцій

У країні в цілому, 
в окремих галузях, 
регіонах

У регіоні, містах, 
на підприємствах 
в межах компе-
тенції

III Заходи прямої дії

1 Програми виходу з 
кризи України

Регіону 
(адміністративної 
області)

2
Державне регулю-
вання регіонального 
розвитку

Розробка і реа-
лізація цільових 
програм соціально-
економічного 
розвитку регіонів

Участь у реаліза-
ції державних 
цільових програм 
соціально-еконо-
мічного розвитку 
регіонів і залу-
ченні позабюд- 
жетних коштів

3
Протидія носіям 
загроз інтересам 
країни

Удосконалення 
фінансової системи, 
лобіювання інте-
ресів вітчизняного 
виробника на між-
народному ринку, 
вирівнювання на 
рівні максимуму 
рівня регіональ-
ного економічного 
розвитку

Підвищення 
економічної, 
соціальної і бю-
джетної ефектив-
ності управління 
регіоном (адмі-
ністративною 
областю)

Продовження таблиці 1.2
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діяльності немає податків, немає військового потенціалу тощо. 
Життєздатність народного господарства країни, яке надає ро-
бочі місця для членів суспільства, створює та формує добробут 
держави загалом. Без роботи якість життя людей погіршуєть-
ся до моменту, коли суспільство саме собою може розпастися. 
Уряд повинен моніторити та аналізувати систему економічної 
безпеки України, яка стане двигуном розвитку і використан-
ня потенціалу країни, політичних, економічних, військових, 
ідеологічних можливостей держави для досягнення життєво 
важливих економічних інтересів країни на національному та 
міжнародному рівнях12.

Отже, економічна безпека є надзвичайно важливим елемен-
том забезпечення національної безпеки України, що стосується 
всіх сфер життя нашої держави.

Проведене дослідження дало змогу дійти висновку, що 
економічна безпека є надзвичайно важливим елементом за-
безпечення національної безпеки України, що стосується всіх 
сфер життя нашої держави. Забезпечення економічної безпеки 
України перебуває у складі основних функцій держави і безпо-
середньо залежить від сучасних внутрішніх і зовнішніх умов. 
Економічна безпека є однією з восьми складових національної 
безпеки, посідає одне з чільних місць у системі забезпечення на-
ціональної безпеки України і стосується практично всіх інших 
складових. Крім того, три складових національної безпеки, а 
саме економічна, соціальна та екологічна, є одночасно складо-
вими сталого розвитку, забезпечення яких сприятиме сталому 
розвитку як системи забезпечення національної безпеки, так і 
країни загалом. 

Постійне економічне зростання та конкурентоспромож-
ність національної економіки можна забезпечити тільки на 
основі інноваційного економічного розвитку в умовах європей-

12 Гбур З. В. Економічна безпека як одна із складових забезпечення національної без-
пеки України на сучасному етапі / З. В. Гбур // Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне 
управління. – 2017. – № 18. – С. 81–86.
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ської інтеграції. У зв’язку з цим потребує детального аналізу 
загроза економічній безпеці держави в інноваційній сфері в 
умовах сучасності. 

Стан складових економічної безпеки України у критичному 
стані свідчить про наявність системних загроз для економічної 
безпеки в різних сферах, серед яких: низький технічний рівень 
більшості галузей, критичний стан виробничих фондів капі-
талу, високі витрати на виробництво, низька якість продукції 
та  ін. Показник інтенсивності ВВП та обсягів фінансування 
науково-технічної діяльності в Україні є одним із найнижчих 
у Європі. Водночас значне відхилення показників інвестицій-
ної безпеки від їх максимальних законних цінностей вказує  
на проблеми із забезпеченням потреб економіки в інвестицій-
них ресурсах у результаті дії виявлених загроз у різних сферах 
економіки. 

Низька інноваційна активність в Україні та виявлені загро-
зи в цій сфері є причиною зниження конкурентоспроможності 
національної економіки, що призводять до додаткових загроз 
для економічної безпеки України у виробничій, інвестиційній, 
зовнішньоекономічній та фінансовій сферах. Тому забезпечен-
ня економічної безпеки України в довгостроковій перспективі 
потребує не тільки збільшення кількісного обсягу виробни-
цтва, а й упровадження якісних змін на основі інноваційного 
розвитку економіки, що дасть змогу виробляти продукти, які 
будуть конкурентоспроможними на світовому ринку.

Серед вітчизняних учених варто виділити тих, хто приділив 
особливу увагу: проблемам визначення та функціонування ме-
ханізмів забезпечення економічної безпеки регіону13; вивченню 
низки ключових проблем щодо оптимального механізму забез-
печення економічної безпеки регіонів України14; дослідженню 

13 Богдан Н. М. Формування економічної безпеки регіону через реалізацію його еконо-
мічних інтересів як умова забезпечення регіонального розвитку / Н. М. Богдан, А. П. Косяк // 
Економіка і регіон. – 2013. – № 1. – С. 26–31.

14 Бондаревська О. М. Економічна безпека регіонів у системі економічної безпеки дер-
жави / О. М. Бондаревська // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. – 2017. – № 43. – С. 54–57.
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безпеки структурних та інституційних перетворень економіки в 
регіоні15. Деякі вчені бачать розв’язання проблеми становлення 
економічної безпеки регіону шляхом реалізації її економічних 
інтересів як умови для забезпечення регіонального розвитку, 
досліджують процес зміцнення економічної безпеки регіонів 
у контексті перспектив соціально-економічного розвитку ре-
гіонів. Питання економічної безпеки регіонів ученими розгля-
дається також з точки зору посилення зовнішньоекономічної 
безпеки, міжнародного сукупного співробітництва тощо16.

Економічна безпека являє собою, насамперед, складову на-
ціональної безпеки, яку можна визначити як захищеність жит-
тєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і 
держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, 
своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та 
потенційних загроз національним інтересам.

Т. Сак розглядає економічну безпеку як забезпечення в дов-
гостроковій перспективі таких систем показників, як:

1) економічна незалежність (фінансова, сировинно-ресурс- 
на, інноваційна тощо);

2) економічна стабільність (рівень розвитку, що гарантує 
відчуття безпеки сьогодні та в майбутньому);

3) економічний розвиток (інноваційно-інвестиційна ак-
тивність, реструктуризація, фінансове оздоровлення). 

Автор виділяє складові забезпечення економічної безпеки 
згідно з “Методикою розрахунку рівня економічної безпеки 
України”, затвердженою Міністерством економіки України, а 
саме: виробничу, демографічну, енергетичну, зовнішньоеконо-
мічну, інвестиційно-інноваційну, макроекономічну, продоволь-
чу, соціальну, фінансову.

15 Білик Р. І. Економічна безпека регіону у системі сучасної регіональної політики Украї-
ни [Електронний ресурс] / Р. І. Білик // Вісн. Акад. праці і соціал. відносин Федерації профспілок 
України. – 2013. – № 2. – С. 31–37.

16 Бабець І. Г. Концептуальні засади стратегії економічної безпеки інтеррегіонального 
співробітництва України з країнами ЄС / І. Г. Бабець // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внут. справ. 
Серія економічна. – 2013 – Вип. 1. – С. 3–13.
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Н. Пойда-Носик17 розглядає фінансову складову економічної 
безпеки України та зазначає, що для України ринки Єврозони 
можуть вплинути на ще більше зниження темпів зростання ВВП, 
вплинути на монетарну та валютну безпеки держави. Як мінімум, 
девальвація євро проти основних валют (долар США, японська 
ієна та швейцарський франк) означає, що українські експортери 
стануть менш конкурентоспроможними на європейському рин-
ку. Навіть у разі збереження природних обсягів продажів вони 
втратять у доларовому еквіваленті. Девальвація як фунта, так і 
євро негайно вплине на проблеми в банківському секторі, що ви-
магатиме значної рекапіталізації. За цих умов надзвичайно важ-
ливою є проблема захисту національних інтересів у фінансовому 
секторі та забезпечення фінансової безпеки держави18.

Для сучасного розуміння безпеки неприйнятний статичний 
підхід, котрий передбачає широкий погляд на безпеку, яка охо-
плює не лише воєнні, а й економічні, політичні аспекти, питання 
демократизації й стабільності в окремих державах, формування 
дружніх міжнародних відносин. Ідеться також про колективну 
здатність протистояти новим загрозам, зокрема розповсю-
дженню зброї масового знищення, міжнародному тероризму, 
організованій злочинності, нелегальній міграції, масштабним 
екологічним лихам. У комплексі взаємопов’язаних елементів 
безпеки дедалі більшу роль відіграє її економічна складова, яка 
в ядерному світі стала стрижнем міжнародної та національної 
стабільності. Виник феномен глобальних фінансових і еконо-
мічних систем. В. Горбулін говорить про те, що «війни митні і 
торговельні прийшли на зміну “гарячим” та “холодним” війнам. 
У цьому контексті автор пропонує розуміти економічну безпе-
ку як сталість прийнятних для міжнародного співтовариства 
або для окремої країни умов економічного розвитку19.

17 Пойда-Носик Н. Н. Фінансова безпека України в умовах Європейської інтеграції / 
Н. Н. Пойда-Носик // Наук. вісн. Полісся . – 2017. – № 1 (9).

18 Там само.
19 Горбулін В. П. Економічний розвиток та національна безпека / В. П. Горбулін // Стра-

тег. панорама. – 1999. – № 3. – С. 83–85.
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Н. Аванесова зазначає, що економічна безпека стає одним із 
найважливіших компонентів міжнародної, регіональної та на-
ціональної безпеки, а Європейський Союз починає відігравати 
провідну роль у забезпеченні стабільності та безпеки європей-
ського континенту. Процес розбудови і реформування ЄС необ-
хідно розглядати не тільки як розширення кордонів «спільного 
ринку», а й як чинник створення нової європейської архітекту-
ри безпеки, яка має комплексний та взаємопов’язаний характер 
і різні виміри – економічний, воєнний, політичний. Але незва-
жаючи на те, що Європейський Союз є одним зі світових еко-
номічних і політичних центрів, він може не мати далекосяжних 
зовнішньополітичних інтересів у сфері безпеки20.

Доволі важливим аспектом забезпечення економічної без-
пеки для успішної євроінтеграції та забезпечення успішного 
функціонування українських підприємств є забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства, яке виступає складовою націо-
нальної безпеки країни. Це можливо, якщо воно має фінансову 
стабільність та незалежність, високу ліквідність своїх активів, 
технологічну незалежність та забезпечення високого технічно-
го потенціалу, високу ефективність управління, оптимальну та 
ефективну організаційну структуру управління підприємством, 
високий рівень кваліфікації персоналу та його інтелектуальний 
потенціал, екологічну безпеку, правовий захист усіх аспектів 
компанії тощо.

О. Бондаревська пропонує розглядати економічну безпеку 
як взаємозалежну систему її різних рівнів – глобального, між-
народного, національного, регіонального, рівня окремо взятої 
господарської структури, особи21.

1. Глобальний рівень – сукупність заходів, спрямованих на 
забезпечення сталого світового економічного розвитку, метою 

20 Аванесова Н. Е. Системний підхід до формування стратегії забезпечення еконо-
мічної безпеки оборонної промисловості України в умовах євроінтеграції / Н. Е. Аванесова //  
Вісн. економіки транспорту і промисловості. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 20–27.

21 Бондаревська О. М. Економічна безпека регіонів у системі економічної безпеки дер-
жави / О. М. Бондаревська // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. – 2017. – № 43. – С. 54–57.
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якого є досягнення максимальної безпеки та високого рівня 
життя для кожної особистості незалежно від нації або націо-
нальності. 

2. Наднаціональний (міжнародний) рівень – стан світової 
економіки, за якого забезпечуються взаємовигідне співробіт-
ництво країн у розв’язанні національних і глобальних проблем 
людства, вільний вибір і здійснення ними незалежної стратегії 
соціально-економічного розвитку за активної участі в міжна-
родному поділі праці. Міжнародна економічна безпека забез-
печується за допомогою створеної світовим співтовариством 
системи міжнародних економічних організацій – МВФ, МБРР, 
ВТО тощо. При цьому важливу роль у розв’язанні проблем еко-
номічної безпеки відіграють партнерські угоди про вільний рух 
капіталів, товарів та послуг, облік взаємних економічних інте-
ресів, відмова від силового тиску, рівноправні відносини з менш 
розвинутими країнами.

3. Макроекономічний рівень (економічна безпека краї-
ни) – сукупність умов і чинників, які забезпечують незалежність 
національної економіки, її стабільність і стійкість, здатність до 
розвитку. У процесі інтернаціоналізації виробництва, включен-
ня національної економіки у світове господарство економічна 
безпека країни взаємопов’язана з міжнародною економічною 
безпекою.

4. Регіональний рівень  – здатність регіональної влади за-
безпечити конкурентоспроможність, стабільність, стійкість 
економіки території, органічно інтегрованої в економіку країни. 

5. Мікроекономічний рівень (економічна безпека під-
приємства)  – стан найбільш ефективного використання його 
ресурсів для запобігання загрозам і забезпечення стабільного 
функціонування.

6. Особистісний рівень – стан життєдіяльності людини, за 
якого забезпечується правовий та економічний захист життє-
вих інтересів, дотримання конституційних прав та обов’язків.
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Такі рівні економічної безпеки дадуть змогу виокремити 
окремі складові національної безпеки України, відповідно до 
яких можливо систематизувати основні загрози економіці на-
шої держави (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Перелік загроз національним інтересам 
і національній безпеці України в економічній сфері 

за складовими системи економічної безпеки*

№ 
з/п

Складові системи 
економічної 

безпеки

Загрози національним інтересам 
і національній безпеці України 

в економічній сфері

1 Виробнича

Швидкий відплив робочої сили із сіль-
ського господарства до інших секторів 
економіки може призвести до збільшення 
тиску на ринок праці. Затвердження норм 
та стандартів ЄС зумовить зростання 
виробничих витрат, хоча це буде компен-
суватися кращою якістю товарів і послуг

2 Інвестиційна
Збільшення припливу іноземного капіталу 
може спричинити підвищення курсу 
гривні

3 Інноваційна

Повільний процес розвитку європейсько-
го суспільства на шляху до цифрового 
майбутнього, ураховуючи складність та 
чутливість деяких пов’язаних питань.
Напади на приватні чи державні інфор-
маційні системи (кіберзлочинство) в 
країнах-членах ЄС, які можна оцінити як 
потенційну нову економічну, політичну та 
військову зброю

4 Макроекономічна

Українська економіка стикнеться зі зрос-
танням конкуренції в секторі виробни-
цтва. Використання України як сировин-
ного придатку.
Приплив іноземних товарів та послуг.
Використання дешевої робочої сили. 
Макроекономічне розбалансування за 
головними показниками
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5 Фінансова

Нестабільність у правовому регулюванні 
відносин у сфері економіки, у тому числі 
фінансової (фіскальної) політики.
Відмиванням грошей, фінансування 
тероризму. Зростання державного боргу та 
дефіциту бюджету. Зростання кредитних 
ставок та кредитних ризиків 

6 Зовнішньо-
економічна

Критична залежність національної еконо-
міки від кон’юнктури зовнішніх ринків, 
низькі темпи розширення внутрішнього 
ринку. Критична залежність національної 
економіки від кон’юнктури зовнішніх 
ринків, низькі темпи розширення 
внутрішнього ринку

7 Продовольча Насиченість українських ринків продо-
вольчими товарами країн ЄС

8 Енергетична

Побоювання щодо енергетичної залежно-
сті протягом останніх п’яти років зросли. 
Зниження виробництва всередині Європи 
означає, що до 2030 р. до 75 % нафти та 
газу доведеться імпортувати. Тому країни 
Єврозони будуть стикатися із загрозами 
стабільності

9 Екологічна

Стихійні лиха, деградація навколишнього 
середовища та конкуренція за ресурси, 
особливо в умовах бідності та зростання 
населення, із наслідками для здоров’я, 
зростання міграції населення

Джерело*– складено автором
Ключовими ризиками для економічної безпеки слід визна-

чити: критичне гальмування економічного розвитку України та 
погіршення основних макроекономічних показників (макро-
економічне розбалансування за головними показниками); 
згортання промислового виробництва; зниження економічної 
активності, насамперед, інвестиційної; погіршення добробуту 
населення (домогосподарств) та зростання рівня безробіття; 
посилення боргового тиску, насамперед, у державному секторі; 
підвищення тінізації економічної діяльності22.

22 Ризики і загрози економічній безпеці України у 2015 – 2016 рр. та механізми їх мі-
німізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/
ruzuku_zagrozu1-bab4e.pdf.

Продовження таблиці 1.3
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Важливу роль у межах дослідження системи економічної 
безпеки регіону відіграє аналіз її функціональних особливос-
тей, а саме: 

• захисна функція – захист економічної системи від  
внутрішніх і зовнішніх небезпек, реалізація якої безпосередньо 
пов’язана з формуванням і використанням ресурсного потенці-
алу економіки регіону; 

• регулятивна функція – нейтралізація ризиків і гаран-
тування економічної безпеки відбуваються за допомогою ме-
ханізмів, представлених різними підсистемами економічних 
відносин (механізмом державного регулювання економіки, без-
посередньо ринковим, внутрішньогосподарським); 

• превентивна функція – запобігання виникненню кри-
тичним ситуаціям в економічних процесах: розроблення заходів 
соціально-економічного й організаційно-технічного характеру, 
спрямованих на нейтралізацію загроз і підвищення захисних 
функцій системи; 

• інноваційна функція – здатність економічної безпеки 
до стимулювання пошуку нетрадиційних рішень у запобіганні 
можливим негативним наслідкам, спричинених дією загроз у 
регіональній економіці; 

• діагностична функція – розроблення відповідних кон-
цепцій, програм, практичної політики, правової й інституціо-
нальної інфраструктури повинно проходити обов’язкову діа-
гностику крізь призму економічної безпеки;

• соціальна функція – здатність економіки задовольняти 
інтереси господарюючих суб’єктів і соціальних груп, усіх членів 
суспільства23. 

Комплексна реалізація наведених функцій забезпечить до-
сягнення економічною безпекою регіону цілої низки характе-
ристик, про що йдеться нижче. 

23 Герасимчук З. В. Економічна безпека регіону: діагностика та механізм забезпечення / 
З. В. Герасимчук, Н. С. Вавдіюк. – Луцьк : Надстир’я, 2006. – 244 с.
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1. Стійкість до екзогенних та ендогенних загроз – здатність 
до протистояння дестабілізуючим чинникам внутрішнього та 
зовнішнього походження за допомогою необхідних інститутів 
безпеки, резервів, запасів, правових та організаційно-економіч-
них механізмів захисту інтересів населення і господарюючих 
суб’єктів, у тому числі від раптової дії непередбачуваних і важ-
копрогнозованих загроз. 

2. Здатність регіональної економічної системи до самовід-
творення та саморозвитку – можливість регіону забезпечувати 
відтворювальні процеси, задовольняти потреби населення, до-
тримуватися концепції сталого розвитку регіональної системи. 

3. Відносна економічна самодостатність – самостійність 
регіону під час вибору стратегії використання ресурсів, розвит-
ку промисловості, сільського господарства, сфери послуг, регі-
ональної інфраструктури, використання нерухомості, розвитку 
освіти і науки. 

4. Міцність зв’язків між елементами регіональної економі-
ки є головним чинником формування системи партнерства між 
органами управління регіональною економікою та господарюю-
чими суб’єктами на території регіону. 

5. Здатність до використання конкурентних переваг шля-
хом формування та ефективного функціонування регіональної 
інноваційної системи, розвитку науки й освіти за сучасними 
напрямами науково-технічного прогресу. 

6. Відповідність складників економічної безпеки регіону 
нормативному рівню – економічна безпека регіону має забезпе-
чуватися комплексно за всіма її складниками. 

7. Збалансованість міжрегіональних відносин – необхідність 
кооперування регіонів між собою, відкритість економіки регіону, 
реалізація прав регіонів на зовнішньоекономічні відносини.

І. Беззуб24 зазначає, що для України європейська інтегра-
ція – це шлях модернізації економіки, подолання технологічної 

24 Беззуб І. Сучасний стан і перспективи української євроінтеграції [Електронний ре-
сурс] / І. Беззуб. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=1209:suchasnij-stan-i-perspektivi-ukrajinskoji-уvrointegratsiji&catid=8&Itemid=350#page.
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відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх техноло-
гій, створення нових робочих місць, підвищення конкуренто-
спроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові 
ринки, насамперед, на ринок ЄС. Як невід’ємна частина Європи 
Україна орієнтується на діючу в провідних європейських краї-
нах модель соціально-економічного розвитку.

Політичні переваги інтеграції України у ЄС пов’язані зі 
створенням надійних механізмів політичної стабільності, де-
мократії та безпеки. Отже, можна зробити висновок про те, що 
Європейська інтеграція не тільки не загрожуватиме економіч-
ній безпеці Україні, а й сприятиме підвищенню її надійності та 
забезпеченню всіх її складових постійному зміцненню.

На сьогодні в Україні проходить третій етап Європейської 
інтеграції (з вересня 2014 р. дотепер), який зумовлений почат-
ком широкомасштабної адаптації українського законодавства 
до норм ЄС та необхідністю підвищення ефективності діяль-
ності інститутів громадянського суспільства з метою моніто-
рингу виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. А 
тому Євроінтеграція України має вкрай важливе значення для 
формування ефективного мегаекономічного простору стабілі-
заційної європейської економіки. Захист вибору стратегічного 
напрямку співпраці на мегарівні за умов формування нової сус-
пільно-економічної структури Європи, формування соціально 
орієнтованої ринкової економіки потребують кардинальних 
змін у концепції формування підходів до формування напрямів 
забезпечення економічної безпеки України та Євросоюзу на ви-
значених рівнях.

Отже, пріоритетами України у сфері економічної безпеки 
має стати створення відповідних правових, економічних, со-
ціальних та інших умов, спрямованих на покращення грошо-
во-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової, 
інвестиційної політики. Уряд України повинен зосередити ува-
гу на внутрішніх реформах, створенні в Україні рівня життя, 
економіки та політики, які максимально наближені до європей-
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ських. Тільки тоді можливо впровадити ефективні механізми, 
спрямовані на нейтралізацію, мінімізацію впливу та усунення 
явищ і чинників, що призводять до створення зовнішніх і 
внутрішніх загроз фінансової безпеки держави. У поєднанні з 
розумною державною політикою вони дадуть змогу створити 
економічно стабільну державу. 

1.2. Основи теорії безпеки соціально-економічних систем. 
Теоретичні основи економічної безпеки України

Розвиток технологій призвів до стирання кордонів між краї- 
нами, зміни багатьох політичних систем і зростання швидкості 
економічних процесів. Міняються погляди, стереотипи, при-
скорюється час. Глобалізація і розвиток економіки дають змогу 
спілкуватись, передавати інформацію незалежно від географіч-
них відстаней, погодних умов та вести дистанційно бізнес. Але, 
на жаль, не буває, щоб були одні плюси без мінусів. Ціна поми-
лок неймовірно зростає. Найбільша вада світової економічної 
системи – це володіння світовими економічними пірамідами та 
багатствами світу декількох сотень безмежно багатих сімей. На-
віть найпотужніші держави світу є боржниками і заручниками 
інтересів цих сімей. Весь ресурс Землі працює на їх збагачення. 

Світова фінансова система в боргах. Сума зовнішніх боргів 
багатьох провідних держав давно перетнула межу неповернен-
ня. Важко визначити куди прямує людська цивілізація за такої 
системи відносин в економіках.

Зовнішній борг визначають як суму державного і приват-
ного боргу до повернення нерезидентами в іноземній валюті, 
товарами або послугами.

У таблиці 1.4. представлено список основних країн-боржни-
ків, складений за даними Довідника ЦРУ25. Слід звернути увагу, 

25 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D
0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%
BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A6%D0%A0%D0%A3
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що зобов’язання нерезидентів перед резидентами даної країни 
з представленої в таблиці суми зовнішнього боргу не відняті.

№ Країна Зовнішній борг 
(в млн $)

Дата 
інформації

Зовнішній 
борг 

на душу 
населення 
($ США)

Зов-
нішній 

борг 
(% до 
ВВП)

1.  Земля більше 70 600 000 2012 ≈10 000 98 %

2.  США 17 910 859 31 березня 2016 53 851 98 %

3.  Європейський Союз 17 950 000 31 грудня 2012 31 313 101 %

4.  Велика Британія 9 959 965 30 вересня 2013 157 640 396 %

5.  Німеччина 5 717 000 31 грудня 2012 70 583 159 %

6.  Франція 5 371 000 31 грудня 2012 81 061 236 %

7.  Японія 3 017 000 31 грудня 2012 23 736 64 %

8.  Нідерланди 2 935 000 31 грудня 2012 32 000 70 %

9.  Італія 2 604 000 31 грудня 2012 42 217 144 %

10.  Люксембург 2 504 000 31 грудня 2012 4 552 700 36 00 %

11.  Іспанія 2 164 000 31 грудня 2012 48089 137 %

12.  Швейцарія 1 544 000 31 грудня 2012 191 527 417 %

13.  Австралія 1 480 000 31 грудня 2014 66 910 151 %

14.  Бельгія 1 424 000 31 грудня 2012 136 276 338 %

15.  Канада 1 331 000 31 грудня 2012 38 209 88 %

16.  Сінгапур 1 174 000 31 грудня 2012 210 874 346 %

17.  Гонконг 1 109 000 31 грудня 2013 155 918 290 %

18.  Швеція 1 039 000 31 грудня 2012 106 851 188 %

19.  Австрія 812 000 31 грудня 2012 98 746 194 %

20.  КНР 784 800 31 грудня 2013 579 9 %

21.  Норвегія 698 900 31 грудня 2013 139 800 201 %

22.  Фінляндія 586 900 31 грудня 2012 111 392 266 %

23.  Данія 586 700 31 грудня 2012 105 349 244 %

24.  Греція 568 700 31 грудня 2012 52 776 234 %

Таблиця 1.4

Список основних країн-боржників
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25.  Росія 515 254 1 січня 2016 3 517 25 %

26.  Португалія 508 300 31 грудня 2012 47 005 232 %

27.  Бразилія 475 900 31 грудня 2013 2 348 22 %

28.  Південна Корея 430 900 31 грудня 2013 8 786 36 %

29.  Індія 412 200 31 грудня 2013 333 23 %

30.  Польща 365 200 31 грудня 2013 9 523 71 %

31.  Туреччина 359 500 31 грудня 2013 4 404 44 %

32.  Мексика 354 900 31 грудня 2013 2 950 27 %

33.  Індонезія 223 800 31 грудня 2013 882 26 %

34.  Угорщина 170 300 31 грудня 2013 17 168 130 %

35.  ОАЕ 163 800 31 грудня 2012 24 273 41 %

36.  Румунія 130 400 31 грудня 2013 6 000 71 %

37.  Україна 127 525 1 жовтня 2015 2 972,2 96,5 %

38.  Аргентина 111 500 31 грудня 2013 2 591 23 %

39.  Чехія 103 200 31 грудня 2013 9 711 52 %

40.  Ізраїль 96 300 31 грудня 2013 12 312 35 %

41.  Кіпр 95 280 31 грудня 2013 81 265 107 %

42.  Єгипет 48 760 31 грудня 2013 561 19 %

43.  Латвія 39 870 31 грудня 2013 18 414 131 %

44.  Білорусь 38 217,2 1 жовтня 2015 4 023,3 53 %

      Монако,     Ватикан,      Ліхтенштейн,      Федеративні Штати 
Мікронезії і      Андорра – асоційовані держави і не мають власного 
зовнішнього боргу (хоч і є незалежними суб’єктами міжнародного 
права).

Боргові проблеми Європи ускладнюються з кожним днем. 
Якщо будь-яка з країн Європи, Греція чи Португалія, оголосить 
про дефолт, світова економіка опиниться у скрутному станови-
щі. Країни всередині фінансової системи надзвичайно залежні, 
тому банкрутство однієї з них призведе до ланцюгової реакції, 
оскільки зовнішній борг більшості країн перевищує їхній вало-
вий внутрішній продукт. 

Продовження таблиці 1.4
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Після останньої світової кризи похитнулась довіра до  
долара, і більшість держав почали віддавати перевагу євровалю-
ті. Щоб вирішити проблему і повернути довір’я до долара, було 
створено ситуацію з “нестабільним євро”. Після відновлення 
рівноваги між доларом і євро ситуація з можливим дефолтом 
Греції майже одразу відійшла на другий план.

Ситуація із зростанням зовнішьного боргу приведе до гло-
бальної економічної катастрофи, яка знищить одночасно і дію-
чу економічну систему в цілому світі. Актуальним завданням 
гарантування соціально-економічної безпеки у світі є створен-
ня еталонної моделі економічної системи, орієнтованої на роз-
виток людського суспільства.

Актуальним завданням гарантування економічної безпеки 
у світі є створення моделі економічної системи, яка буде орієн-
тована на розвиток людського суспільства, і визначення методів 
переходу до побудови нових економічних відносин.

Підійдемо до дослідження теоретичних основ соціально- 
економічної безпеки, як необхідної умови існування будь-якої 
суспільної системи та її розвитку.

Український учений В. Вернадський ввів поняття “ноо- 
сфера”. Він довів, що діяльність людини є закономірним етапом 
еволюції біосфери в ноосферу і вплив діяльності людини можна 
порівняти з природними геологічними процесами.

Суспільство виробляє соціальну енергію, проте без пра-
вильного розуміння ефективної соціальної системи для управ-
ління цією енергією і соціальної культури як складової соціаль-
ної системи суспільство буде безпорадним та небезпечним для 
себе. За таких умов слід очікувати соціального вибуху.

Людина навчилась реалізовувати працею свої бажання і 
мрії. Соціальна культура мала б спрямувати бажання на влас-
ний розвиток, а не на збагачення окремих осіб, або знищення 
всього, що заважає цьому збагаченню. В. Вернадський вважав, 
що це завдання має забезпечити соціальна культура. На жаль, 
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академік В.  Вернадський не зміг запропонувати механіз та ді-
ючу модель соціально-економічної системи, яка мала б проде-
монструвати його ідеї на практиці26. 

Сучасна модель економічної системи далека від теорії 
В.  Вернадського і відтворює ключові механізми особистого  
збагачення, на яких будуються і тримаються ринкові відноси-
ни, – експлуатація, приватна власність, можливість збагачува-
тись у майбутньому, тобто збереження діючої системи соціаль-
но-економічних відносин.

Саме такі завдання розглядаються більшістю економістів  
як завдання забезпечення економічної безпеки.

В. Вернадський говорив про те, що економічна система – 
відкрита система, яка функціонує в соціальному середовищі, 
тому вона має забезпечувати інтереси розвитку соціуму, а не 
окремих осіб мірою їх жадібності. У політиці, економіці, науці 
навмисне підміняється поняття соціально-економічної безпеки 
на поняття захисту економічних інтересів окремих об’єктів без-
пеки. Такими об’єктами виступають особа, суспільство, держа-
ва і розглядають їх як самостійні закриті економічні системи. 
Навіть тут спрацьовує принцип “розділяй і владарюй”.

Політика, як концентроване відображення економіки, 
може для забезпечення своїх завдань використовувати навіть  
збройні методи їх вирішення. Рушійною силою в цій ланцю-
говій реакції є інтереси влади. Незалежно в яких проявах, але  
ці інтереси зводяться лише до одного – до збагачення цієї вла-
ди. Навіть якщо на якомусь етапі своїх дій влада мала на меті 
соціальні цілі, то все одно з часом вони зводились до одного 
питання – власного збагачення.

Влада в історичному контексті, саме так, як і зараз, става-
ла вище моралі і соціальної культури, а економіка, політика і 
війни розглядались як сфера безспосередньої діяльності влади 
з метою збагачення. З розвитком інформаційних технологій 

26 Економічна безпека : [навч. посіб.] / З. С. Варналій, П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул 
[та ін.] ; за ред. З. С. Варналія. – Київ : Знання, 2009. – 647 с.
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та з плином часу влада почала використовувати і можливості 
релігії та інформаційних технологій. Спершу збагачення влади 
було потрібне для власного захисту та зовнішньої безпеки, але 
згодом воно стало потрібне для отримання влади та можливос- 
ті передавати її у спадок. За такого розуміння діяльності вла-
ди сьогоднішній стан речей, економічне становище є логічним  
результатом її функціонування. Влада має вплив на мораль, 
культуру, економіку, політику. Таким чином має впливи на 
неявні зв’язки між цими складовими.

Основними об’єктами розвідувальних дій були саме ці 
зв’язки в сусідніх державах та на ворожих територіях. Розви-
ток і дипломатія використовувались і використовуються пред-
ставниками влади з метою визначення слабких сторін ланцюга 
і можливостей їх залучення до власного ланцюга збагачення. 
Тому в першу чергу реакцією Великобританії на політичне шпи-
гунство та отруєння їхнього дипломатичного шпигуна в 2018 р. 
стала висилка дипломатів Російської Федерації та розірвання 
дипломатичних відносин.

У контексті розгляду проблеми забезпечення економічної 
безпеки держави ми не можемо не зазирнути в історію еконо-
мічних воєн і шпигунства, яка почалась ще з моменту виник-
нення інституту влади і триває досі. Саме поняття економічної 
безпеки завдячує діяльності шпигунів, а сучасні інформаційні 
технології лише додали цьому явищу небувалого розмаху.

Розглянемо тільки декілька найцікавіших моментів з істо-
рії економічного шпигунства. З давніх часів першочерговим у 
діяльності політичної, військової розвідки було вивідування 
секретів і політичних планів супротивників. А у сфері еконо-
мічних відносин процвітало промислове шпигунство.

Допоки людство не стало писемним, такими секретами було 
добування вогню, виготовлення луків, стріл. 

Промислове шпигунство та економічна розвідка не особ- 
ливо відрізняються визначенням. Незначна різниця полягає в  
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тому, що методи, які використовуються економічною розвід-
кою, не суперечать чинному законодавству, а ознак шпигунства 
набуває економічна розвідка, коли використовує нетрадиційні 
методи отримання інформації та впливу. Питання лише в тому, 
наскільки вдається отримати інформацію з використанням тра-
диційних методів, чи треба вдаватись до порушення обмежень 
можливостей на ворожій території. Тому поділ цих понять є 
практично умовним. Так само, як політика є концентрованим 
проявом економіки, так розвідка і шпигунство є інструментами 
дипломатії та політики27. 

Сильним поштовхом у розвитку економічної розвідки став 
розподіл праці, розвиток торгівлі та грошового обігу. Війни не-
обхідні для отримання чужих багатств, земель, а для ведення 
воєн потрібні кошти. Замкнене коло, яке починає обертатись, 
коли прибуток від загарбання більший за витрати на воєнні дії. 
За однієї умови, що має бути розвідка, яка оцінить майбутні 
прибутки і армія, яка може і хоче воювати.

З історичних джерел відомо, що Стародавній Рим мав силь-
не військо і хорошу службу економічної розвідки. Він збирав 
детальні відомості про своїх сусідів, супротивників із багатьох 
економічних аспектів – кліматичні умови, стан доріг, родючість 
земель, працьовитість населення, місця зберігання скарбів і 
запасів, запаси продовольства. Всі ці скарби виявлялись розвід-
кою і найближчим часом ставали власністю Римської імперії.

З розвитком технологій і ремесл власники намагались при-
ховати їх, щоб мати перевагу перед конкурентами. Початком 
масштабної економічної боротьби стала боротьба за секрети. 
З’явилась додаткова умова успішності – армія повинна мати не 
чисельну перевагу, а перевагу в озброєнні.

Всіляку інформацію збирали афінські та родоські купці, яка 
б сприяла їх торгівлі. Вони не гребували й так званим сьогодні 
“чорним піаром” з метою зниження ціни й отримання більшого 

27 Клименко П. М. /Еволюційний розвиток соціальних та економічних систем. Соціаль-
но-економічна безпека підприємства: [монографія] / П. М. Клименко. – К. : Атіка, 2012. – 244 с.
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прибутку. Ті заходи, що використовувались тоді, отримали в 
наш час статус напрямів конкурентної боротьби, реклами, ме-
неджменту, іміджу і т. д.

Творцем економічного і промислово-воєнного шпигун-
ства називають Чінгісхана. Жодного свого походу він не ро-
бив без вивчення економічного стану території майбутнього 
супротивника – природних багатств, корисних копалин, рівня 
розвитку ремесл, військової справи, багатих могильників і при-
хованих скарбів. Знищуючи населення завойованих місць, він 
зберігав життя майстрам, зброярам, ювелірам, архітекторам та 
іншим людям, які володіли таємницями ремесл і могли запро-
понувати та розвивати “ноу-хау”. Він установив закон: вчитись 
у всіх народів усьому найкращому, що ті знали і створили28. 

Основні відомості, які цікавили шпигунів у внутрішній 
політиці, були такі: внутрішня політика, стратегія відносин і 
плани на майбутнє (армія, озброєння, скарби, технічні засоби, 
соціальні умови, психологічні портрети керівників, плани і 
стратегія); зовнішня політика (торгівля, співпраця, союзи, кон-
куренція, конфлікти, війна).

Поряд із державною економічною розвідкою почала утво-
рюватись приватна економічна розвідка. У містах Венеції, Генуї 
комерційні таємниці коштували значно дорожче за політичні, 
тому що життєвий рівень населення італійських міст залежав 
від торгівлі.

Першу приватну розвідувальну службу було створено фло-
рентійськими купцями та банкірами в XIV ст.

Ми не ставимо за мету перелічити всі моменти історії ство-
рення та становлення економічної боротьби і шпигунства, тіль-
ки зазначимо найбільш яскраві і знакові.

Не всі промислові секрети доводилось діставати з трудно-
щами. Наприклад, винахід пороху приписується німецькому 
ченцеві Б. Шварцу у XIV ст. Хоча одночасно його секрет було 

28  Клименко П. М. / Еволюційний розвиток соціальних та економічних систем.  
Соціально-економічна безпека підприємства: [монографія] / П.  М.  Клименко. – К. : Атіка, 
2012. – 244 с.
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викрадено декількома європейськими шпигунами у мусульман 
і китайців.

Досить легко було викрадено в арабських алхіміків секрети 
виробництва кислот. Історії відомі й такі випадки, коли шпигу-
нам не вдавалось вивідати чи викрасти таємниці і багато з них 
і до сьогодні залишаються нерозкритими. Так, не вдалось виві-
дати таємницю “грецького вогню”, який був найнебезпечнішою 
зброєю середньовіччя. Впродовж чотирьох років зусилля усіх 
шпигунів були спрямовані на отримання інформації про нього. 
Секрет цієї зброї полягав у тому, що вогонь спалював усе вщент, 
а коли його намагались гасити водою, то спалахував із новою 
силою. Цей секрет не розкрито донині, хоча він міг би стати 
ідеальним замінником сучасного бензину у двигунах внутріш-
нього згорання.

З роками об’єктів для промислового шпигунства ставало 
все більше. Шпигунство стало “визнаним”. Декрет французько-
го уряду у 1791 р. визнавав за будь-ким, хто першим привезе до 
Франції будь-який іноземний промисел, такі ж пільги, якими 
користувався б винахідник. Фактично цей документ явно за-
охочував промислове шпигунство. Наприкінці XVIII ст. в Ман-
честері виникла асоціація боротьби з патентами і монополіями. 
Саме це була перша міжнародна організація, яка пропагувала 
промислове шпигунство. Асоціація підтримувалась державою і 
промисловцями, з часом все більше перетворювалась на реаль-
ний важіль промислової політики та революції. До шпигунства 
залучались нові люди. Серед таких були не тільки професійні 
шпигуни, а й відомі вчені29. 

На сучасному етапі розвитку України, з огляду на посилен-
ня інтеграційних процесів та в умовах гібридної війни, усе го-
стрішого значення набуває забезпечення економічної безпеки. 
Цю категорію ми розглядаємо як базове джерело якісних змін 
вітчизняного економічного простору, системної трансформації 

29 Клименко П. М. / Еволюційний розвиток соціальних та економічних систем. Соці-
ально-економічна безпека підприємства: [монографія] / П. М. Клименко. – К. : Атіка, 2012. – 
244 с..



40

національної економічної системи з подальшою її інтеграцією у 
світове економічне господарство на умовах рівності, незалежнос-
ті та забезпечення оптимального рівня відкритості національної 
економіки. Адже у зв’язку з динамічною зміною умов середови-
ща продукуються нові фактори впливу на поняття “економічна 
безпека”, яке потребує сучасного переосмислення.

Аналіз проведених досліджень засвідчує, що в предметній 
сфері знань “економічна безпека” характеризується в різно-
векторних координатах. Так, з точки зору загальноекономічно-
го підходу, цей термін трактується як власна захищеність еко-
номічних інтересів (А. Архіпов, А. Городецький, М. Михайлов, 
В. Єдинак, М. Сєрдан, В. Сєнчагов, Е. Олейніков та ін.)30.

К. Карпова стверджує, що більшість дослідників обмежу-
ють категорію економічної безпеки або звужують до окремих 
методів забезпечення безпеки, а тому майже кожне тлумачення 
цього терміна сформульоване в контексті завдань досліджень. 
О.  Рєзніков та Т. Кротенко відзначають відсутність єдиного 
тлумачення сутності економічної безпеки. Загальновизнаним у 
більшості наукових доробок є те, що існуюча теоретико-мето-
дологічна основа зазначеної дефініції не забезпечує реалізації 
механізмів і засобів на прикладному рівні. Саме тому, незважа-
ючи на численні дослідження щодо визначення суті поняття, 
економічна безпека потребує більш ретельного вивчення.

Економічна безпека є найважливішою складовою структу-
ри національної безпеки держави, адже вона становить базис 
для формування і функціонування всіх інших її структурних 
елементів: військової, політичної, соціальної, геополітичної 
тощо. Як зазначає Г. Клімова, у стратегічному плані економічну 
безпеку гарантує лише конкурентоспроможна економіка. Звід-
си випливає, що основне завдання держави в контексті забез-
печення економічної безпеки полягає у створенні такого еконо-

30 Гбур З. В. Теоретичні основи економічної безпеки та її становлення в Україні / 
З. В. Гбур // Менеджер. Вісн. ДонДУУ. Серія “Державне управління”. – 2018. – Вип. 1 (78).
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мічного, політичного та правового середовища й інсталяційної 
інфраструктури, які б стимулювали найбільш життєздатні під-
приємства, інвестиційні процеси, виробництво перспективних 
конкурентоспроможних товарів31.

Проблема забезпечення економічної безпеки зароджува-
лась паралельно зі становленням держави. У табл. 1.5 подано 
хронологію формування суті та визначення поняття “економіч-
на безпека”.

31 Гбур З. В. Теоретичні основи економічної безпеки та її становлення в Україні /  
З. В. Гбур // Менеджер. Вісн. ДонДУУ. Серія “Державне управління”. – 2018. – Вип. 1 (78).

Таблиця 1.5

Трактування поняття “економічна безпека” 
у науковій літературі*

Автор Визначення та суть

1 2

Ф. Кене

Економічну безпеку як окрему категорію не 
розглядав, однак уперше було зроблено спробу 
провести аналіз суспільного відтворення з 
позиції встановлення певних балансових пропо-
рцій між натуральними (речовими) і вартісними 
елементами суспільного виробництва

А. Сміт

Теорією “невидимої руки” жорстко поєднав усі 
економічні потреби та інтереси з приватними 
власниками і тим самим викреслив державні 
економічні потреби та інтереси із сукупності 
суспільних цінностей, визначивши державі роль 
“нічного сторожа”. Підхід передбачав, що, реалі-
зуючи власний приватний інтерес, економічний 
агент водночас сприяє досягненню безпеки 
суспільства, зокрема задовольняючи власну 
економічну безпеку

Т. Мальтус

Установив залежність між зростанням населення 
та необхідними для існування продовольчими 
ресурсами, які є умовою безпеки суспільства. 
Перший дав опис продовольчій безпеці як скла-
дової економічної безпеки
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Дж. Кейнс

Економічну безпеку розглядав з точки зору 
фінансової безпеки держави. Запропонував 
спосіб уникати фінансових криз і безробіття 
шляхом корекції урядового контролю 
за кредитами і валютою

П. Самуельсон
Економічну безпеку держави розглядав через 
призму економічної безпеки індивідуальної 
особи

І. Бланк

У загальному складі елементів економічної 
безпеки фінансовий компонент виступає в ролі 
базового значення рівня і структури фінансового 
потенціалу в забезпеченні цілей економічного 
розвитку

В. Мак – Мак

Економічна безпека − це стан найбільш ефектив-
ного використання всіх видів ресурсів з метою 
запобігання (нейтралізації, ліквідації) загроз 
і забезпечення стабільного функціонування 
підприємства в умовах ринкової економіки

В. Геєць, 
М. Кизим, 

Т. Клебанова, 
О. Черняк 

та ін.

У більш загальному аспекті – це характеристика, 
суть якої полягає в нормальному функціонуванні 
економічної системи взагалі, можливості нор-
мальної роботи внутрішньої економічної системи 
та безболісного включення у світову економічну 
систему. Коло суб’єктів економічної безпеки 
охоплює не тільки державу, а й підприємство й 
особу, які здійснюють самостійну діяльність і 
забезпечують власну економічну безпеку. Таким 
чином, залежно від суб’єкта виділяють економіч-
ну безпеку особи, підприємства і держави

C. Тамбовцева
Під економічною безпекою будь-якої системи 
необхідно розуміти сукупність властивостей 
стану її виробничої підсистеми, що забезпечує 
можливість досягнення цілей усієї системи

Е. Бухвальд, 
Н. Головацька, 
С. Лазуренко

Трактують економічну безпеку держави як най-
важливішу якісну характеристику економічної 
системи, її визначальну здатність підтримувати 
нормальні умови життєдіяльності населення, 
стійке забезпечення ресурсами розвитку народ-
ного господарства

Продовження таблиці 1.5
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В. Савін

Економічна безпека – це система захисту жит-
тєвих інтересів країни, при цьому об’єктами 
захисту виступають: народне господарство 
країни в цілому, окремі регіони, сфери і галузі 
господарства, юридичні та фізичні особи як 
суб’єкти господарської діяльності

Г. Плєханова
Економічна безпека – це стан, у якому народ 
(через державу) може суверенно, без втручання 
і тиску ззовні, визначати шляхи і форми свого 
економічного розвитку

В. Мунтіян

Економічна безпека – це загальнонаціональний 
комплекс заходів, спрямованих на постійний 
та стабільний розвиток економіки держави, що 
містить механізм протидії внутрішнім і зовніш-
нім загрозам

А. Степаненко та 
М. Герасимов

Під економічною безпекою розуміють такий стан 
економіки, що забезпечує її зовнішню незалеж-
ність і внутрішню стабільність

Я. Жаліло

Економічна безпека – це складна багатофакторна 
категорія, що характеризує здатність національ-
ної економіки до розширеного відтворення з 
метою задоволення на визначеному рівні потреб 
і власного населення, і держави, протистояння 
дестабілізуючій дії чинників, що створюють за-
грозу стійкому збалансованому розвитку країни; 
забезпечення кредитоспроможності національ-
ної економіки у світовій системі господарювання

В. Сенчагов

Визначає економічну безпеку як такий стан 
економіки та інститутів влади, за яким забез-
печується гарантований захист національних 
інтересів, соціально спрямований розвиток 
країни загалом, достатній оборонний потенціал 
навіть за найбільш несприятливих умов розвитку 
внутрішніх і зовнішніх процесів

Вікіпедія

Економічна безпека держави – це дослідження 
національних економічних інтересів і загроз 
економічній безпеці України, здатності держави 
до захисту національних економічних інтересів 
від зовнішніх та внутрішніх загроз, а також 
здатності національної економіки зберігати та

Продовження таблиці 1.5
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Джерело*– складено автором32 

Ще в стародавніх мислителів ми зустрічаємо спробу розв’я-
зання цієї проблеми, зокрема Ж.-Ж. Руссо в 1762 р. написав твір 
“Про суспільний договір, або Принципи політичного права”, у 
якому вказувалося, що найважливішою турботою держави є  
самозбереження та безпека. Аналіз світового досвіду свідчить, 
що поняття економічної безпеки добре відомо, причому розгля-
дається, здебільшого, як складова системи національної безпеки. 
Ця проблема в різних країнах і в різні періоди поставала більш-
менш актуально, однак ніколи не зникала з поля зору науковців  
та лідерів держав. Так, уперше у 1904 р. поняття “економічна 
безпека” вводиться Президентом США Т. Рузвельтом, коли він 
обґрунтував військову акцію в зоні майбутнього Панамсько-
го каналу інтересами національної безпеки країни, вдруге  – у 
1934 р. було прийнято перший нормативно-правовий акт з пи-
тань безпеки – закон “Про національну безпеку” та створено 
Федеральний комітет з економічної безпеки з метою підвищен-
ня рівня якості життя населення через забезпечення економіч-
ної безпеки держави. Основний акцент робився на забезпечен-
ня розвитку промисловості, в той час як економічна безпека 
підприємства поки що не виокремлюється. З цього часу вчені 
розвинених економічних держав активно та ефективно займа-
лись дослідженнями економічної безпеки різних рівнів.

Згідно з концепцією Д.  М.  Кейнса, яка була сформована в 
середині 30-х рр. XX ст., основними загрозами економічній 
безпеці держави є не зовнішні конкуренти, а внутрішні фак-
тори, зокрема безробіття й економічна депресія. Тому базовим 
завданням уряду визначалося активне регулювання господар-

32 Гбур З. В. Теоретичні основи економічної безпеки та її становлення в Україні / 
З. В. Гбур // Менеджер. Вісн. ДонДУУ. Серія “Державне управління”. – 2018. – Вип. 1 (78).

поновлювати процес суспільного відтворення 
і достатній оборонний потенціал у кризових 
ситуаціях

Продовження таблиці 1.5
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ської діяльності шляхом субсидування депресивних галузей, 
розміщення держзамовлень та надання дотацій, упровадження 
прямого адміністративного контролю за конкуренцією.

У 60-ті роки відбувається розпад колоніальної системи і у 
зв’язку з цим формується концепція економічної безпеки. Як 
важлива складова національної безпеки поняття розглядалося 
в 70-ті р. Офіційного статусу термін набув у 1985 р. на 40-й сесії 
Генеральної асамблеї ООН, коли відбувається ухвалення резо-
люції “Міжнародна економічна безпека”. І вже в 1987 р. на 42-й 
сесії Генеральної асамблеї ООН прийнято “Концепцію міжна-
родної економічної безпеки”33.

На сучасному етапі, що характеризується дослідниками як 
епоха глобалізації, питання економічної безпеки не втратило 
своєї гостроти, а навпаки, ще більше актуалізувалося. Це зу-
мовлено діалектичною суперечністю, яка виявляється, з одного 
боку, у стрімкому розвитку процесів лібералізації та інтеграції, 
що призводять до відкритості та взаємозалежності національ-
них економік, розвитку глобального ринку, в умовах якого полі-
тична замкнутість та економічний ізоляціонізм окремих держав 
не мають змісту; а з другого – постає проблема самозбереження 
та розвитку окремих суверенних держав, їх політичного та еко-
номічного самоутвердження на міжнародній арені.

Заслуговують на увагу сучасні підходи до визначення сут-
ності економічної безпеки. Перший підхід трактує економічну 
безпеку як невід’ємну частину національної безпеки, тобто це “...
захищеність життєво важливих інтересів особистості, суспіль-
ства, держави в економічній сфері від внутрішніх і зовнішніх 
загроз”. Другий підхід розкриває сутність економічної безпеки 
як “стан економіки”, тобто економічна безпека – це стан еконо-
міки й інститутів влади, за яким забезпечується гарантований 
захист національних інтересів, соціальна спрямованість політи-

33 Гбур З. В. Держава як ключовий суб’єкт управління економічною безпекою на шляху 
європейської інтеграції / З. В. Гбур // Наукові праці : наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра 
Могили ; редкол. : Ємельянов В. М. (голова) [та ін.]. – Миколаїв, 2017. – Т. 298. – Вип. 286. –  
С. 19–24.
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ки, достатній оборонний потенціал навіть при несприятливих 
умовах розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів. Третій підхід 
до визначення сутності економічної безпеки трактує економіч-
ну безпеку як сполучення або сукупність умов і факторів, що 
забезпечують певний необхідний рівень економічного розвит-
ку країни. Четвертий підхід передбачає визначення економіч-
ної безпеки як “...якісного стану сукупності основних факторів 
суспільного виробництва в сполученні зі здатністю держави 
забезпечити їх ефективне захищене використання в національ-
них інтересах і здійснювати економічну стратегію, адекватну 
викликам його мінливого економічного простору, з метою до-
сягнення стабільного, стійкого розвитку та самовдосконалення 
всього суспільства”34.

Під економічною безпекою держави розуміється комплекс 
економічних, геополітичних, екологічних, правових та інших 
умов, що забезпечують: 

• передумови для виживання в умовах кризи і майбутньо-
го розвитку; 

• захист життєво важливих інтересів країни щодо її ре-
сурсного потенціалу, збалансованості й динаміки розвитку та 
зростання; 

• створення внутрішнього імунітету і зовнішньої захище-
ності від дестабілізуючих дій; 

• конкурентоспроможність країни на світових ринках і 
стійкість її фінансового стану; 

• гідні умови життя і сталий розвиток людини.
Забезпечення дієвого державного управління економічною 

безпекою належить до компетенції суб’єктів управління.
Основними суб’єктами забезпечення економічної безпеки 

держави, які в межах своєї компетенції захищають інтереси 
особистості, суспільства та держави в економічній сфері, є: 

34 Гбур З. В. Характеристика економічної безпеки України та проблеми її забезпечен-
ня / З. В. Гбур  // Збірник матеріалів ХІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих 
науковців “Сучасні моделі, концепції і стратегії інноваційного розвитку країн світу та України: 
економіка, фінанси, право, системний аналіз” – 23 березня 2012 року. – Київ, 2011. – С. 208–217.
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• держава та її інститути (функціональні та галузеві мініс-
терства, відомства, податкові та митні служби, біржі, фонди і 
страхові кампанії); 

• органи місцевого самоврядування; 
• підприємства, установи та інші господарські організа-

ції як державного, комунального, так і приватного секторів  
економіки; 

• виробники, продавці продукції та вітчизняні споживачі;
• громадські організації та людина. 
О. Власюк також підкреслює, що зростаюча значущість  

публічних економічних інтересів сьогодні значно розширює 
сферу суб’єктності економічної системи. Учений зазначає, що 
внаслідок мінливих соціально-економічних та юридичних об-
ставин суб’єктами усвідомлення і забезпечення економічної 
безпеки держави поряд із “класичними” власниками (приват-
ними роботодавцями і державою) стають і менеджери-управ-
лінці, власники акцій та інші суб’єкти власності, зокрема муні-
ципального та регіонального рівнів35.

Отже, поняття “економічна безпека” неодноразово пере-
осмислювалось у зв’язку зі зміною умов зовнішнього сере-
довища і з урахуванням факторів, які зумовлюють процеси 
управління. Вперше поняття “економічна безпека” почало за-
стосовуватися на Заході у зв’язку зі зростанням проблеми об-
меженості ресурсів та розпадом колоніальної системи, що при-
звело до порушення традиційних зв’язків між постачальниками 
ресурсів, життєво необхідних індустріальним суспільствам. На 
думку А. Сміта, узгодженістю стабільності економічної безпеки 
є функція “невидимої руки ринку”, а безпека учасників ринку, 
що діють раціонально, є природним ризиком.

Економічна безпека, на наш погляд, є саме тією сполучною 
ланкою, яка об’єднує всі численні складові національної без-

35 Власюк О. С. Ризики і загрози економічній безпеці України у 2015–2016 рр. та меха-
нізми їх мінімізації [Електронний ресурс] / О. С. Власюк. – Режим доступу: http://www.niss.gov.
ua/content/articles/files/ruzuku_zagrozu1-bab4e.pdf
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пеки держави, оскільки від її рівня і стану безпосередньо зале-
жать усі сфери діяльності країни. Ця дефініція є універсальною 
категорією, яка відображає захищеність суб’єктів соціально- 
економічних відносин на всіх рівнях. З цього робимо висновок, 
що діяльність щодо забезпечення економічної безпеки мож-
на представити у вигляді складної системи, яка складається з 
взаємозалежних і взаємозумовлених горизонтальних рівнів: 
забезпечення економічної безпеки особистості, забезпечення 
безпеки суспільства, забезпечення безпеки підприємства, за-
безпечення безпеки держави36.

Серед теоретичних аспектів економічної безпеки вагоме 
місце посідає класифікація її складових елементів. Однак і в 
цьому питанні серед дослідників єдності немає. 

Так, деякі науковці виділяють такі складові елементи, як: 
внутрішні складові економічної безпеки: сировинно-ресурс-
на, енергетична, фінансова, воєнно-економічна, технологічна, 
продовольча, соціальна, демографічна, екологічна; зовнішньо-
економічна безпека: експортна та імпортна. Інші поділяють 
економічну безпеку на: зовнішню – можливість протистояти 
загрозам, які породжує зовнішнє навколишнє середовище дер-
жави; внутрішню, в якій велике значення має розвиток еконо-
мічно-оборонного потенціалу. 

Третя група науковців серед складових економічної безпеки 
виділяє демографічну, екологічну, харчову, ресурсну, прісно-
водну, енергетичну, цінову, фінансово-грошову, політичну, со-
ціальну, кримінальну, медичну. Інші розрізняють: ресурсно-си-
ровинну безпеку, енергетичну, фінансову, воєнно-економічну, 
інформаційну, технологічну, продовольчу, соціальну, демогра-
фічну, екологічну та тіньову економіку. 

Нами поділяється точка зору тих науковців, які вважають, 
що основними структурними елементами економічної безпеки, 

36 Гбур З. В. Економічна безпека України в умовах глобалізації / З. В. Гбур // Актуальні 
проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 4 (72). –  
С. 21–25.
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Джерело*– складено автором

які доцільно застосовувати для аналізу економічної безпеки 
України, є: сировинно-ресурсна безпека, енергетична, фінансо-
ва, соціальна, інноваційно-технологічна, продовольча, зовніш-
ньоекономічна безпеки. Інші автори до економічної безпеки 
відносять лише фінансову, внутрішньоекономічну та зовніш-
ньоекономічну складові.

На думку К.  Фень, діяльність щодо забезпечення безпеки 
можна представити у вигляді складної системи, що включає 
взаємозалежні і взаємозумовлюючі горизонтальні рівні: забез-
печення економічної безпеки особистості, забезпечення безпеки 
суспільства, забезпечення безпеки держави. Економічна безпека 
є універсальною синтетичною категорією, яка відображає захи-
щеність суб’єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, 
починаючи з держави і закінчуючи кожним її громадянином. 

Отже, проаналізувавши основні тлумачення категорії “еко-
номічна безпека”, перейдемо до розкриття економічної сутності 
цього поняття з позиції багаторівневості економіки (рис. 1.2).

Рис. 1.2 Взаємодія рівнів економічної безпеки на різних рівнях економіки
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Як демонструє рис. 1.2, виділяють чотири основних рівні 
економічної безпеки: міжнародну, макрорівневу, мезорівневу 
та мікрорівневу. До мегарівня можна віднести міжнародну еко-
номіку (або її ще називають глобальною чи світовою). Особли-
востями цього рівня є градація країн за рівнем економічного 
розвитку, яку регулярно складає ООН. До макрорівня доцільно 
віднести національну економіку, економічну безпеку якої мож-
на забезпечити шляхом сталого зростання всіх макроеконо-
мічних показників. До мезорівня відносять економіку окремих 
регіонів або галузей, а до мікрорівня − економіку конкретного 
підприємства, домогосподарства, окремої особи тощо37.

Ієрархічність з погляду безпеки розглядається в аспекті 
підпорядкування, за якого трансформація формату управління 
загрозами та небезпеками на вищому рівні зумовлює відпо-
відну зміну на нижчих, підпорядкованих рівнях системи. При 
цьому таке явище безпосередньо пов’язано з можливостями 
самоорганізації чи дезорганізації системи. Так, якщо система 
національної економічної безпеки на макрорівні працюватиме 
з більшою ефективністю, це зумовить підвищення ефективнос-
ті функціонування систем економічної безпеки на мезо- та мі-
крорівні. І навпаки, збільшення соціально-економічних проб- 
лем держави в цілому зумовлює наростання та загострення 
проблем на рівні окремих регіонів та суб’єктів господарювання.

Зазначимо, що питання економічної безпеки ніколи не іс-
нувало само собою. Економічна безпека є похідною від завдань 
економічного зростання на кожному етапі розвитку суспіль-
ства. Конкретний зміст цієї проблеми змінюється залежно від 
внутрішніх і зовнішніх умов, які склалися в певний період. 
Особливості нинішньої соціально-економічної ситуації в умо-
вах гібридної війни в Україні зумовлюють зміст проблеми еко-
номічної безпеки.

37 Гбур З. В. Структура забезпечення економічної безпеки України в контексті євро-
пейської інтеграції / З. В. Гбур // Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. – 
2017. – № 23. – С. 98–102.
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Економічна безпека як наука в Україні зародилася на початку 
90-х рр. минулого століття і розглядалася науковцями з позиції  
захисту комерційної таємниці підприємства. Надалі, дослі- 
джуючи це поняття, учені-економісти почали виділяти зовніш-
ні впливи на економічну безпеку підприємства, а саме термін 
“економічна безпека” трактувати як захищеність економічних 
інтересів підприємства від впливу несприятливих умов зовніш-
нього середовища.

З моменту здобуття незалежності в Україні поступово ство-
рювались умови для інтеграції української економіки в глобаль-
ні та європейські економічні процеси. Глобальні аспекти еволю-
ції людства, масштаби і швидкість змін у світогосподарському 
просторі, революційні перетворення в економіках окремих 
країн і міждержавних співтовариств – з одного боку, і україн-
ські реалії реформування та нестабільні параметри розвитку 
вітчизняної економіки, з другого боку – визначають цей стан.

Становлення економічної безпеки в Україні, як зазначалося 
вище, припадає на часи здобуття незалежності та розпаду СРСР. 
Хронологічний порядок установлення економічної безпеки в 
нашій державі подано в табл. 1.6.

Таблиця 1.6

Правове регламентування становлення та розвитку 
економічної безпеки в Україні 

за хронологією нормативних документів*

Дата Нормативний 
документ Основні положення

28.06.1996 Конституція України
Запроваджено до нормативної 
лексики поняття “економічна 
безпека” та визначено її най-
важливішою функцією держави

16.01.1997
Концепція 

національної безпеки 
України

Зазначено, що самозбереження і 
прогресивний розвиток України 
як суверенної держави залежать 
від здійснення цілеспрямованої
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Отже, нами поділяється точка зору Н. Кантора про те, що 
економічна безпека – це, насамперед: спроможність національ-

політики щодо захисту її націо-
нальних інтересів

05.03.1998
Закон України “Про 
Раду національної 

безпеки 
і оборони України”

Визначено правові засади 
організації та діяльності Ради 
національної безпеки і оборони 
України, її склад, структуру, 
компетенцію і функції

19.06.2003
Закон України 

“Про основи наці-
ональної безпеки 

України”

Визначено основні засади 
державної політики, спрямо-
ваної на захист національних 
інтересів і гарантування в 
Україні безпеки особи, суспіль-
ства і держави від зовнішніх і 
внутрішніх загроз в усіх сферах 
життєдіяльності

12.02.2007 Стратегія національ-
ної безпеки України

Зазначено, що подальший 
розвиток і захист найвагоміших 
здобутків України потребує 
чіткої визначеності держави 
у стратегічних пріоритетах та 
цілях, які мають відповідати 
викликам
і загрозам ХХІ ст., її взаємодії 
із сучасними системами міжна-
родної і регіональної безпеки

02.03.2007
Методика розрахунку 

рівня економічної 
безпеки України

Визначено специфічний 
понятійний апарат з викорис-
танням невластивих класичній 
економічній науці термінів: 
“економічна безпека”, “загрози 
економічній безпеці”, “критерії 
економічної безпеки”, “індика-
тори економічної безпеки” 
та інші

25.05.2017 Стратегія національ-
ної безпеки України

Визначено що ключовою умо-
вою нової якості економічного 
зростання є забезпечення 
економічної безпеки та виписа-
но основні шляхи забезпечення

Джерело*– складено автором

Продовження таблиці 1.6
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ної економіки забезпечити свій вільний і незалежний розвиток, 
стабільність громадянського суспільства та його інститутів, а 
також достатній оборонний потенціал країни за всіляких не-
сприятливих умов і непередбачуваних варіантів розвитку подій; 
здатність держави до захисту національних економічних інтере-
сів від зовнішніх і внутрішніх загроз. Інакше кажучи, економіч-
на безпека – це не тільки захищеність національних інтересів, а 
й готовність і здатність інститутів влади створювати механізми 
реалізації та захисту національних інтересів, розвитку вітчиз-
няної економіки, підтримки соціально-політичної стабільності. 
Як і будь-яке інше поняття, політика економічної безпеки побу-
дована на принципах, що визначають її політичну і правову базу 
для оцінки зовнішніх і внутрішніх загроз, формування націо-
нальних інтересів та стратегії38.

Слід також зазначити, що державне управління економіч-
ною безпекою відбувається на двох рівнях, а саме загальнодер-
жавному та регіональному.

Під економічною безпекою держави на загальнодержав-
ному рівні розуміється комплекс економічних, геополітичних, 
екологічних, правових та інших умов, що забезпечують: пере-
думови для виживання в умовах кризи і майбутнього розвитку; 
захист життєво важливих інтересів країни щодо її ресурсного 
потенціалу, збалансованості й динаміки розвитку та зростання; 
створення внутрішнього імунітету і зовнішньої захищеності від 
дестабілізуючих дій; конкурентоспроможність країни на світо-
вих ринках і стійкість її фінансового стану; гідні умови життя і 
сталий розвиток людини. 

Під економічною безпекою регіону розуміється сукуп-
ність умов і факторів, що характеризують стан економіки, 
стабільність, стійкість і поступальність її розвитку, міру її не-
залежності та інтеграції з економікою країни в цілому, що дає 
можливість: проводити власну економічну політику в рамках 

38 Гбур З. В. Теоретичні основи державного управління економічною безпекою / 
З.  В.  Гбур // Західноукр. наук. вісн. : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. “Актуальні про-
блеми державного управління” (м. Івано-Франківськ, 5 листоп. 2014 р.). – Івано-Франківськ :  
ГО “ЗУНТ”, 2014. – Вип. 7. – С. 4–5.
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держави; адекватно реагувати на різкі геополітичні зміни в 
державі; здійснювати (чи, принаймні, розпочати) значні еконо-
мічні реформи, не чекаючи допомоги від держави при виник-
ненні невідкладних соціально-небезпечних ситуацій на певній 
території, пов’язаних із локальними економічним лихом або 
економічними прорахунками (помилками) на рівні держави; 
на договірній основі надавати допомогу суміжним регіонам, де 
існуюча незбалансована економічна ситуація може негативно 
відобразитися на економічних інтересах певного регіону; ста-
більно підтримувати відповідність діючих на території еконо-
мічних нормативів, загальноприйнятих у світовій практиці 
(або директивно затверджених для конкретного регіону на 
конкретний період часу), що дозволяє зберегти (чи відновити) 
гідний рівень життя населення39.

Сучасний зміст поняття економічної безпеки держави слід 
трактувати як сукупність умов, за яких забезпечується захист 
національних економічних інтересів, можливість утримання 
параметрів економіки в межах нормативних значень, здатність 
економіки задовольняти у довгостроковому режимі потреби 
суспільства, генерувати інноваційні зрушення та реалізувати 
конкурентні переваги на світових ринках. 

Таким чином, огляд наукових джерел дає нам можливість 
стверджувати, що більшість науковців економічну безпеку 
розглядають як явище, яке перебуває у постійному русі. Істо-
рично і логічно проблема економічної безпеки пов’язана зі 
становленням і розвитком державності, усвідомленням нацією 
своїх економічних інтересів. Призначення її полягає у наданні 
можливості для вирішення завдань суспільства, ефективного, 
динамічного розвитку, запровадження та проведення незалеж-
ної економічної політики. Інакше кажучи, основними її власти-
востями є забезпечення стабільності, невпинного розвитку та 
зростання рівня економіки як на державному, так і на міжна-

39 Гбур З. В. Теоретичні основи економічної безпеки та її становлення в Україні / 
З. В. Гбур // Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми 
підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад : матеріали І Міжнар. наук.-метод. 
конф. (Рівне, 19–20 жовт. 2017 р.). – Рівне : Волин. обереги, 2017. – С. 95–97.
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родному рівнях. Постійне відтворення зі збереженням ознак 
повноцінного суб’єкта в критичних умовах, життєздатність 
визначають економічну безпеку також як систему факторів 
зростання економіки40. 

Аналіз вітчизняних і зарубіжних досліджень підтверджує 
актуальність забезпечення економічної безпеки та дає змогу на 
цій основі запропонувати власне визначення “економічної без-
пеки” як системи ефективного використання наявних ресурсів 
та можливостей ринку, яка включає в себе комплекс заходів і 
методів захисту від можливого суб’єктивного та об’єктивного 
впливу загроз для сталого й прогресивного розвитку держави, 
підприємств у поточному і довгостроковому періоді. 

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що розглядаючи 
поняття економічної безпеки фрагментарно, можливо забезпе-
чити рівноважний стан та життєздатність окремих складників 
економічної системи. Однак відсутність комплексного підходу 
до розгляду цієї категорії та механізмів її забезпечення обмежує 
можливості виявлення, оцінювання та контролю економічних 
явищ і процесів взагалі, наслідком чого виступає збільшення 
дисбалансу та виникнення недооцінених загроз і небезпек, 
які зумовлюють наростання хаосу системи чи призводять до 
катастрофічних насідків. Виникає потреба в удосконаленні 
методичного забезпечення, узагальнення наявних підходів до 
поняття “економічна безпека”, що і має стати метою подальших 
наших наукових розвідок.

1.3. Основні функції держави у сфері забезпечення 
економічної безпеки держави

Економічна безпека виявляється безпосередньо пов’язаною 
з політичною, інформаційною та військово-політичною без-

40 Гбур З. В. Економічна безпека України в умовах глобалізації / З. В. Гбур // International 
Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise : Conference Proceedings, 
Part I, November 17th, 2017. Le Mans, France : Baltija Publishing. – Р. 66–68.
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пекою через відповідні інструменти та важелі дієвого впливу. 
Як зазначає В. Геєць, “…забезпечення економічної безпеки – це 
гарантія незалежності країни, умови стабільності та ефективної 
життєдіяльності суспільства”. 

Однак забезпечення економічної безпеки держави розкри-
вається через основні функції держави, які вимагають свого 
уточнення в силу забезпечення основної сутності держави –  
гарантування безпеки кожної окремої людини в різних сферах 
діяльності. Так, розуміння повноважень державних органів 
влади в загальній системі забезпечення економічної безпеки 
держави через виконання державою основних її функцій набу-
ває особливої актуалізації. 

Єдиної думки щодо забезпечення економічної безпеки дер-
жави досі немає. Короткий нарис щодо забезпечення економічної 
безпеки України наведено в Стратегії національної безпеки Укра-
їни, затвердженої Указом Президента України від 25.05.2017 р. 

Конституція України (ст. 17) констатує: “Захист сувере-
нітету і територіальної цілісності України, забезпечення її  
економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функ-
ціями держави, справою всього Українського народу”41. Проте 
висвітлення основних функцій щодо забезпечення економічної 
безпеки держави відсутні. У вітчизняному законодавстві мож-
ливо виділити функції держави у сфері господарсько-правово-
го регулювання, які забезпечують економічну безпеку держави, 
такі як:

1) соціальна спрямованість (основним завданням держави 
є забезпечення добробуту народу України);

2) забезпечення економічної, інформаційної, інноваційної, 
енергетичної безпеки держави. 

Наведені функції мають загальний аспект і безпосередньо до 
забезпечення економічної безпеки держави не належать. Отже, 
законодавством не закріплено окремі функції, які б розкрива-

41 Конституція України : прийнята 28 черв. 1996 р. (зі змінами та доповненнями). – 
Київ : Велес, 2016. – 48 с.
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ли їх зміст у визначеній сфері. Розглянемо погляди провідних 
учених щодо основних функцій держави у сфері забезпечення 
економічної безпеки України. 

Так, зокрема І. Ревак зазначає, що прикладне значення ме-
ханізму гарантування економічної безпеки держави розкрива-
ється через функції, які він виконує. Безумовно, функція – це 
не що інше, як дія, діяльність, здійснення чи виконання певних 
операцій, що відбувається відповідно до зазначеного плану, ал-
горитму, припису тощо, тобто має чітко виражену траєкторію 
та сферу застосування42. До основних функцій цього механізму 
можна віднести: інформаційну, попереджувальну (превентив-
ну), практичну, прогностичну, регулюючу, захисну, контрольну. 
Зміст функцій наведено в табл. 1.7.

42 Ревак І. О. Механізм забезпечення фінансової безпеки України: теоретичний аспект /  
І. О. Ревак // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія економічна. – 2009. – Вип. 2. –  
С. 238.

Таблиця 1.7
Функції гарантування економічної безпеки держави 

за працями, висвітленими вченим І. Реваком

Назва функції Характеристика Вплив на економічну 
безпеку держави

Інформаційна

Полягає у постійному 
інформуванні суб’єктів 
економічної безпеки про 
реальні та потенційні 
загрози

Підвищує рівень 
економічної безпеки 
держави

Попереджу-
вальна 

(превентивна)

Пов’язана з використан-
ням комплексу заходів, 
спрямованих на недопу-
щення або зменшення 
економічних втрат, та 
з можливістю прове-
дення профілактичних 
заходів, спрямованих на 
запобігання настанню 
потенційних загроз в 
економічній сфері

Відіграє ключову роль у 
своєчасному виявленні 
можливих негативних 
наслідків у забезпеченні 
економічної безпеки 
держави
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Практична

Зводиться до наукового 
обґрунтування макро-
економічної політики 
держави, зокрема 
інноваційної, розробки 
рекомендацій щодо 
застосування принципів 
і методів раціональ-
ного господарювання 
та підвищення рівня 
економічної безпеки

Визначає спроможність 
економічної системи 
забезпечувати її стабіль-
ний розвиток

Прогностична

Виявляється у розробці 
наукових основ перед-
бачення перспектив 
економічного розвитку 
в майбутньому. По суті, 
ця функція зводиться 
до розробки прогнозів 
довгострокових програм 
економічного розвитку з 
урахуванням потенцій-
них загроз

Здатність держави 
передбачити захист на-
ціональних економічних 
інтересів за відповід-
ними перспективними 
програмами

Регулююча

Полягає у посиленні 
взаємозв’язку економіч-
ної політики та основних 
напрямів інноваційного і 
соціально-економічного 
розвитку держави й 
адміністративно-терито-
ріальних одиниць

Ефективне забезпечення 
економічної безпеки 
держави шляхом упро-
вадження єдиних норм 
регулювання цього 
процесу всіма суб’єкта-
ми господарювання

Захисна

Захисна функція механіз-
му зводиться до посилен-
ня економічної безпеки, 
включаючи контроль за 
дотриманням законо-
давчих норм, а також до 
здатності механізму за-
безпечення економічної 
безпеки виконувати роль 
засобу впливу суб’єктів 
безпекина недоторкан-
ність та захист власних 
національних інтересів, 
національних цінностей 
від внутрішніх і зовніш-
ніх посягань

Можливість реагувати 
своєчасно на зовнішні 
та внутрішні загрози 
економічній безпеці

Продовження таблиці 1.7
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Контрольна

Виявляється в контролі 
за правильністю застосу-
вання суб’єктами еко-
номічної безпеки відпо-
відних методів і важелів 
у конкретній ситуації, 
пов’язаній із захистом 
національних інтересів 
та запобіганням потен-
ційним загрозам

Потребує створення 
окремого органу, який 
би здійснював контроль 
за економічною безпе-
кою держави

Джерело: згруповано автором за даними43 

Інший учений, В. С. Нерсесянц, до основних функцій дер-
жави відносить правотворчу, правозастосовчу, правоохорон-
ну та зовнішньодержавну функції. Три перші функції вчений 
вважає внутрішніми функціями, пов’язаними зі здійсненням 
внутрішнього суверенітету держави, а четверту – зовнішньою 
функцією, яка характеризує здійснення зовнішнього сувере-
нітету держави. При цьому вчений зазначає, що внутрішні та 
зовнішні функції держави тісно взаємопов’язані, доповнюють і 
підкріплюють одна одну44.

Прокопенко акцентує увагу на цілісному та ґрунтовному  
визначенні функцій забезпечення економічної безпеки за різни-
ми напрямами діяльності держави. Спростовуючи поділ функцій  
держави на зовнішні та внутрішні, учений зазначає функцію 
безпеки як політичну функцію держави поряд із економічною, 
соціальною, ідеологічною та екологічною, характеризуючи її як 
“забезпечення державної або суспільної безпеки, соціального та 
національного благополуччя, охорону суверенітету держави від 
зовнішніх посягань”.

Отже, розглянуті нами погляди різних учених щодо визна-
чення ними основних функцій держави у сфері забезпечення 

43 Ревак І. О. Механізм забезпечення фінансової безпеки України: теоретичний аспект / 
І. О. Ревак // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія економічна. – 2009. – Вип. 2. –  
С. 238.

44 Гбур З. В. Основні функції держави у сфері забезпечення економічної безпеки дер-
жави / З. В. Гбур // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Харків : ХРІДУ 
НАДУ, 2017. – Вип. 2  (52). – С. 16–24.

Продовження таблиці 1.7
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економічної безпеки України, дають змогу констатувати, що 
єдиної думки щодо визначення цих функцій немає. Це питання 
треба вирішити спочатку на законодавчому рівні, розкривши 
їх у відповідному окремому законодавчому акті. Це створить 
підґрунтя для змістового, обґрунтованого виокремлення та уз-
годження єдиних функцій забезпечення економічної безпеки 
держави. При цьому вважаємо доречним урахувати погляди 
вченого Д. Задихайла, який висвітлює перспективну позицію. 
Так, він виокремив функціональні завдання Кабінету Міністрів 
України в економічній сфері. Виокремлені ним функції у сфе-
рі економічної безпеки є ідентичними загальнодержавним, до 
яких він відносить: забезпечення національної економічної 
безпеки; підтримання стабільного правового господарського 
порядку; забезпечення сталого розвитку національної економі-
ки на основі якісного підвищення рівня її конкурентоспромож-
ності, інноваційності та екологізації; забезпечення відновлення 
економічного розвитку45.

Слід зазначити, що держава та її інститути (вищі органи 
державної влади та посадові особи, функціональні і галузеві 
міністерства, відомства, місцеві державні адміністрації, подат-
кові, прикордонні, митні та інші правоохоронні органи), органи 
місцевого самоврядування виступають головними суб’єктами 
забезпечення економічної безпеки. Саме вони здійснюють ви-
конання основних функцій у цій сфері через такі органи дер-
жавної влади, як: законодавча, виконавча та правоохоронні 
органи влади, які представлені суб’єктами державної системи. 
Також участь у забезпеченні економічної безпеки держави бе-
руть суб’єкти недержавної системи, представлені приватними 
господарськими організаціями та інститутами громадянського 
суспільства у вигляді політичних партій, профспілок і безпосе-
редньо громадян України. 

45 Гбур З. В. Основні функції держави у сфері забезпечення економічної безпеки дер-
жави / З. В. Гбур  // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Харків : ХРІДУ 
НАДУ, 2017. – Вип. 2 (52). – С. 16–24.
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Головну роль у виконанні основних функцій держави та за-
безпечення економічної безпеки держави суб’єктами державної 
системи наведено в табл. 1.8.

Таблиця 1.8

Роль у виконанні основних функцій держави 
та забезпечення економічної безпеки держави 

суб’єктами державної системи*
Назва суб’єкта 

державної системи
Виконання основних функцій держави 
та забезпечення економічної безпеки

1 2

Верховна Рада 
України

Єдиний орган законодавчої влади, що покликаний 
визначати основи економічної безпеки України, 
формувати належну законодавчу базу в цій сфері

Президент України

Глава держави, гарант державного суверенітету, 
додержання Конституції, прав, свобод громадян, 
гарант забезпечення економічної безпеки України, 
який здійснює загальне керівництво у сферах 
національної безпеки та оборони України

Кабінет Міністрів 
України

Вищий орган у системі органів виконавчої влади, 
діяльність якого спрямована на забезпечення дер-
жавного суверенітету, економічної самостійності 
та економічної безпеки України

Міністерство 
економічного розвит-
ку і торгівлі України

Провідний центральний орган виконавчої влади, 
що проводить державну політику в цій сфері 
шляхом виконання законів України, відповідних 
державних програм у сфері національної та міжна-
родної економічної безпеки

Рада національної 
безпеки і оборони 

України

Головний координаційний орган з питань націо-
нальної (у тому числі й економічної) безпеки, що 
планує, організує i контролює вжиття заходів із 
метою мінімізації та нейтралізації загроз економіч-
ній безпеці держави

Інші центральні 
органи виконавчої 

влади

У межах своїх повноважень забезпечують виконан-
ня передбачених Конституцією і законами України, 
актами Президента України, Кабінету Міністрів 
України завдань, здійснюють реалізацію концепцій 
та програм у сфері економічної безпеки
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Джерело: згруповано автором46 

Визначені в табл. 1.8 суб’єкти державної системи щодо за-
безпечення економічної безпеки країни розробляють, затвер-
джують та виконують основні напрями державної політики 
національної безпеки України в економічній сфері. Основними 
з них є: забезпечення умов для сталого економічного зростання 
та підвищення конкурентоспроможності національної еконо-
міки; прискорення прогресивних структурних та інституціо-
нальних змін в економіці, поліпшення інвестиційного клімату, 
підвищення ефективності інвестиційних процесів; стимулю-
вання випереджального розвитку наукоємних високотехноло-

46 Ревак І. О. Механізм забезпечення фінансової безпеки України: теоретичний аспект / 
 І. О. Ревак // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія економічна. – 2009. – Вип. 2. –  
С. 238.

Суди загальної 
юрисдикції

Здійснюють судочинство у справах про злочини, 
що завдають шкоди економічній безпеці України; 
забезпечують судовий захист суб’єктів економічної 
безпеки, чиї права були порушені у зв’язку 
з діяльністю із забезпечення економічної безпеки

Національний банк 
України

Відповідно до основних засад грошово-кредитної 
політики визначає та проводить грошово-кредитну 
політику в інтересах економічної безпеки України

Генеральна 
прокуратура України

Органи прокуратури здійснюють нагляд за дотри-
манням Конституції України та чинного законо-
давства органами, які забезпечують економічну 
безпеку

Служба безпеки 
України

Покладено виконання спеціальних функцій, 
а відповідно до Закону України “Про Службу 
безпеки України” забезпечує захист державного 
суверенітету, конституційного ладу, територіаль-
ної цілісності, економічного, науково-технічного й 
оборонного потенціалу України

Місцеві державні 
адміністрації та 

органи місцевого 
самоврядування

Здійснюють виконання державних програм, спря-
мованих на забезпечення економічної безпеки, 
забезпечують вирішення питань у сфері економіч-
ної безпеки, віднесених законодавством до їхньої 
компетенції

Продовження таблиці 1.8



1.
3.

 О
сн

ов
ні

 ф
ун

кц
ії 

де
рж

ав
и 

у с
ф

ер
і з

аб
ез

пе
че

нн
я 

ек
он

ом
іч

но
ї б

ез
пе

ки
 д

ер
ж

ав
и

63

гічних виробництв; удосконалення антимонопольної політики; 
створення ефективного механізму державного регулювання 
природних монополій; забезпечення збалансованого розвитку 
бюджетної сфери, внутрішньої і зовнішньої захищеності наці-
ональної валюти, її стабільності, захисту фінансового ринку; 
забезпечення продовольчої безпеки; захист внутрішнього рин-
ку від недоброякісного імпорту – поставок продукції, яка може 
завдавати шкоди національним виробникам, здоров’ю людей та 
навколишньому природному середовищу тощо.

При цьому треба підкреслити, що в Україні фактично від-
сутній єдиний орган, який функціонально концентрував би 
в собі забезпечення національної безпеки та такої його най-
важливішої складової, як економічна безпека. Наразі функції 
координації та контролю за діяльністю органів влади щодо 
забезпечення економічної безпеки держави покладені на Раду 
національної безпеки і оборони України, у складі якої утворено 
та діє Департамент економічної та соціальної безпеки. 

Рис. 1.3. демонструє наше бачення основних функцій дер-
жави у сфері забезпечення економічної безпеки та їх розподіл за  
суб’єктами.

Як видно з рис. 1.3 основні функції держави у сфері забезпе-
чення економічної безпеки України виконуються через суб’єк-
ти державної системи та суб’єкти недержавної системи. В свою 
чергу до перших належать державні органи та органи місцевого 
самоврядування, а до других – приватні господарські організа-
ції, інститути громадянського суспільства (громадяни України, 
політичні партії та профспілки).

Як відомо, правовий статус забезпечення економічної без-
пеки держави утворюють такі нормативні джерела, як: Кон-
ституція України, Концепція національної безпеки України 
та Стратегія національної безпеки України, а також закони 
України: “Про основи національної безпеки України”, “Про 
Раду національної безпеки і оборони України”, “Про запобіган-
ня та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
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Рис. 1.3 Основні функції держави у сфері забезпечення економічної безпеки 
України та їх розподіл за суб’єктами*

*– власна розробка автора
злочинним шляхом”; а також Податковий, Кримінальний, Ци-
вільний, Митний, Бюджетний, Господарський кодекси України, 

Виконання основних функцій держави у сфері забезпечення 

Суб’єкти недержавної системиСуб’єкти державної системи

Основні функції держави у сфері забезпечення економічної безпеки України

забезпечення національної економічної безпеки

підтримання стабільного правового господарського порядку

забезпечення відновлення економічного розвитку

забезпечення сталого розвитку національної економіки на основі якісного 
підвищення рівня її конкурентоспроможності, інноваційності та екологізації

Держава; органи 
місцевого
самоврядування

здійснює свої функції через:

Законодавчої влади

О
РГ

А
Н

ИВиконавчої влади

Правоохоронної влади

Національна поліція, прокуратура, Служба безпеки 
України, Державна прикордонна служба, Державна
фіскальна служба України, Державна фінансова
інспекція України, суди загальної юрисдикції та ін.

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації,
Рада національної безпеки і оборони України, міністерства та 
інші центральні органи виконавчої влади

Приватні господарські організації

Інститути громадянського суспільства

Політичні партії

Профспілки

Громадяни України

Конституція України, Концепція національної безпеки 
України та Стратегія національної безпеки України тощо

Закони України: “Про основи національної безпеки України”, “Про Раду 
національної безпеки і оборони України”, “Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” та ін.

Податковий, Кримінальний, 

Бюджетний, Господарський 
кодекси України та ін.

Державна служба 
економічної безпеки 

України

Закон України “Про забезпечення 
економічної безпеки держави”

Цивільний, Митний, 

– запропоновано автором
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укази та розпорядження Президента України, постанови та 
розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, 
міжнародні договори України та інші нормативно-правові акти 
у сфері регулювання відносин щодо забезпечення економічної 
безпеки держави.

Так, згідно зі ст. 17 Конституції України обов’язок щодо за-
хисту економічної безпеки держави покладається на всі органи 
державної влади, органи місцевого самоврядування, підпри-
ємства, установи та організації, на усіх громадян України та їх 
об’єднання. Відповідно до ст. 106 Конституції України, функції 
щодо забезпечення економічної безпеки віднесено до обов’язків 
Президента України, а ст. 107 Конституції України передбачено 
також створення спеціального органу – Ради національної без-
пеки і оборони України, одним із важливих напрямків діяльно-
сті якого є координація і контроль діяльності органів виконав-
чої влади у сфері забезпечення національної, в т. ч. економічної 
безпеки держави. 

Визначені норми в Конституції України підкреслюють, що 
окремого органу забезпечення економічної безпеки держави не-
має. Саме в частині суб’єктів державної системи ми пропонуємо 
створити окремий державний орган забезпечення економічної 
безпеки держави та прийняти відповідний нормативно-пра-
вовий акт, що закріплював би усі функції держави у сфері еко-
номічної безпеки, а їх виконання було б покладено на окремий 
орган забезпечення економічної безпеки України. При цьому 
доречним є запровадження основних функцій економічної без-
пеки держави Президентом та Кабінетом Міністрів України, а 
окрему функцію захисту покладено на Служба безпеки України 
та інші органи.

Розглянемо чинні сьогодні в Україні закони щодо забез-
печення економічної безпеки держави. Так, Закон України 
“Про Раду національної безпеки і оборони України” (1998 р.)  
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установлює забезпечення національної безпеки держави і тим 
самим економічної безпеки, зокрема ст. 3 передбачає47:

1) внесення пропозицій Президентові України щодо реа-
лізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері націо-
нальної безпеки і оборони;

2) координацію та здійснення контролю за діяльністю ор-
ганів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони:

• у мирний час;
• в умовах воєнного або надзвичайного стану та при ви-

никненні кризових ситуацій, що загрожують національній без-
пеці України.

В іншому чинному Законі України “Про основи національ-
ної безпеки України” (2003 р.) закріплено правові основи націо-
нальної безпеки та принципи її забезпечення, визначено основні 
засади державної політики, спрямованої на захист національних 
інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і 
держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах жит-
тєдіяльності, зокрема в економічній. Цей Закон установлює та-
ких державних суб’єктів забезпечення економічної безпеки, як: 
Президент України; Верховна Рада України; Кабінет Міністрів 
України; Рада національної безпеки і оборони України; міністер-
ства та інші центральні органи виконавчої влади; Національний 
банк України; суди загальної юрисдикції; прокуратура України; 
місцеві державні адміністрації; Служба безпеки України; Служ-
ба зовнішньої розвідки України; Державна прикордонна служба 
України та інші військові формування, утворені відповідно до 
законів України. Тоді як ст. 9 визначає основні повноваження 
головних державних суб’єктів забезпечення національної, у тому 
числі економічної безпеки держави. 

Відповідно до Закону України “Про основи національної 
безпеки України”, у 2015 р. з метою своєчасного виявлення, 
відвернення і нейтралізації реальних і потенційних загроз 

47 Конституція України : прийнята 28 черв. 1996 р. (зі змінами та доповненнями). – Київ :  
Велес, 2016. – 48 с.
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національним (у тому числі економічним) інтересам України 
Президентом України була розроблена і затверджена Стратегія 
національної безпеки України. У Стратегії національної безпе-
ки України конкретизовано загальні засади політики держави 
у сфері національної безпеки, в тому числі щодо забезпечення 
економічної безпеки. Стратегія національної безпеки України 
є основою для розробки цілої низки конкретних програм за 
складовими державної політики національної та, зокрема, еко-
номічної безпеки. 

Отже, нормативно-правова база, що визначає основні функ-
ції держави у напрямі забезпечення економічної безпеки Укра-
їни, закріплена в таких документах, як Конституція України, 
Концепція національної безпеки України, Стратегія національ-
ної безпеки України, законах України “Про основи національної 
безпеки України”, “Про Раду національної безпеки і оборони 
України” та інших законах і нормативно-правових актах у сфері 
забезпечення економічної безпеки держави. 

Варто також зазначити, що забезпечення економічної безпе-
ки не може бути ефективним без активної участі в ньому суб’єк-
тів господарювання (підприємств, установ, організацій тощо), 
пов’язаних із ними інститутів громадянського суспільства (зо-
крема політичних партій, профспілок, організацій підприємців 
та ін.), а також самих громадян. Громадяни України через участь 
у виборах, референдумах та через інші форми безпосередньої 
демократії, а також через органи державної влади та місцевого 
самоврядування, які вони обирають, реалізують національ-
ні інтереси, у порядку виконання конституційних обов’язків 
проводять заходи, визначені законодавством України щодо за-
безпечення її національної (у тому числі економічної) безпеки. 
Громадяни та об’єднання громадян отримують, відповідно до 
чинного законодавства, інформацію про діяльність державних 
органів із забезпечення економічної безпеки та беруть безпосе-
редню участь у забезпеченні економічної безпеки; привертають 
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увагу суспільних та державних інститутів до небезпечних явищ 
i процесів у сфері економічної безпеки; захищають власні права 
щодо реалізації особистих економічних інтересів засобами, які 
передбачені чинним законодавством. Важливим моментом при 
цьому є встановлення та забезпечення постійного, оперативно-
го та ефективного зв’язку зазначених суб’єктів із функціональ-
ним механізмом публічної влади.

Таким чином, ефективне забезпечення економічної безпеки 
держави неможливе без вироблення та впровадження єдиних 
функцій держави у цій сфері, виконання яких буде покладено 
не на всі суб’єкти як державного, так і недержавного секторів, 
а на спеціальний орган, який буде створений для виконання не 
тільки функцій, а й покладених на нього завдань. Діяльність 
спеціального органу економічної безпеки України дасть змогу, 
з одного боку, виявити та запобігти злочинам та іншим пра-
вопорушенням в економічній сфері, а з другого – раціонально 
розподіляти компетенцію його діяльності за розробленою сис-
темою заходів забезпечення економічної безпеки, властивих 
внутрішнім і зовнішнім загрозам нашої країни.

Провівши аналіз законодавчої бази України та наукових 
джерел з метою виявлення основних функцій держави у сфері 
забезпечення економічної безпеки, доходимо висновку, що на 
сьогодні недостатньо тих функцій для забезпечення економіч-
ної безпеки держави.

Нами обґрунтована законодавча база та суб’єкти державної 
і недержавної системи, які здійснюють виконання основних 
функцій держави у цій сфері, а також виявлені погляди різних 
учених у цій сфері. Виокремлено виконання основних функцій 
держави та забезпечення економічної безпеки різними суб’єк-
тами державної системи. У зв’язку з відсутністю спеціального 
органу, який би виконував основні функції щодо забезпечення 
економічної безпеки нами запропоновано на законодавчому 
рівні створити окремий спеціальний орган забезпечення еконо-
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мічної безпеки держави, який би виконував не тільки функції, 
а й покладені на нього завдання. У перспективі це забезпечить 
своєчасне виявлення порушень в економічній сфері та їх усу-
нення, підвищить контроль дотримання законності прийня-
того окремого нормативно-правового акта щодо забезпечення 
національної економічної безпеки держави, а також здійснить 
вплив на змістове наповнення ключових заходів державного 
митного, валютного, банківського та експортного контролю.

1.4. Принципи та методи державного управління 
економічною безпекою держави

Сучасне прискорення глобальних економічних процесів, 
безперервна інтеграція України у світове співтовариство і гос-
подарські відносини, а також поглиблення ринкових відносин 
у внутрішній і зовнішній економіках і, найголовніше, кримі-
налізація суспільства спричиняють виникнення різних загроз, 
зокрема економічних. Ми сьогодні перебуваємо в тісній за-
лежності від іноземних інвесторів і валют, економіка України 
базована на сировинному секторі та надто дешевій, проте висо-
кокваліфікованій робочій силі. Саме тому нині виникла першо-
чергова необхідність протекціонізму національних інтересів і 
задіювання всього потенціалу народного господарства, іншими 
словами – реалізації позицій економічної безпеки.

Економічна безпека держави є складною і багатоплановою 
конструкцією. Будучи частиною системи національної безпеки, 
вона водночас складає основу для формування всіх елементів, 
що входять до її структури: військового, технологічного, про-
довольчого, екологічного тощо. Досвід переконливо свідчить, 
що тільки надійна, ефективна система щодо забезпечення 
економічної безпеки може слугувати гарантом суверенітету і 
незалежності країни, її стабільного і стійкого соціально-еко-
номічного розвитку. Основною зброєю у боротьбі з негатив-
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ними зовнішніми впливами на Україну в умовах глобалізації є 
економічні методи. Не секрет, що на сучасному етапі розвитку 
української економіки недостатньо конкурентоспроможними 
є більшість галузей народного господарства, недостатньо ви-
користовується науково-технічний потенціал, а відтак спосте-
рігається залежність від техніки і технологій розвинених країн 
світу. До того ж, необхідно зазначити, що Україна залежить від 
політики міжнародних організацій – МВФ, МБРР, ЄБРР, які є 
фінансовими структурами розвинених країн48.

Прагнення до реалізації ефективного регулювання еконо-
мічних процесів в Україні та забезпечення економічної безпеки 
зумовлюють здійснення послідовної, чітко структурованої ді-
яльності органів державної влади й місцевого самоврядування, 
визначають високу потребу вдосконалення та практичного 
впровадження механізму регулювання й управління економіч-
ною безпекою, який надав би логічне та цілісне уявлення про 
кожний елемент системи регулювання та управління, комплекс 
форм, методів і засобів впливу на економічні процеси з метою 
забезпечення безпеки.

До основних принципів забезпечення економічної безпеки 
України можна віднести49:

• верховенство закону під час забезпечення економічної  
безпеки;

• додержання балансу економічних інтересів особи, сім’ї, 
суспільства, держави;

• взаємна відповідальність особи, сім’ї, суспільства, дер-
жави щодо забезпечення економічної безпеки;

• своєчасність і адекватність заходів, пов’язаних із відвер-
ненням загроз і захистом національних економічних інтересів;

48 Гбур З. В. Методи та принципи державного управління економічною безпекою / 
 З. В. Гбур // Якість продукції як передумова підвищення ефективності економіки : матеріали Все-
укр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 4 листоп. 2017 р.). – Київ : Нац. ун-т харчових технологій, 2017. –  
С. 18–22.

49 Гбур З. В. Методи та принципи державного управління економічною безпекою / 
 З. В. Гбур // Молодий вчений. – 2017. – № 10 (50). – С. 760–764.
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• пріоритет договірних (мирних) заходів у вирішенні як 
внутрішніх, так і зовнішніх конфліктів економічного характеру;

• інтеграція національної економічної безпеки з міжна-
родною економічною безпекою.

Щоб сформулювати принципи державного управління еко-
номічною безпекою, перейдемо, передусім, до самого поняття 
державного управління.

Державне управління (публічне управління, англ. public 
administration) – є видом діяльності держави, здійснення управ-
лінського організуючого впливу шляхом використання повно-
важень виконавчої влади через організацію виконання зако-
нів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного 
соціально-економічного та культурного розвитку держави, її 
окремих територій, а також забезпечення реалізації державної 
політики у відповідних сферах суспільного життя, створення 
умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне 
управління є складовою політичного управління, тобто є про-
цесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функці-
онування будь-якої соціальної спільноти.

Виділяють такі риси державного управління, що розкрива-
ють його сутність: 

1. Державне управління завжди являє собою певну органі-
зуючу діяльність, у результаті якої виникають конкретні, управ-
лінські за змістом відносини. 

2. Необхідною умовою їх виникнення є наявність суб’єкта, 
наділеного владними повноваженнями для здійснення управ-
лінських функцій. 

3. Для виникнення управлінських відносин, крім суб’єкта, 
у них повинен брати участь також і об’єкт (об’єкти), на діяль-
ність якого спрямовується управлінський вплив суб’єкта. 

4. Характер відносин, які виникають між ними, завжди є 
владним, а в умовах державного управління – державно-влад-
ним, причому цими повноваженнями наділена завжди одна 
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сторона – суб’єкт управління, а об’єкт управління є лише вико-
навцем вказівок і директив, що надходять від суб’єкта.

5. Організуюча діяльність державно-владного характеру 
полягає у виконанні та розпорядництві, тобто є підзаконною, 
ґрунтується на чинному законодавстві. 

6. Управлінський вплив, який виникає під час цієї орга-
нізуючої діяльності і налагодження управлінських відносин, 
може мати різний за своїми параметрами характер: це і дер-
жавне регулювання, і централізоване керівництво, і оперативне 
управління. 

7. Державне управління, функціонуючи у правовому полі 
чинного законодавства, у випадку його порушення тягне за со-
бою юридичну відповідальність.

Принципи державного управління – це основоположні ідеї, 
наукові положення даного виду державної діяльності. Деякі 
автори відзначають, що принципи державного управління – це 
його позитивні закономірності, пізнані наукою і практикою й 
охарактеризовані у відповідних поняттях.

Виділяють такі групи принципів державного управління:
a) соціально-політичні (демократизм, участь населення в 

управлінській діяльності держави; рівноправність осіб різних 
національностей; рівність усіх перед законом; законність; глас-
ність і врахування громадської думки; об’єктивність). Ця група 
принципів характеризується тим, що вона поширюється на всі 
сфери управлінської діяльності, а самі принципи закріплюють-
ся, як правило, в Конституції України та законах України;

б) організаційні принципи побудови апарату державно-
го управління (галузевий, функціональний, територіальний). 
Вони є базою для визначення й розподілу компетенції між орга-
нами державного управління, створюючи таким чином єдиний 
механізм державного управління, який повинен функціонувати 
ефективно, не допускаючи паралелізму і дублювання;

в) організаційні засади функціонування (діяльності) апарату 
державного управління (нормативність діяльності, єдинона-
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чальність, колегіальність, поділ управлінської роботи, відпові-
дальність за прийняті рішення, оперативна самостійність). Дана 
група принципів спрямована на визначення змісту діяльності 
конкретних органів державного управління, забезпечення дієво-
сті управлінських процедур, ефективність управлінських рішень.

Поряд із поділом принципів на групи найбільш часто про-
понується їх класифікація на види, а саме:

а) загальносистемні: об’єктивності державного управління; 
демократизму державного управління; правової упорядкованості  
державного управління; законності державного управління; 
поділу влади в державному управлінні; публічності державного 
управління;

б) структурно-цільові: узгодженості між собою цілей 
державного управління за основними параметрами; взаємо-
доповнюваності цілей, при якій одна мета сприяє іншій; під-
порядкованості приватних, локальних цілей загальним цілям 
державного управління;

в) структурно-функціональні: диференціації і фіксування 
функцій шляхом видання правових норм і закріплення управ-
лінських функцій у компетенції органів державного управління; 
достатньої різноманітності, яка вимагає, щоб управлінські функ-
ції щодо того чи іншого об’єкта управління за кількістю і змістом  
відповідали різним управлінським запитам останнього; відпо-
відності управлінського впливу реальним вимогам та запитам 
об’єктів управління;

г) структурно-процесуальні: відповідності елементів (мето-
дів, форм, стадій) управлінської діяльності органів державного 
управління їхнім функціям; конкретизації управлінської діяль-
ності і особистої відповідальності за її результати; стимулюван-
ня раціональної і ефективної управлінської діяльності.

Державне управління економічною безпекою повинне 
здійснюватися на основі чітко вибудованої стратегії управління.
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При цьому варто зазначити, що стратегія управління еконо-
мічною безпекою в Україні повинна реалізовуватися на основі 
таких принципів:

• об’єктивності, що передбачає врахування попереднього 
досвіду та інформації, яка зібрана в процесі розробки стратегії 
управління економічною безпекою; 

• цілепокладання, яке передбачає чітке формування кон-
кретних стратегічних цілей та мети досягнення стратегії;

• результативності, що передбачає спрямування повної 
сукупності заходів, що були внесені до стратегії на отримання 
кінцевого результату, а саме досягнення поставлених у стратегії 
цілей;

• ефективності, що передбачає визначення ефективності 
реалізації програми шляхом співвідношення витрат на її реалі-
зацію та отриманих після її реалізації результатів поліпшення 
стану економічної безпеки держави;

• пріоритетності, що передбачає включення до числа ос-
новних напрямів стратегії найбільш важливих завдань, реалі-
зація яких дасть змогу досягти гармонійного розвитку держави;

• компетентності, що означає залучення до процесу стра-
тегічного управління економічною безпекою широкого кола 
експертів, що володіють знаннями у всіх сферах соціально-еко-
номічного розвитку;

• комплексності, що передбачає створення інноваційної 
економічної структури, котра базується на постулатах соціаль-
ного консенсусу;

• спадкоємності, що передбачає залучення до процесу роз-
робки та реалізації стратегії управління економічною безпекою 
представників усіх зацікавлених сторін із метою забезпечення 
спадковості щодо реалізації розробленої стратегії;

• альтернативності, що передбачає розробку паралельних 
альтернативних планів реалізації стратегії;

• прозорості, що передбачає відкритість та прозорість дій 
усіх суб’єктів під час реалізації стратегії, широке висвітлення їх 
діяльності у ЗМІ, залучення стейкхолдерів;
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• ситуаційності, що передбачає виявлення, оцінку, враху-
вання впливу внутрішніх і зовнішніх чинників, а також сцена-
ріїв дій, у результаті виникнення можливих варіантів розвитку 
залежно від їх комбінації.

Отже, застосування вищеописаних принципів і методів 
дасть змогу посилити економічну безпеку в Україні.

Класифікація методів державного управління економічною 
безпекою держави, на наш погляд, включає: засоби, способи і  
прийоми. 

Способи державного управління економічною безпекою 
держави – це дії, які дають можливість досягти певних резуль-
татів у забезпеченні економічної безпеки. 

Засоби державного управління у сфері економічної безпе-
ки – це інструменти, за допомогою яких справляється вплив у 
державному управлінні у сфері економічної безпеки. 

Прийоми державного управління у сфері економічної без-
пеки  – складові елементи форм реалізації методів управління 
у сфері економічної безпеки, які застосовуються у конкретній 
ситуації.

Класифікація методів державного управління економічної 
безпеки можна розподілити на такі складові елементи 50: 

• згідно зі стилем управління – демократичні та диктаторські;
• із позицій закону – правові та неправові;
• із позицій впливу суб’єкта на об’єкт – безпосереднього 

впливу та опосередкованого впливу; 
• із позиції підготовки та прийняття рішень, планування, 

організації, контролю, підтримки управлінської діяльності;
• за масштабом застосування – загальносистемні (плану-

вання, організації, контролю, стимулювання) та локальні (пси-
хологічні, опитування та інтерв’ювання);

• із точки зору організації управління – субординації та ко-
ординації (одноосібний, колегіальний, колективний, комбінова-
ний, регламентарний метод прийняття управлінських рішень);

50 Гбур З. В. Інструменти державного управління економічною безпекою держави /  
З. В. Гбур // Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. – 2018. – № 1. – С. 93–97.
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• із позицій науковості – пізнання (пізнавально-програ-
муючі) та впливу (організаційно-регулюючі);

• із позицій мотивації управлінської діяльності – заохо-
чення, переконання та примусу;

• з позицій комплексності – загальні (нормативно-пра-
вові, адміністративні, соціально-психологічні та економічні) й 
спеціальні – стратегічне планування та цільове програмування, 
бюджетування, інформування;

• за функціональним призначенням – нормативно-право-
ві, адміністративні (організаційно-розпорядчі), економічні та 
соціально-психологічні або пропагандистські.

Формування довгострокової стратегії економічної безпеки 
також передбачає формулювання основних загроз економічної 
безпеки та класифікацію чинників, що впливають на економіч-
ну безпеку. 

Під загрозою економічній безпеці розуміють сформовані в 
суспільстві економічні та інші умови, здатні безпосередньо або 
опосередковано впливати на економічну безпеку суб’єкта гос- 
подарювання (галузі економіки, економічної теорії, національ-
ної економіки загалом) у теперішньому або найближчому май-
бутньому. Загрозами економічній безпеці України слід вважати 
явні чи потенційні дії, що ускладнюють або унеможливлюють 
реалізацію національних економічних інтересів і створюють не-
безпеку для соціально-економічної та політичної систем, націо-
нальних цінностей, життєзабезпечення нації та окремої особи.

Класифікація чинників економічної безпеки наступна:
• за сферою дії – зовнішні та внутрішні;
• за характеристикою суб’єкта – мотиви та можливості 

(мотивація може стати джерелом конфліктів);
• за ресурсною невідповідністю – дефіцит ресурсів та над-

лишок ресурсів;
• за стабільністю існування – стратегічні і тактичні;
• за рівнем поширення – одиничні та масові;
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• за масштабом дії – національні та міжнародні;
• за елементами економічної системи – учасники еконо-

мічних відносин, економічні методи, економічні важелі, еконо-
мічні норми, економічні інструменти;

• за відображеннням форм конфліктів у чинному законо-
давстві – відображені та невідображені у законодавстві, а також 
критичні та не критичні;

• за зв’язком з іншими факторами – автономні, комбінова-
ні та синергетичні.

Під час здійснення державного управління економічною 
безпекою повинен застосовуватися комплекс показників, які 
дають змогу здійснювати моніторинг та аудит у процесі реаліза-
ції державної політики управління економічною безпекою.

Важливо підкреслити, що найвищий ступінь безпеки до-
сягається за умови, що весь комплекс показників перебуває в 
рамках допустимих меж своїх порогових значень, а порогові 
значення одного показника досягаються не в збиток іншим. 
Наприклад, зниження темпу інфляції до граничного рівня не 
повинне призводити до підвищення рівня безробіття понад 
допустиму межу або зниження дефіциту бюджету до порого-
вого значення – до повного заморожування капіталовкладень 
і спаду виробництва й т. ін. Таким чином, за межами значень 
порогових показників національна економіка втрачає здатність 
до динамічного саморозвитку, конкурентоспроможність на зов-
нішніх і внутрішніх ринках стає об’єктом експансії національ-
них і транснаціональних монополій, роз’їдається виразками 
корупції, криміналу, страждає від внутрішнього і зовнішнього 
розграбування національного багатства51.

Основними національними інтересами економічної безпе-
ки є [7]:

• здатність економіки функціонувати в режимі розшире-
ного відтворення без критичної залежності від імпорту;

51 Гбур З. В. Інструменти державного управління економічною безпекою держави / 
З. В. Гбур // Інвестиції: практика та досвід. Серія:  Державне управління. – 2018. – № 1. – С.  93–97.
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• прийнятний рівень життя населення, що забезпечує со-
ціально-політичну стабільність;

• стійкість фінансової системи;
• збереження єдиного економічного простору, що уне-

можливлює розвиток сепаратистських тенденцій;
• створення економічних і правових умов, що не допуска-

ють криміналізації суспільства;
• забезпечення необхідного державного регулювання 

економічних процесів, здатного гарантувати нормальне функ-
ціонування ринкової економіки як у звичайних, так і в екстре-
мальних умовах.

Е. Олейников детально розглядав питання систематизації 
показників економічної безпеки. Як основні ознаки класифіка-
ції показників економічної безпеки він пропонує  такі:

• рівень об’єкта економічної безпеки;
• міра значущості показників;
• період дії загроз та їх прогнозування;
• напрям дії на економіку;
• склад загроз, характер і масштаб вірогідного збитку від 

дії.
За вказаними вище ознаками класифікація показників еко-

номічної безпеки набуває такого вигляду.
За рівнем об’єкта економічної безпеки:
• макроекономічний рівень – економіка країни в цілому;
• мезорівень (регіональний або галузевий) – економіка 

регіонів держави і галузей;
• мікроекономічний рівень – економіка агентів ринку: 

фірм, підприємств, установ, банків тощо;
• рівень сім’ї і особистості – економічна безпека кожного 

громадянина країни.
За мірою значущості показників:
• загальні макроекономічні показники (рівень і якість 

життя, рівень інфляції, рівень безробіття, економічне зростан-
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ня, темп зростання промислового виробництва, індекс спожив-
чих цін, дефіцит бюджету, державний борг тощо);

• базові макроекономічні показники (структура влас-
ності, динаміка роздержавлення і приватизації державних та 
муніципальних підприємств, монополізація і демонополізація, 
розвиток ринкових структур тощо);

• часткові економічні показники (темп зростання промис-
лового виробництва і частка його складових у ВВП, структура 
ВВП, валові й чисті інвестиції, роздрібний товарообіг, загальна 
сума неплатежів, співвідношення зростання прибутків, рівень 
зайнятості населення, показники криміналізації економіки 
тощо).

За періодом дії загроз та їх прогнозування:
• короткострокові;
•  довгострокові.
За напрямом дії на економіку:
• внутрішні; 
• зовнішні.
Крім того, варто зазначити, що вся сукупність показників 

поділяється на кількісні і якісні.
Серед показників економічної безпеки можна виокремити 

наступні52:
• економічного зростання (динаміка і структура наці-

ональної виробництва і доходу, показники обсягів і темпів 
промислового виробництва, галузева структура господарства і 
динаміка окремих галузей капіталовкладення та ін.);

• які характеризують природно-ресурсний, виробничий, 
науково-технічний потенціал країни;

• які характеризують динамічність й адаптивність гос-
подарського механізму, а також його залежність від зовнішніх 

52  Гбур З. В. Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України / 
З. В. Гбур // Інноваційно-інвестиційний розвиток регіонів: проблеми та перспективи розвитку : 
зб. тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих 
учених (м. Київ, 21–22 листоп. 2014 р.) : у 2 ч. – Київ : Аналіт. центр “Нова Економіка”, 2014. –  
Ч. 1. – С. 114–117.
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чинників (рівень інфляції, дефіцит консолідованого бюджету, 
дію зовнішньоекономічних чинників, стабільність національ-
ної валюти, внутрішню і зовнішню заборгованість);

• якість життя (ВВП на душу населення, рівень диферен-
ціації прибутків, забезпеченість основних груп населення мате-
ріальними благами і послугами, працездатність населення, стан 
довкілля тощо).

Порогові рівні зниження безпеки можна охарактеризувати 
системою показників загально-господарського і соціально-еко-
номічного значення, що відбивають:

• гранично допустимий рівень зниження економічної ак-
тивності, обсягів виробництва, інвестування та фінансування, 
за межами якого неможливий самостійний економічний роз-
виток країни на технічно сучасному, конкурентоспроможному 
базисі, збереження демократичних основ суспільного ладу, 
підтримання оборонного, науково-технічного, інноваційного, 
інвестиційного і освітньо-кваліфікаційного потенціалу;

• гранично допустиме зниження рівня та якості життя 
основної маси населення, за межами якого виникає небезпека 
неконтрольованих соціальних, трудових, міжнаціональних та 
інших конфліктів; створюється загроза втрати найбільш про-
дуктивної частини національного “людського капіталу” і нації 
як органічної частини цивілізованої спільності;

• гранично допустимий рівень зниження витрат на під-
тримання і відтворення природно-екологічного потенціалу, за 
межами якого виникає небезпека безповоротного руйнування 
елементів природного середовища, втрати життєво важливих 
ресурсних джерел економічного зростання, а також значних 
територій проживання, розміщення виробництва і рекреації, 
завдання непоправного збитку здоров’ю нинішнього і майбут-
нього поколінь та ін.

Підсумовуючи все вищенаведене в цьому підрозділі, зазна-
чимо, що у структуру методів державного управління економіч-
ною безпекою входять засоби, способи і прийоми. 
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Методи державного управління економічною безпекою 
бувають демократичні та диктаторські; правові та неправові; 
безпосереднього впливу та опосередкованого впливу; підго-
товки та прийняття рішень, планування, організації, контролю, 
підтримки управлінської діяльності; загальносистемні (пла-
нування, організації, контролю, стимулювання) та локальні 
(психологічні, опитування та інтерв’ювання); субординації та 
координації (одноосібний, колегіальний, колективний, ком-
бінований, регламентарний метод прийняття управлінських 
рішень); пізнання (пізнавально-програмуючі) та впливу (ор-
ганізаційно-регулюючі); заохочення, переконання та примусу; 
загальні (нормативно-правові, адміністративні, соціально-пси-
хологічні та економічні) та спеціальні – стратегічне планування 
й цільове програмування, бюджетування, інформування; нор-
мативно-правові, адміністративні (організаційно-розпорядчі), 
економічні та соціально-психологічні або пропагандистські. 

Державне управління економічною безпекою повинне 
здійснюватися на основі чітко вибудованої стратегії управлін-
ня. При цьому варто зазначити, що стратегія управління еконо-
мічною безпекою в Україні має реалізовуватись на основі таких 
принципів: об’єктивності, цілепокладання, результативності, 
ефективності, пріоритетності, компетентності, комплексності, 
спадкоємності, альтернативності, прозорості та ситуаційності, 
верховенства закону під час забезпечення економічної безпеки, 
додержання балансу економічних інтересів  та взаємної відпо-
відальності особи, сім’ї, суспільства, держави, своєчасності й 
адекватності заходів, пов’язаних із відверненням загроз і захи-
стом національних економічних інтересів, пріоритету договір-
них (мирних) заходів у вирішенні як внутрішніх, так і зовніш-
ніх конфліктів економічного характеру, інтеграції національної 
економічної безпеки з міжнародною економічною безпекою.
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РОЗДІЛ 2

ОЦІНКА ТА РЕГУЛЮВАННЯ  
РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

2.1. Складові економічної безпеки та їх вплив на економічну 
безпеку 

2.2. Методичні підходи до оцінки економічної безпеки
2.3. Оцінка реальних і потенційних загроз економічній без-

пеці України та їх упередження
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РОЗДІЛ 2

ОЦІНКА ТА РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

2.1. Складові економічної безпеки 
та їх вплив на економічну безпеку 

Одним із ключових стратегічних напрямів зовнішньопо-
літичної складової процесу забезпечення економічної безпеки  
в Україні визнано інтеграцію до Європейського Союзу.  
Стратегія євроінтеграції була чітко окреслена Л. Кучмою ще в 
1994 році в його програмі “Шляхом радикальних економічних 
реформ”. З цим же гаслом Л. Кучма йшов на президентські ви-
бори 1999 р. У 1998 та 2000 рр. указами Президента затверджено 
Стратегію та, відповідно, Програму інтеграції України в Євро-
союз. Виступаючи в 1998 р. на Парламентській Асамблеї Ради 
Європи Л.  Кучма чітко й однозначно визначив: “Стратегічна 
мета України  – стати повноправним членом ЄС”. Отже, курс 
євроінтеграції України розпочатий вже давно. 

Проте сьогодні рівень економічної небезпеки України 
незадовільний через вплив зовнішніх факторів, викликаних 
воєнним конфліктом в Україні в умовах неоголошеної війни, 
регресію з боку Російської Федерації, втрат значної частини 
економічної України та збереження макроекономічної неста-
більності. В умовах протидії зазначеним факторам та посилення 
кроків на шляху до євроінтеграції України вирішальне значення 
має подолання зазначених негативних наслідків, які формують 
для країни нові виклики, у тому числі економічні  вимагають 
адекватного реагування держави у сфері забезпечення еконо-
мічної безпеки України та обґрунтування можливих шляхів їх 
подолання. Зазначене склало предмет дискусії, визначило коло 
питань, яким необхідно приділити увагу, та зумовило предмет 
цього наукового дослідження.
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В умовах негативних дій, спричинених несприятливою 
зовнішньою кон’юнктурою, що призвело до погіршення стану 
економічної безпеки України, питання економічної безпеки 
вимагають подальшого дослідження. За цих умов опрацювання 
комплексу заходів із посилення економічної безпеки України в 
умовах євроінтеграції постає як першочергове завдання.

Вивчення наукових джерел показало відсутність єдності 
як в методиці визначення рівня економічної безпеки на всіх 
ієрархічних рівнях (держави, регіону та підприємства), так і 
у відсутності єдності поглядів авторів щодо кількості та назв 
функціональних складових економічної безпеки. Майже всі 
автори в складі економічної безпеки на перше місце ставлять 
фінансову безпеку, а інші складові мають значну варіативність:  
кількість їх коливається від 4 до 14. Багато авторів розглядають 
економічну безпеку як систему, яка представляє собою сукуп-
ність структурних елементів, кожен із яких має власний зміст, 
набір критеріїв та засобів забезпечення. Розробка та реалізація 
комплексу заходів забезпечення належного стану всіх підсис-
тем є головною метою досягнення високого рівня економічної 
безпеки держави, регіону та підприємства. Але єдиного підходу 
до виділення функціональних складових економічної безпеки 
та єдиних назв цих складових немає53. 

На рівні держави за затвердженою “Методикою  розрахунку 
рівня економічної безпеки України” виділяються наступні скла-
дові економічної безпеки: макроекономічна, фінансова, зовніш-
ньоекономічна, інвестиційно-інноваційна, енергетична, вироб-
нича, демографічна, соціальна, продовольча. На рівні регіону 
різні автори виділяють різні складові, наприклад, Т. М. Качала 
виділяє такі складові: фінансова, енергетична, соціальна, інвес-
тиційна, науково-технологічна, зовнішньоекономічна. На рівні 

53 Гбур З. В. Складові економічної безпеки та їх вплив на економічну безпеку України 
в умовах євроінтеграції / З. В. Гбур // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. 
пр. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 3 (52). – С. 251–257.
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підприємства автори, які досліджували питання економічної 
безпеки, виділяють багато різних функціональних складових, 
наприклад: фінансову, інтелектуальну, техніко-технологічну, 
політико-правову, інформаційну, екологічну, ринкову, силову; 
фінансову, кадрово-управлінську, виробничу, маркетингову, ін-
терфейсну, екологічну, силову; фінансову, кадрову, виробничу, 
маркетингову, інноваційно-інформаційну, безпеку з охорони 
праці, силову. Доцільно підкреслити, що неузгоджена кількість 
та назви складових економічної безпеки ускладнюють розробку 
єдиної системи показників оцінки рівня економічної безпеки та 
подальший моніторинг стану економічної безпеки. 

Вивчення структурних складників економічної безпеки 
держави дає змогу своєчасно визначити можливі загрози, про-
аналізувати їх та передбачити можливі шляхи їх розв’язання. 

Слід зазначити, що складові економічної безпеки впливають 
на економічну безпеку країни та відіграють вирішальну роль у 
безпеці та цілісності всієї країни. У табл. 2.1 нами охарактери-
зовані складові економічної безпеки, які визначені у “Методиці 
розрахунку рівня економічної безпеки України”, а також допов-
нено складовими, які ми вважаємо доцільно додати до вказаної 
Методики. Також у табл.  2.1 описано значення усіх складових 
для економічної безпеки України.

Таблиця 2.1

Складові економічної безпеки та їх значення 
для економічної безпеки України*

Складові економічної безпеки Значення для економічної 
безпеки України

Виробнича безпека
Стан виробничої сфери країни, за 
якого забезпечується ефективне 
використання наявних вироб-
ничих потужностей у країні, їх 
модернізація та розширене відтво-
рення, зростання рівня

Якісні зрушення у виробництві
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інноваційності виробництва та 
підвищення рівня конкурен-
тоспроможності національної 
економіки

Демографічна безпека
Стан захищеності держави, 
суспільства та ринку праці від 
демографічних загроз, за якого 
забезпечується розвиток України 
з урахуванням сукупності збалан-
сованих демографічних інтересів 
держави, суспільства й особисто-
сті відповідно до конституційних 
прав громадян України

Захищеність основних життєво 
важливих демовідновлюваль-
них процесів

Енергетична безпека
Стан економіки, що сприяє ефек-
тивному використанню енергетич-
них ресурсів країни, наявності на 
енергетичному ринку достатньої 
кількості виробників та постачаль-
ників енергії, а також доступності, 
диференційованості та екологічно-
сті енергетичних ресурсів

Забезпечення паливно-енерге-
тичними ресурсами

Зовнішньоекономічна безпека
Стан відповідності зовнішньоеко-
номічної діяльності національним 
економічним інтересам, що 
забезпечує мінімізацію збитків 
держави від дії негативних зов-
нішніх економічних чинників та 
створення сприятливих умов для 
розвитку економіки завдяки її 
участі у світовому розподілі праці

Відповідність зовнішньоеко-
номічної діяльності національ-
ним економічним інтересам

Інвестиційно-інноваційна безпека
Стан економічного середовища 
в державі, що стимулює вітчиз-
няних та іноземних інвесторів 
вкладати кошти в розширення 
виробництва в країні, сприяє 
розвитку високотехнологічного 
виробництва, інтеграції науково-

Здатність забезпечити конку-
рентоспроможність на світово-
му ринку

Продовження таблиці 2.1
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дослідної та виробничої сфери з 
метою зростання ефективності, 
поглиблення спеціалізації націо-
нальної економіки на створенні 
продукції з високою часткою 
доданої вартості

Макроекономічна безпека
Стан економіки, за якого дося-
гається збалансованість макро-
економічних відтворювальних 
пропорцій

Визначає стійкість економіки

Продовольча безпека
Стан виробництва продуктів 
харчування в країні, що здатний 
забезпечити потреби кожного 
члена суспільства в продовольстві 
належної якості за умови його 
збалансованості та доступності 
для кожного члена суспільства

Забезпечення населення якіс-
ними продуктами

Соціальна безпека
Стан розвитку держави, здатної 
забезпечити гідний і якісний рівень 
життя населення незалежно від 
віку, статі, рівня доходів, сприяти 
розвитку людського капіталу як 
найважливішої складової економіч-
ного потенціалу країни

Досягнення високого якісного 
рівня життя населення

Фінансова безпека
Стан фінансової системи країни, 
за якого створюються необхідні 
фінансові умови для стабільного 
соціально-економічного розвитку 
країни, забезпечується її стійкість 
до фінансових дисбалансів, ство-
рюються умови для збереження 
цілісності та єдності фінансової 
системи країни

Впливає на соціально-еконо-
мічний розвиток країни та 
обслуговування її фінансових 
зобов’язань

Інформаційна безпека**

Стан захищеності систем обробки 
і зберігання даних, при якому 

Впливає на ступінь захищено-
сті і, отже, стійкість основних

Продовження таблиці 2.1
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Висвітлені складники економічної безпеки дали змогу 
охарактеризувати кожного їх окремо та визначати їх вплив на 
економічну безпеку України, висвітливши позитивні сторони 
діяльності. Наслідки впливу складників економічної безпеки у 
разі правильного використання приводять як до економічного 
розвитку країни, так й економічної безпеки України безпосе-
редньо, забезпечуючи тим самим безпеку у цих сферах.

Водночас забезпечення економічної безпеки України зале-
жить від таких факторів54:

• від рівня адекватності державних інституцій завданням, 
покладених на них Конституцією функцій;

• від характеру й масштабів зовнішніх загроз та викликів;
• від здатності держави на власний розсуд проводити еко-

номічну політику в інтересах виключно власних громадян;
• як від рівня адекватності державних інституцій завдан-

ням, покладених на них Конституцією функцій, так і від харак-
теру й масштабів зовнішніх загроз і викликів. 

54 Гбур З. В. Складові економічної безпеки та їх вплив на економічну безпеку України 
в умовах євроінтеграції / З. В. Гбур // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. 
пр. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 3 (52). – С. 251–257.

забезпечено конфіденційність, до-
ступність і цілісність інформації, 
або комплекс заходів, спрямова-
них на забезпечення захищеності 
інформації від несанкціонованого 
доступу, використання, оприлюд-
нення, руйнування, внесення змін, 
ознайомлення, перевірки, запису 
чи знищення

сфер життєдіяльності (еконо-
міки, науки, техносфери, сфери 
управління, військової справи, 
суспільної свідомості і т. д.) по 
відношенню до дестабілізую-
чих інформаційних впливів.
Сприяє впровадженню цифро-
вої економіки в Україні

Екологічна безпека**

Стан навколишнього середовища, 
коли гарантується запобігання 
погіршення екологічної ситуації та 
здоров’я людини.

Впливає на ступінь безпечності 
промислового виробництва, 
екологічності умов прожи-
вання населення держави, 
рівень безпечності продуктів 
рослинництва і тваринництва 
тощо

Джерело:* згруповано автором; ** доповнено автором (авторське бачення)

Продовження таблиці 2.1
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Наведені фактори визначають рівень забезпечення еконо-
мічної безпеки та вимагають адекватного реагування з боку 
держави. Оскільки сьогодні в умовах інтеграції України до 
Європейського Союзу складові економічної безпеки зазнали 
нових викликів, що спричинені зовнішніми факторами, то як 
зазначено в аналітичній доповіді Національного інституту 
стратегічних досліджень, протягом 2014 – 2016 рр. економічна 
безпека України зазнала найбільш потужного удару за всі роки 
незалежності. Цей період характеризується низкою безпре-
цедентних викликів, найнебезпечнішими з яких стала анексія 
Криму та воєнне втручання на Донбасі, здійснюване Російською 
Федерацією. Фрагментація економічного та митного простору 
України, позбавлення легітимності багатьох суб’єктів економіч-
ної діяльності на непідконтрольних територіях, втрата земель 
та майна українських громадян і суб’єктів підприємницької 
діяльності в умовах неоголошеної війни – це неповний пере-
лік економічних наслідків від нового типу агресії, яка дістала 
визначення “гібридна”. В умовах воєнного конфлікту та втрати 
контролю над п’ятою частиною економічного потенціалу Украї-
ни головним стало збереження макроекономічної стабільності. 
Втрата цілісності митного та економічного простору, мобілі-
зація ресурсів на оборонні потреби не дозволили повноцінно 
відновити економічне зростання. 

Отже, сьогодні одним із головних завдань є збереження 
макроекономічної стабільності в країні. Основними перешко-
дами на шляху відновлення економічного зростання є втрата 
цілісності митного та економічного простору України, а також 
мобілізація ресурсів на оборонні потреби країни.

Негативними змінами у сфері економічної безпеки в умовах 
євроінтеграції України є55: 

55 Гбур З. В. Складові економічної безпеки та їх вплив на економічну безпеку України 
в умовах євроінтеграції / З. В. Гбур // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. 
пр. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 3 (52). – С. 251–257.
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• критичне гальмування економічного розвитку України 
та погіршення основних макроекономічних показників (макро-
економічне розбалансування за головними показниками); 

• згортання промислового виробництва; 
• зниження економічної активності, насамперед, інвести-

ційної; 
• погіршення добробуту населення (домогосподарств) та 

зростання рівня безробіття; 
• посилення боргового тиску, насамперед, у державному  

секторі; 
• підвищення тінізації економічної діяльності. 
Поряд із негативними наслідками є позитивні. Так, протя-

гом 2014 – 2016 рр. було вирішено низку тактичних завдань за-
безпечення макроекономічної стабілізації, зокрема: призупине-
но економічне падіння, забезпечено відносну курсову та цінову 
стабільність, попереджено дефолт. Однак подолати системні 
виклики, такі як забезпечення економічного зростання та 
розширення економіки, в умовах гібридної війни не вдалося. 
Очевидно, що вирішення цього завдання вимагає кардинальної 
реструктуризації економіки на основі технологічних новацій та 
підвищення конкурентоспроможності.

Ще однією позитивною зміною у сфері зовнішньоекономіч-
ної безпеки України в умовах євроінтеграції стало запроваджен-
ня з 01 січня 2016 р. зони вільної торгівлі з ЄС, що передбачено 
економічною частиною Угоди про асоціацію. Попри незавер-
шеність процесу імплементації Угоди, слід зазначити, що перші 
результати функціонування розширеної та всеохоплюючої зони 
вільної торгівлі з ЄС для України виявилися неоднозначними. 
З одного боку, посилилися роль та вага ЄС як зовнішньотор-
говельного партнера України, з другого – окреслилися низькі 
можливості диверсифікації національного експорту на ринках 
країн Євросоюзу. Окреслене послаблює зовнішньоекономічну 
безпеку в частині втрати українськими експортерами зовніш-
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ніх ринків торгівлі з Російською Федерацією. На нашу думку, 
зумовлена ситуація вимагає активізації державної політики 
стимулювання експорту, що призведе, з одного боку, до зміц-
нення зовнішньоекономічної безпеки, а з другого – до макрое-
кономічної безпеки, якщо держава посилить роль внутрішнього 
ринку за допомогою яскравого прикладу впровадження моделі 
економічного зростання в нашу країну 56. 

Слід зазначити, що рівень підвищення економічної безпеки 
України неможливий без її складових і залежить від впроваджен-
ня державою принципово нової економічної моделі розвитку, 
зумовленої сучасною кризою, яка діє в Україні. 

Таким чином, підсумовуючи, підкреслимо, що важливою 
складовою національної безпеки України є саме економічна без-
пека країни, що є досить складною системою і має свою будову з 
відповідними її складовими економічної безпеки. Констатуючи 
позитивні фактори складових економічної безпеки, висвітлено 
факти суттєвого погіршення економічного розвитку України, 
спричинених дією впливу зовнішніх ризиків.

Поряд із цим виділено можливі шляхи їх подолання, які 
вимагають відповідних кроків з боку держави з урахуванням 
євроінтеграції України. Це можливо досягти шляхом впрова-
дження нової моделі економічного розвитку, яка призведе до 
підвищення рівня економічної безпеки України та відновить 
тим самим довіру до державної економічної політики і реформ, 
які нарешті почнуть діяти. 

2.2 Методичні підходи до оцінки економічної безпеки 

Протягом останніх років центральні органи державного 
управління України особливу увагу приділяють вивченню про-
блем економічної безпеки держави, що має позитивні наслідки. 

56 Гбур З. В. Складові економічної безпеки та їх вплив на економічну безпеку України 
в умовах євроінтеграції / З. В. Гбур // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. 
пр. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 3 (52). – С. 251–257.
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На сьогодні законодавчо закріплені єдині норми методичних під-
ходів до визначення економічної безпеки України. Проте серед 
учених відсутній єдиний методичний підхід до забезпечення еко-
номічної безпеки країни, тому прийняті методичні рекомендації 
вимагають удосконалення в частині ефективності методів оцінки 
економічної безпеки. 

З метою визначення рівня економічної безпеки України 
як однієї з основних складових національної безпеки держави 
важливо правильно визначити методичні підходи для надання 
оцінки забезпечення економічної безпеки України. Це перед-
бачає вивчення як економічної літератури, так і законодавчих 
актів, які б дали змогу виявити та розкрити єдиний підхід до 
визначення методики проведення оцінки рівня економічної 
безпеки країни.

Запропонований на законодавчому рівні методичний під-
хід до розрахунку рівня економічної безпеки України здійс-
нюється відповідно до методичних рекомендацій № 1277 “Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку 
рівня економічної безпеки України” (затверджених Міністер-
ством економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 
2013 р.)57. У наведених методичних рекомендаціях методичні 
підходи базуються на чітко обґрунтованих відповідних мето-
дах відбору індикаторів економічної безпеки з урахуванням 
національних характеристик. Наведені методичні підходи були 
застосовані за допомогою комплексного системного аналізу 
індикаторів економічної безпеки України з виявленням потен-
ційних можливих загроз. Ці методичні підходи, наведені на  
рис.  2.1, застосовуються Міністерством економічного розвит-
ку України, іншими органами виконавчої влади, науковими  
інститутами та іншими установами в межах своїх повноважень 
(рис. 2.2)

57  Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня  
економічної безпеки України [Електронний  ресурс] : наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України від 29 жовт. 2013 р. № 1277. – Режим доступу: http://cct.com.
ua/2013/29.10.2013_1277.htm.
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Рис. 2.1. Методичні підходи до визначення інтегрального індексу 
економічної безпеки

  Інтегральні індекси 
економічної безпеки України 

Виробнича безпека 

Демографічна безпека 

Енергетична безпека 

Зовнішньоекономічна 
безпека 

Інвестиційно-
інноваційна безпека 

Макроекономічна 
безпека 

Продовольча безпека 

Соціальна безпека 

Фінансова безпека 

Визначення інтегральної оцінки економічної 
безпеки України 

Формування множини (переліку) індикаторів 

Визначення характеристичних значень індикаторів 

Визначення вагових коефіцієнтів 

Нормування індикаторів 

Розрахунок інтегральних індексів за окремими сферами 
економіки та інтегрального індексу економічної 
безпеки в цілому

1 

2 

3 

4 

5 

  Здійснюється  за  принципами  репрезентативності, 
достовірності  та  інформаційної  доступності,   а  також 
на  основі  відбору  показників,  які  найбільш  повно 
характеризують  кожен  із  субіндексів   з  урахуванням 
попередньо накопиченого досвіду оцінювання у сфері 
економічної  безпеки,  показників економічної  безпеки, 
визначених  Міжнародним  валютним  фондом,  ООН, 
Продовольчою  і  сільськогосподарською  організацією 
ООН (ФАО), нормативними документами ЄС тощо; 

1 

 

 

 

   

   Розрахунок  інтегрального  індексу  в  цілому  та 
інтегральних  індексів  за  окремими  сферами  економіки 
здійснюється  за  допомогою  вагових  коефіцієнтів,  які 
визначено  шляхом  експертного  оцінювання  (у  березні 
2013 р.  було  проведено  експертне  опитування, 
спрямоване на збирання системної оціночної інформації 
щодо  стану  окремих  сфер  економіки,  внутрішніх  і 
зовнішніх  загроз  цим  сферам,  умов  для  ефективного 
ведення  бізнесу.  Опитування  здійснювалося  шляхом 
отримання відповідей на поставлені запитання у вигляді 
оцінки, яка оцінювалася за десятибальною шкалою) 

  Інтегральний індекс економічної безпеки визначається 
ієрархічно: 
-  на  нижньому  рівні  індекси  за  окремими  сферами 

економіки  (зокрема  фінансової  безпеки,  складовими 
якої є бюджетна, валютна, боргова безпеки тощо); 

- на верхньому – узагальнений індекс. 

5 

4 

3 

2 

  

Нормування індика-
торів здійснюється за 
допомогою лінійної функ-
ції таким чином, щоб 
характеристичні значен-
ня індикаторів потрапля-
ли в зіставні за величи-
ною інтервали. Перехід 
від абсолютних до нормо-
ваних значень індикато-
рів дозволяє вимірювати 
індикатори за шкалою від 
0 до 1 або у відсотках: 0 
відповідає 0 %, 1 - 100 %.

Для кожного індикато-
ра складових еконо-
мічної безпеки розроблені 
характеристичні значен-
ня, які визначають її 
рівень. Діапазон характе-
ристичних значень кож-
ного показника (індикато-
ра) вимірюється від 0 до 1 
(або від 0 до 100) 
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Рис. 2.2 Використання даних Методичних рекомендацій щодо 
розрахунку рівня економічної безпеки України*

* Джерело: згруповано автором

  

  Використання даних Методичних рекомендацій № 1277 «Про затвердження 
Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України»*  

Міністерство економічного 
розвитку України 

Інші  органи  виконавчої 
влади,  наукові  інститути 
та інші установи в межах 
своїх повноважень 

може використовувати ці Методичні рекомендації 
для визначення економічної безпеки країни в 
цілому, так і за окремими сферами  її  діяльності 

можуть використовувати ці Методичні рекомендації 
та визначати рівень складових економічної  безпеки 
для  прийняття  управлінських  рішень  щодо  аналізу, 
запобігання та попередження реальних  і потенційних 
загроз національним інтересам у відповідній сфері 

Періодичність здійснення розрахунків: двічі на рік  

Підстава:   офіційні  дані  статистичного  обліку  Держстату,  Нацкомфінпослуг, 
Міндоходів,  Міненерговугілля,  Мінфіну  і  Національного  банку  та  експертних 
оцінок, у тому числі рейтингових звітів міжнародних неурядових організацій 

Отже, визначені методичні підходи забезпечення економіч-
ної безпеки за Методичними рекомендаціями № 1277 є основою 
для використання отриманих даних відповідними органами та 
установами в межах своїх повноважень. Вважаємо, що наведе-
ний перелік може доповнюватися за окремими складниками 
й уточнюватися окремими додатковими індикаторами кожної 
окремої складової економічної безпеки (інтегрального індексу 
економічної безпеки) залежно від цілей дослідження58.

Так, в економічній літературі наводиться низка методик 
визначення  рівня економічної безпеки країни, які умовно поді-
ляють на дві великі групи. До першої групи належать методики, 
згідно з якими оцінка рівня економічної безпеки здійснюється 
загалом для суб’єкта господарювання (переважно з викорис-
танням експертних оцінок).

58 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної 
безпеки України [Електронний  ресурс] : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України від 29 жовт. 2013 р. № 1277. – Режим доступу: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm.
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До другої групи віднесено методики, згідно з якими ви-
користовується одна й та ж сукупність показників за кожною 
складовою економічної безпеки суб’єкта господарювання, що 
необхідні для достовірної їх інтерпретації та визначення на їх 
основі остаточного інтегрованого значення рівня економічної 
безпеки.

Проаналізувавши низку економічних джерел, наукові праці 
вітчизняних учених, вважаємо, що доцільним є застосування 
одного або кількох таких методів, зокрема: метод використан-
ня функціональних залежностей (аналітичних і статистичних); 
макроекономічне моделювання, що виявляє вплив дестабілізую- 
чих факторів для конкретної країни в поточний період часу; 
аналоговий метод (орієнтація на показники країн-аналогів); 
законодавчий метод (нормування показників безпеки на зако-
нодавчому рівні); урахування оцінок міжнародних організацій; 
нормування показників у рамках міжнародних угод; методи 
експертних оцінок59. Інші автори виокремлюють зовсім інакші 
методи для здійснення оцінки рівня економічної безпеки дер-
жави, які наведені нами в табл. 2.2. Наведений перелік методів 
не є остаточним. Так, ряд дослідників вважають, що в цьому 
процесі варто використовувати деякі методи: сценарного аналі-
зу, оптимізації, теорії гри, розпізнавання образів, теорії латент-
них систем, багатомірного статистичного аналізу.

59  Гбур З. В. Методологія оцінювання забезпечення економічної безпеки України. /  
З. В. Гбур // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : 
ДРІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 4 (35). – С. 56–61.

Таблиця 2.2

Характеристика можливих методів оцінок 
забезпечення рівня економічної безпеки країни 

різними вітчизняними вченими*
Методичний підхід Характеристика

Індикаторний метод
Передбачає оцінку рівня економічної безпе-
ки суб’єктів господарювання за допомогою 
системи так званих індикаторів. 
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Розглянувши в табл. 2.2 можливі інші додаткові методи 
оцінок забезпечення рівня економічної безпеки країни різними 
вітчизняними вченими, ми поділяємо думку С. Покропивного 
та багатьох інших учених, що більш важливим і точним є вико-
ристання економіко-математичних методів. 

Розглянувши різні економічні джерела та погляди різних 
учених до визначення методичних підходів до забезпечення 
економічної безпеки України, нами не виявлено єдиного ме-
тодичного підходу. Також нами детально висвітлено оцінку 
розрахунку рівня економічної безпеки України, прийнятого 
на законодавчому рівні у 2013 р. «Про затвердження Методич-
них рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки 

Індикатори розглядаються як порогові 
значення кількісних та якісних показників, 
які характеризують різні аспекти фінансо-
во-господарського стану підприємства

Економіко-
математичні методи

Математичне забезпечення оцінювання 
рівня економічної безпеки держави здійс-
нюється з урахуванням нелінійності еко-
номічних процесів на основі використання 
мультиплікативної форми інтегрального 
індексу, де вагові коефіцієнти розрахо-
вуються методом “Головних компонент” 
пакету Статистика, заснованому на фактор-
ному аналізі та внеску кожного фактора до 
загальної дисперсії

Індикативний метод
Передбачає розрахунок найважливіших 
макроекономічних показників та їх порів-
няння з визначеними пороговими рівнями

Метод  динамічного 
аналізу

Передбачає здійснення оцінки темпів 
економічного зростання основних макрое-
кономічних показників країни, ураховуючи 
динаміку їх зміни

Метод комплексного 
аналізу показників 

економічної безпеки

Визначає потенційні загрози економічній 
безпеці в Україні  для  інтегральної оцінки 
рівня її економічної безпеки

Джерело:* згруповано автором

Продовження таблиці 2.2
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України» з наведенням детальних даних, які використовуються 
різними органами виконавчої влади, та зазначенням періодич-
ності здійснення розрахунків. Проте, вважаємо, дані методичні 
рекомендації можливо  вдосконалити в частині доповнення 
підпункту VIII, який би був присвячений подальшим науковим 
дослідженням виявлення можливих загроз і можливостей, що 
пов’язані зі структурними змінами в національній економіці та 
інтеграційними прагненнями України, а також підпункту IХ, 
який би відповідав за рівень забезпечення економічної безпеки 
кожного окремого регіону України, з властивими їм показника-
ми розвитку та окресленими методологічними підходами й їх 
узгодження з методологічними положеннями теорії економіч-
ної безпеки держави. Наведені напрями вдосконалення носять 
рекомендаційний характер та можуть бути використані у прак-
тиці забезпечення економічної безпеки України60.

Обґрунтуванню основних напрямів сучасної політики в 
галузі економічної безпеки України сприятиме визначення 
кількісних оцінок загроз (рівня небезпеки) і побудова пріори-
тетного ряду національних економічних інтересів (ступеня їх 
важливості). 

Для вимірювання стану економічної безпеки країни засто-
совують багато різноманітних методів. Серед них варто виділи-
ти такі:

• моніторинг основних соціально-економічних показни-
ків і співставлення їх з граничними значеннями, що мають бути 
не менші за середньосвітові;

• методи експертної оцінки;
• метод аналізу й обробки сценаріїв;
• методи оптимізації;
• теоретико-ігрові методи;
• методи багатовимірного статистичного аналізу;
• методи теорії штучних нейронних мереж.
60 Гбур З. В. Методологія оцінювання забезпечення економічної безпеки України. /  

З. В. Гбур // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : 
ДРІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 4 (35). – С. 56–61.
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Як свідчить аналіз дослідження науковців, категорія “еконо-
мічна безпека” є багатокомпонентним поняттям, тому її доціль-
но розглядати як суму окремих складових елементів, поєднання 
яких формує її загальний рівень. Відповідно її характеризують 
такі компоненти, як енергетична безпека, фінансова, інвести-
ційна, інноваційна і соціальна. За означеними компонентами 
доцільно формувати систему індикаторів, поєднання яких дає 
змогу провести комплексний аналіз економічної безпеки Украї-
ни за її територіальною і галузевою складовими, дослідити кіль-
кісні параметри і тенденції гарантування економічної безпеки 
в регіональному вимірі за конкретний період часу і на основі 
оцінки показників визначити рівні її дотримання. 

На основі аналізу існуючих розбіжностей у поглядах на 
зміст економічної безпеки держави запропоновано визначен-
ня економічної безпеки як інтегральної категорії та розкрито  
особливості її стану в транзитивній економіці, які знаходять  
свій прояв у суперечностях, що діють в національній господар-
ській системі у вигляді системної сукупності негативних чин-
ників. Розв’язання цих суперечностей вимагає використання 
комплексу дій нормативно-правового, інституційного та орга-
нізаційно-економічного характеру, ужиття заходів, спрямова-
них на збалансоване і стабільне зростання економіки держави, 
що покращує конкурентоспроможність національної економіки 
та включає механізм протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам 
з метою реалізації національних економічних інтересів61.

Основною метою моніторингу соціально-економічних по-
казників є збирання інформації за сукупністю показників, що 
можуть бути використані під час дослідження економічної без-
пеки України.

Експертними методами при оцінці економічної безпеки  
будь-якої держави в основному оцінюються інтегральний по-
казник надійності країни та страхові ризики. Така оцінка ре-

61 Вихристюк О. С. Методичні підходи до вимірювання економічної безпеки підприєм-
ства / О. С. Вихристюк // Наук. пр. МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 1 (24). – С. 194–200.
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гулярно (раз на півроку) проводиться англійським журналом 
“Euromoney”. У ньому публікуються результати розрахунків у 
вигляді ранжованого переліку 169 країн, побудованого за прин-
ципом спадання величини інтегрального показника надійності. 
Він є сумою експертних і розрахунково-аналітичних оцінок, 
що відображають різні політичні або економічні аспекти функ-
ціонування країни, та може приймати значення від 0 до  100.  
Під час визначення рейтингу країн спочатку обираються країни 
з максимальним і мінімальним значенням окремого показника, 
потім визначаються значення цього показника для інших кра-
їн, що пропорційно розподіляються у визначеному інтервалі. 
У процесі оцінки інтегрального показника надійності обчис-
люються такі оцінки (у дужках вказана їх питома вага): оцінка 
політичного ризику (25  %), показник заборгованості  (10  %), 
показник ефективності економіки (25 %), показники несплаче-
ного та реструктуризованого боргу (10 %), кредитний рейтинг 
країни (10 %), рівень доступності банківського кредиту (5 %), 
можливість залучення короткострокового фінансування (5 %), 
можливість залучення капіталу на ринку капіталів (5 %), про-
цент за форфейтинг (5  %). Кожен із них також оцінюється за 
певною шкалою в балах.

Що ж стосується страхових ризиків, то зараз вони обчис-
люються як зарубіжними, так і вітчизняними фірмами. Так, 
наприклад, кожна група ризику описується деякою кількістю 
факторів (k) (як правило, це значення коливається у межах 10). 
Кожен фактор (показник) відображає певний бік соціально-по-
літичного або економічного стану країни. Ці показники  (г) 
можуть приймати значення від 1 до 10 (відповідно найкращі 
та найгірші значення), які визначаються розрахунковими та 
експертними шляхами у балах, які, у свою чергу, зважуються 
на величину А. Таким чином обчислюється узагальнена оцінка 
групи ризиків (R). Та країна, у якій показник R отримує макси-
мальне значення, є найбільш економічно небезпечною.



100

Експертні методи використовуються також під час підра-
хунку оцінки ступеня впливу найбільш небезпечних загроз на 
стан економічної безпеки України та її стан у розрізі національ-
них економічних інтересів.

Метод аналізу й обробки сценаріїв (сценарний підхід) дає 
змогу проводити багатоваріантний ситуаційний аналіз систе-
ми економічної безпеки України. Сценарій є певною оцінкою 
можливого розвитку. Він пов’язує зміну зовнішніх умов із ре-
зультуючими змінними. Використання засобів математичного 
моделювання дає змогу уточнювати і конкретизувати початкові 
прогнози, створювати нові варіанти сценаріїв у рамках передба-
чуваної моделі. Застосування цього підходу дає можливість бу-
дувати ефективні системи підтримки та прийняття рішень для 
розв’язання багатьох задач забезпечення економічної безпеки 
держави, серед яких:

• прогнозування та аналіз результатів управлінських рі-
шень;

• дослідження ефективності та порівняння заходів, що 
проводяться;

• вибір або побудова оптимального рішення.
Для моделювання економічної безпеки країни використо-

вуються також і методи оптимізації (методи побудови алго-
ритмів знаходження максимумів (мінімумів) функції і точок, 
у яких вони досягаються, за наявності обмежень та без них). 
Метод оптимізації використовується під час аналітичного опи-
су досліджуваних процесів, для синтезу якогось одного обрано-
го критерію безпеки. Однак реальні процеси функціонування 
країн, насамперед України, описуються великою кількістю 
показників, що значно звужує сферу застосування критеріїв і 
недостатньо повно відображає стан економічної безпеки. Але 
в процесі моделювання кількість досліджуваних показників 
може бути зменшена, що дає змогу застосовувати ці методи під 
час моделювання економічної безпеки України.
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Теоретико-ігрові методи використовуються для аналізу 
багатосторонніх конфліктних ситуацій з урахуванням їх взає-
мовпливу. Тому цей метод дає непогані результати, коли реальні 
процеси можливо формалізувати в ігровій постановці62.

Методи багатовимірного статистичного аналізу дають змо-
гу обчислювати характеристики динаміки розвитку показників 
економічної безпеки, виявляти закономірності минулого роз-
витку та оцінювати можливість їх перенесення на майбутнє. 
Для успішного розв’язку цього необхідно:

• мати достатній для прояву статистичних закономірнос-
тей обсяг даних;

• забезпечити методологічну порівнянність даних;
• на основі змістового аналізу досліджуваного показника 

обґрунтувати можливість перенесення закономірностей мину-
лого на обраний період прогнозування;

• отримати адекватну математичну модель та на її основі 
побудувати точкові й інтервальні прогнози.

До методів багатовимірного статистичного аналізу належать 
такі: кореляційний, регресійний, коінтеграційний, компонент-
ний, факторний, кластерний, частотний, гармонійний, спек-
тральний та крос-спектральний аналізи, аналіз часових рядів.

Говорячи про методи кластерного аналізу, слід зазначити, 
що цей аналіз найчастіше використовується для групування 
регіонів або країн за рівнем загроз економічної безпеки.

Використання методів теорії штучних нейронних мереж 
для аналізу економічної безпеки може бути пояснено їх широ-
кими можливостями щодо моделювання складних, нелінійних 
залежностей та подолання проблеми розмірності.

62 Афанасьєв Є. В. Моделювання та методологічні підходи до інтегральної оцінки рів-
ня економічної безпеки підприємств гірничо-металургійного та агропромислового кластерів 
[Електронний ресурс] / Є. В. Афанасьєв, О. Г. Рябека // Ефективна економіка. – 2013. – № 7. – 
Режим доступу до журн.: http://www.economy. nayka.com.ua.

(2.1)R = ƩAiRi
i=1

k
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Таким чином, для моделювання економічної безпеки Укра-
їни й окремих її підсистем застосовуються кореляційний, коін-
теграційний та причинно-наслідковий аналіз з метою відбору 
показників для моделювання, а також регресійний аналіз, що 
полягає в генерації (побудові) та прогнозуванні систем і моде-
лей економетричних рівнянь. Методи оптимізації використо-
вуються під час розробки багатокритеріальної оптимізаційної 
моделі економічної безпеки України. 

Розглянемо моделювання складових підсистем економічної 
безпеки України за допомогою економетричних методів.

На основі проведеного аналізу економічної безпеки Украї-
ни можна констатувати, що моделювання цієї системи доцільно 
здійснювати в розрізі окремих її складових підсистем.

Кожна підсистема економічної безпеки держави в момент 
часу t описується набором показників-індикаторів, що її харак-
теризують: Xlt, X2t, ..., Xnt, де n – кількість показників-індика-
торів для кожної підсистеми (t = 1,Г). Показники-індикатори 
економічної безпеки держави представимо в такому вигляді:

де х – значення і-го показника-індикатора для і-тої підсис-
теми економічної безпеки держави в момент часу t (і = k,  j = l,n, 
t = 1,Г).

Ця вхідна інформація використовується при моделюванні 
окремих підсистем економічної безпеки держави та системи в 
цілому.

Склад показників-індикаторів підсистем економічної без-
пеки держави повинен відображати її специфіку для кожної 
окремо взятої країни та коригуватися зі зміною часу.

Основною метою моделювання підсистем економічної без-
пеки є максимізація показника економічної безпеки держави Dt:

(2.2),
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Він є функцією від показників економічної безпеки окремих 
підсистем:

(2.4)Dt = f(D1,D2,...Dk,β1,β2,... βk)

(2.3)Dt → max, де t=1,T.

де (Jj – вагові коефіцієнти для і-тої підсистеми економічної 
безпеки держави (І' = 1Д);

Di – показник підсистеми економічної безпеки держави, 
який визначається, виходячи з набору показників-індикаторів, 
що її характеризують.

Таким чином, спочатку доцільно змоделювати кожну підси-
стему економічної безпеки України окремо, а потім сконструю-
вати загальну модель її економічної безпеки, визначити інте-
гральний показник економічної безпеки держави та розробити 
його прогноз. Для ефективного та коректного моделювання 
економічної безпеки України спочатку проаналізуємо змінні 
індикатори та визначимо взаємозв’язки, що існують між ними. 
Для цього необхідно перевірити змінні на стаціонарність за до-
помогою тестування на наявність одиничного кореня, а потім за 
допомогою кореляційного аналізу та запровадження тесту при-
чинності за Гренджером проаналізувати зв’язки між змінними.

Однією із складових економічної безпеки держави є фі-
нансова безпека держави, без забезпечення однієї неможливе 
забезпечення іншої. Під фінансовою безпекою слід розуміти та-
кий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, 
бюджетної податкової систем, який характеризується збалан-
сованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних 
впливів, здатністю забезпечити ефективне функціонування на-
ціональної економічної системи та економічне зростання. Стан 
фінансової системи значною мірою залежить від гармонійного 
взаємозв’язку та розвитку всіх її складових63.

63 Ареф’єва О. В. Економічні основи формування фінансової складової економічної 
безпеки / О. В. Ареф’єва, Т. Б. Кузенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1 (91).–  
С. 98–103.

,
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Для створення надійної системи її забезпечення потрібний 
ефективний механізм визначення загроз у цій сфері. Такий ме-
ханізм має включати: статистичну та аналітичну інформацію; 
сукупність індикаторів, що характеризують функціонування 
цієї сфери; підсистему моніторингу індикаторів; підсистему ви-
явлення загроз і прогнозування їх впливу на стан фінансової 
безпеки.

На основі аналізу джерел виділимо такі групи індикаторів 
фінансової безпеки України та їх показники:

1. Бюджетна безпека: бюджетний дефіцит у відсотках до 
ВВП.

2. Боргова безпека: обсяг зовнішнього боргу до ВВП; відно-
шення витрат на обслуговування боргу до ВВП.

3. Валютна безпека: обсяг валютного ринку; валютні резер-
ви; показник доларизації.

4. Макроекономічна безпека: рівень інфляції.
5. Грошово-кредитна безпека: грошовий агрегат М2, коефі-

цієнт монетизації, ставка рефінансування НБУ, рівень відсотко-
вої ставки за кредитами, швидкість обігу готівки, курс долара 
до гривні, курс євро до гривні.

Стан економічної безпеки України багато в чому залежить 
від стану її соціального чинника, тобто від соціальної безпеки, 
що вимагає всебічного моніторингу соціального становища на-
селення в цілому й окремих його складових із використанням 
індикаторів соціальної безпеки.

Таким чином, з метою моделювання соціальної безпеки 
України показники було розбито на три великі групи індика-
торів. До першої групи були віднесені показники, що відобра-
жають людський капітал, до другої – показники соціальної ста-
більності, до третьої – показники рівня життя: 

1. Показники людського капіталу: кількість населення 
(млн осіб), рівень безробіття (%), кількість зайнятих (тис. осіб), 
природне зменшення населення, показник дитячої смертності.
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2. Показники рівня життя: частка оплати праці в структу-
рі особистих доходів населення (%), купівля товарів та послуг 
(млн  грн), частка заощадження в грошовому доході населен-
ня (%), частка заробітної плати в загальних доходах (%), реальне 
споживання (млн грн), купівля товарів і послуг від загального 
грошового доходу (%), реальне споживання домогосподарств 
(млн грн), відношення мінімальної заробітної плати та прожит-
кового мінімуму (%), реальна заробітна плата (грн).

3. Показники соціальної стабільності: відношення видатків 
на соціально-культурні заходи і науку до ВВП (%), кількість шлю-
бів, кількість ВІЛ-інфікованих (осіб), рівень злочинності (тис.), 
продаж алкоголю (л на особу), частка оплати праці у ВВП (%).

Енергетична складова економічної безпеки характеризує 
спроможність держави забезпечити ефективне використан-
ня власної паливно-енергетичної бази, здійснити оптимальну 
диверсифікацію джерел і шляхів постачання в Україну енерго-
носіїв для забезпечення життєдіяльності населення та функціо-
нування національної економіки у режимі звичайного, надзви-
чайного та воєнного стану, попередити різкі цінові коливання 
на паливно-енергетичні ресурси або ж створити умови для 
безболісної адаптації національної економіки до нових цін на 
ці ресурси.

Інакше кажучи, під енергетичною безпекою розуміють стан 
захищеності держави від загрози дефіциту чи порушень у за-
безпеченні обґрунтованих потреб в енергії економічно доступ-
них паливно-енергетичних ресурсів як за нормальних, так і за 
надзвичайних умов.

Існують різні підходи до формування системи показни-
ків-індикаторів енергетичної безпеки. Серед них треба виділити 
підхід, згідно з яким розраховуються такі показники: коефіці-
єнт потенційного внеску енергетичного чинника та коефіцієнт 
впливу енергетичного чинника на кризове становище економі-
ки. Перший із цих показників характеризує загальноекономіч-
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ну значущість паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), тобто 
його роль у забезпеченні функціонування всіх сфер життєдіяль-
ності регіону або держави, а за допомогою другого показника 
розраховується вплив ПЕК на кризову ситуацію, що виникла. 

У табл. 2.3 наведено показники, які, ми вважаємо, потрібно 
враховувати для розрахунку оцінки внесків енергетичного чин-
ника до економічної безпеки.

Економічна безпека є основним елементом національної 
безпеки держави, який характеризується територіальною струк-
турою, складовими якої є, насамперед, адміністративно-тери-
торіальні одиниці першого порядку. Тому загальнодержавний 
рівень економічної безпеки визначається рівнем регіональних 
систем, а процес гарантування економічної безпеки держави 

Таблиця 2.3

Показники, що застосовуються для оцінки внесків 
енергетичних чинників в економічну безпеку
Сфера 

життєдіяльності Показник

1.ПЕК Внески з одиничною вагою

2. Соціальна (рівень 
життя населення, 
зайнятість, демогра-
фія)

Частка витрат населення на паливо й 
енергію в грошових доходах. Відношення 
чисельності працюючих у ПЕК 
до загальної чисельності 
економічно активного населення

3. Екологія
Відношення викидів ПЕК шкідливих 
речовин в атмосферу від загального обсягу 
викидів

4. Виробничий 
потенціал

Частка ПЕК у загальному обсязі промисло-
вого виробництва

5. Бюджет і фінанси

Відношення суми неплатежів ПЕК до 
загального обсягу неплатежів. Відношен-
ня податків і платежів ПЕК у бюджет до 
прибутків місцевих бюджетів



2.
2.

 М
ет

од
ич

ні
 п

ід
хо

ди
 д

о 
оц

ін
ки

 ек
он

ом
іч

но
ї б

ез
пе

ки
 

107

повинен реалізовуватися на основі врахування і дотримання 
безпеки територіальних складових. Забезпечення безпеки ви-
значається через встановлення (з використанням розрахунків) 
рівня стабільності (див. рис. 2.3).

Рівень стабільності в державі визначається через зіставлен-
ня векторів-чинників розвитку ментальності (самовизначен-
ня), економіки та права (на рис. 2.3). 

Спрямування вектора вказує на розвиток (стрілка вгору) 
чи занепад (стрілка вниз). Ідеальним вважається стан “компасу 
безпеки”, який показує, що всі три чинники стабільності в за-
даному масштабі (від якого залежить величина дозволених від-
хилень) розвинені однаково. Тоді діаграма безпеки являє собою 
коло, описане навколо векторів стабільності, розташованих 
один до одного під кутом 120 градусів. 

Такий стан у природі не існує, тому його назвали “ідеаль-
ним”. Для оцінки використовують складання векторів економі-
ки та ментальності. Вектор права через видання та реалізацію 
правових і організаційно-нормативних актів регулює зміну 
двох інших чинників (гальмує розвиток більшого та стимулює 
розвиток меншого). При цьому векторне додавання надає ре-
зультуючий вектор, який (на рис. 2.3 позначений цифрою 4), 
власне, і має врівноважувати вектор права. 

1 4

2

3

Рис 2.3. Рівень стабільності
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Зіставлення розмірів “компасу безпеки” дає змогу визнати 
(якщо все зроблено за одним масштабом), яка країна є більш 
розвиненою (коло буде більшим за діаметром). 

Проте в житті “компас” не є колом. Обов’язково існують 
відхилення, адже досягти ідеальної гармонії у розвитку трьох 
чинників рівнів стабільності фактично неможливо. Першим 
призначенням “компасу” є визначення розвиненості країни. 
Друге призначення – визначення рівнів стабільності. Третє – 
порівняння рівнів стабільності у різних країнах, що надає мож-
ливість визначити, з якою країною економічні зв’язки перебува-
ють у найменшій небезпеці. “Компас” також використовується 
для визначення потенційних можливостей країни-конкурента. 
Це – четверта можливість його використання. 

Отже, визначено “компас безпеки” на макрорівні. На чер-
зі – поглиблення з переходом до інших об’єктів безпеки: країни, 
регіону, людини. Наступний крок – перехід до діаграм потреб 
та витрат, тобто від загальнодержавного до наступного, ресурс- 
ного рівня діагностування, що надає змогу визнати надмірне 
витрачання яких саме ресурсів (спочатку – початку – групи, по-
тім – конкретного виду) найбільше погіршує стан стабільності 
(або слугуватиме дестабілізатором)64.

У запропонованому вигляді для автоматизованого моні-
торингу національна безпека може бути відображена, як стос, 
складений з діаграм, кожен з яких являє собою відбиток стану 
забезпечення національної безпеки на певний момент (промі-
жок часу). При цьому висота стосу є шкалою часу. Наявність 
та спрямування змін кількості ресурсів відображена на рис. 2.4.

Слід зазначити, що відповідно до витрат ресурсів та їх ви-
користання, вектори чинників стабільності витрат кожної з 
груп ресурсів (матеріальних, фінансових та трудових) матимуть 
різне спрямування (зменшення – вниз, збільшення – вгору) та 

64 Гбур З. В. Методологія оцінювання забезпечення економічної безпеки України. /  
З. В. Гбур // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : 
ДРІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 4 (35). – С. 56–61.
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різні розміри. Так, на рис. 2.5 фінансові ресурси зростають, а 
матеріальні та трудові – зменшуються. Оскільки ж, як правило, 
вектори різні за розмірами, діаграма з кругової перетворювати-
меться в еліпсну або еліпсоїдні побудови. 

Через розрахунок інтенсивності використання ресурсів 
установлюється стан країни. Якщо використання ресурсів усіх 
трьох груп перевищує рівень оновлення їх обсягу, то країна пе-
ребуває в стані повної нестабільності, що може бути характер-
ним для війни, революції, зміни державного ладу чи уряду.

Цей період характеризується не тільки надмірним викорис-
танням ресурсів, а й потребою у найвищій концентрації всіх 
зусиль та надзвичайними повноваженнями, якими влада сама 
себе наділяє, на тлі повного безправ’я громадян (громадяни не 
мають навіть права розпоряджатися власним життям, майном 
тощо). Через те розвиток вектора права практично наближаєть-
ся до “нуля”. До тієї ж позначки спрямовано і два інших вектора. 

Головна ідея полягає в тому, аби використати кругові діагра-
ми, що залежно від стану об’єкта матимуть певні сектори-вирі-
зи. При цьому для кожного об’єкта є своя діаграма. Складання 
певним чином діаграм усіх зазначених об’єктів дасть змогу чітко 
встановити, яким є загальний стан системи щодо забезпечення 
безпеки (складений стос начебто просвічує промінь, що прохо-

Фінансові
ресурсиМатеріальні

ресурси

Трудові ресурси

Рис 2.4 Наявності та спрямування змін у кількості матеріальних, 
фінансових та трудових ресурсів
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дить наскрізь лише в тій частині, де вирізи всіх вищенаведених 
діаграм об’єктів безпеки збігатимуться). Однак є вада, яку треба 
подолати. Це визначення часу діагностування стану. Склад-
ність полягає в тому, що кожний з об’єктів безпеки має власний 
ритм існування, який вважається нормальним (поняття також 
постійно змінюється). Через те одночасне вимірювання всіх 
об’єктів є дуже важкою справою: адже кожний із них має тільки 
йому притаманну інертність, тобто змінює свій стан за певним 
темпом. Пришвидшення або сповільнення його означає отри-
мання неточних результатів (вимірів). Якщо ж не привести їх до 
єдиного темпу, вимір практично стає неможливим. 

Викладена схема працює з використанням функцій булевої 
алгебри. Зведення п’яти діаграм доповнюється апаратом, що 
діє в процесі збігу вирізів на діаграмах (так званий консенсус 
даних), який спрацьовує на сигналі “і”. 

ЕОМ за спеціальною програмою обробляє встановлені 
для кожного об’єкта контрольні показники, а потім виробляє 
відповідні діаграми та зводить їх до єдиного пакета з метою 
визначення загального стану забезпечення безпеки. Водночас 
видає відповідні команди про креслення графіка, який, вико-
ристовуючи відхилення показників на визначених проміжках 
часу, відображає тенденцію змін. Будуються одночасно шість 
графіків (для кожного з п’яти об’єктів і загальний). ЕОМ також 
порівнює отримані результати з трьома межами стану держа-
ви: динамічної стабільності, неповної стабільності та повної 
нестабільності. Це дає змогу визначити, використання якого 
типу управління на цей час є найбільш ефективним (нагада-
ємо, що є військове, економічне та політичне управління)65. 

Дослідник має враховувати, що не завжди справу вирішує 
логіка або логічна побудова, адже є певна межа заданості (особ- 
ливо, якщо це стосується рівня держави чи етносу, для яких 

65 Нижник Н. Р. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції 
розвитку) : навч. посіб. / Н. Р. Нижник, Г. Л. Ситник, В. Т. Білоус; за заг. ред. П. В. Мельника, 
Н. Р.  Нижник. – Ірпінь, 2000. – 304 с.
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історія готує долю заздалегідь через передумови економічного, 
політичного та іншого характеру). Тож завжди має враховувати-
ся певний люфт (відхилення) від прогнозу чи розрахунку. 

Розвиток людства певний період засвідчував, що епоха за-
стосування військових переваг та дій для вирішення спірних 
питань минає. Тобто настав час економічних війн, для перемоги 
в яких використовують різні види економічної зброї: економіч-
ний диктат, економічну блокаду, економічну експансію (торго-
вельну, трудову, фінансову тощо), розбалансування розвитку 
регіонів, штучні та природні фінансові кризи і таке інше. Однак 
події 2014 – 2018 рр. засвідчують протилежне.

Маємо враховувати, що наслідки економічних війн відріз-
няються кількістю марно витрачених та втрачених ресурсів 
(вбивають економічно, тому трудові ресурси майже не зни-
щуються). Від того й наступні кроки інші: не потрібно понов-
лювати ресурси, треба лише перекроїти кордони (географічні, 
ринкові, економічні, фінансові тощо). Наслідок гібридної війни 
Російської Федерації проти України та анексія Криму значно 
потужніші – окрім втрати ресурсів, ми втрачаємо наших грома-
дян, працездатне населення та молодь нації.

2.3 Оцінка реальних і потенційних загроз 
економічній безпеці України та їх попередження

На нашу думку, оцінка індикаторів загроз економічній без-
пеці – це аналіз основних показників за кожним індикатором 
загроз економічній безпеці та оцінювання результатів за пев-
ними критеріями з погляду найважливіших процесів, що відо-
бражають сутність економічної безпеки. Критерій – ознака, на 
підставі якої виробляється оцінка, визначення або класифікація 
чого-небудь, мірило оцінки. З огляду на це, критеріальна оцінка 
безпеки містить у собі оцінки66:

66 Гбур З. В. Методологія оцінювання забезпечення економічної безпеки України. /  
З. В. Гбур // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : 
ДРІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 4 (35). – С. 56–61.
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• ресурсного потенціалу та можливостей його розвитку;
• рівня ефективності використання ресурсів, капіталу і 

праці та його відповідності рівневі в розвинутих країнах, а також 
рівневі, за якого загрози внутрішнього і зовнішнього характеру 
зводяться до мінімуму; конкурентоздатності економіки;

• цілісності території та економічного простору;
• суверенітету, незалежності й можливості протистояння 

зовнішнім загрозам;
• соціальної стабільності й умов запобігання і вирішення 

соціальних конфліктів.
Сутність економічної безпеки реалізується у системі показ-

ників – індикаторів економічної безпеки. Розрізняють: 
Економічні індикатори – валовий внутрішній продукт, еко-

номічне зростання, державний борг, інтегрованість у світову 
економіку, темпи інфляції, обсяг грошової маси.

Соціальні – рівень, якість і тривалість життя населення, рі-
вень безробіття, рівень оплати праці та заборгованість за нею.

Фінансові індикатори – сальдо експорту-імпорту, енерге-
тична залежність, розмір золотовалютних резервів, обсяг тіньо-
вої економіки.

Для економічної безпеки важливе значення мають не стіль-
ки самі показники, скільки їхні граничні значення. Граничні 
значення – це граничні величини, недотримання яких пере-
шкоджає нормальному ходові розвитку різних елементів від-
творення, призводить до формування негативних, руйнівних 
тенденцій у сфері економічної безпеки. Важливо підкреслити, 
що найвищий рівень безпеки досягається за умови, що весь 
комплекс показників перебуває в певних допустимих межах і 
має свої граничні значення.

Ознакою порогового значення індикатора є момент втрати 
відповідним економічним процесом функцій, що відводяться 
йому у відтворювальній системі. Наприклад, діапазон зміни 
валютного курсу має забезпечувати виконання ним функцій 
регулювання зовнішньоторговельного сальдо; величина позич-
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кового процента має бути достатньою для насичення транзак-
ційного попиту на гроші та переходу на ділянку попиту на "довгі 
гроші", а розмір грошової маси повинен бути достатнім для об-
слуговування нею господарських оборотів; величина і структу-
ра податкового навантаження мають забезпечувати виконання 
податками стимулювальної і регулювальної функцій тощо.

Динамічність конкретних порогових величин індикаторів 
економічної безпеки породжує значні труднощі для їхнього 
апріорного визначення, тому вони навряд чи можуть бути ви-
значеними на певний тривалий термін, тим більше – запозичені 
з досвіду інших країн світу.

Проаналізуємо деякі з індикаторів загроз економічній без-
пеці України. 

У Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня еко-
номічної безпеки при розрахунку інтегрального індексу еконо-
мічної безпеки оперують дев'ятьма середньозваженими субін-
дексами (складовими економічної безпеки), до яких віднесені: 
виробнича безпека, демографічна, енергетична, зовнішньоеко-
номічна, інвестиційно-інноваційна, макроекономічна, продо-
вольча, соціальна, фінансова безпеки.

Варто розпочати з першої складової економічної безпеки – 
виробничої. Зокрема, виробнича безпека – це стан виробничої 
сфери країни, за якого забезпечується ефективне використання 
наявних виробничих потужностей у країні, їх модернізація та 
розширене відтворення, зростання рівня інноваційності ви-
робництва та підвищення рівня конкурентоспроможності на-
ціональної економіки.

Індикатори виробничої безпеки за період 2013 – 2017 рр. 
наведено у додатку 1. 

Промисловості, як основному продуценту товарних ресур-
сів, технологічних змін і формування дохідної частини бюдже-
ту, належить головна роль у реалізації економічної стратегії 
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держави. Структурна теорія економічного розвитку випливає з 
того, що зростання агрегованого продукту, наприклад ВВП, як 
індикатора економічного розвитку, можливе за умов широких 
структурних перетворень усіх, або майже всіх, складових еконо-
мічного об’єкта. Крім того, структурна політика має враховувати 
як умови, так і перспективи розвитку національної економіки. 

Економічні процеси майже завжди мають циклічну приро-
ду. Їх основу, крім загальних економічних умов, можуть стано-
вити сезонність, ринкова кон’юнктура, технологічні зміни. Не 
останню роль у формуванні економічних тенденцій можуть 
відігравати політичні події чи інші чинники. 

За результатами проведеного аналізу бачимо ряд індикато-
рів, які мають критичне значення і є реальними загрозами для 
виробничої безпеки. 

Головним чинником економічного потенціалу держави  
є людські ресурси: від їх нормального розвитку значною мі-
рою залежить ефективність національної економіки. Існую-
ча демографічна ситуація в Україні негативно позначається  
на стані економічної безпеки і навпаки. Вважається, що голов-
ним фактором визначення рівня життя людини в будь-якій 
країні є середній валовий внутрішній продукт, який припадає 
на одну особу.

Наступною складовою є демографічна безпека країни. Пе-
релік основних індикаторів демографічної безпеки за показни-
ками 2013 – 2017 рр. подано у додатку 1.

Рівень демографічної безпеки в Україні впродовж 15 років 
має критичні значення. При оптимальному значенні 0,8–0,95 
він має показники 0,6–0,7. Максимальний рівень демографічної 
безпеки був зафіксований у 1991 р. Посилює кризове становище 
той факт, що при розрахунку коефіцієнта в якості оптимально-
го вибирався кращий із зафіксованих показників.

Якщо ж при розрахунку брати європейські стандарти, то 
рівень демографічної безпеки був би ще нижчий.
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У таких умовах держава повинна мати програму подолання 
демографічної кризи в Україні. Ця програма має містити у собі 
три складові: економічну, правову й інформаційно-ситуаційну. 
Основними напрямами державної спрямованості на регулю-
вання демографічних процесів є забезпечення зростання на-
роджуваності в країні та регулювання даного процесу шляхом 
формування суспільних цінностей щодо народжуваності й 
розвитку сімей, а також створення сприятливих економічних 
й політичних умов; регулювання внутрішніх міграційних пото-
ків, вирівнювання розривів у демографічній структурі різних 
територій та міст, забезпечення збалансованого демографіч-
ного розвитку різних територій, надання цільової підтримки 
депресивним територіям.

Державне регулювання треба розвивати за рахунок регіо-
нальних програм, які повинні бути диференційовані, виходячи 
з їх рівня розвитку і стану демографічного потенціалу України.

На жаль, сьогодні у демографічної політики відсутні моделі 
взаємодії державного, регіонального управління та місцевого 
самоврядування. Можливість рішення демографічних питань 
стримують недостатність фінансування, низька ефективність  
виконання відповідних програм та негативна політико-еконо-
мічна ситуація в Україні.

Таким чином, в Україні є всі прикмети демографічної 
кризи: зниження народжуваності, висока захворюваність та 
смертність, низька тривалість життя, висока міграція та т. ін. 
Демографічна криза недооцінюється українськими політиками, 
будучи при цьому однією з проблем, загрозливих для економіч-
ного зростання в довгостроковій перспективі.

Демографічна безпека стикається практично зі всіма га-
лузями суспільної життєдіяльності і тому здійснює вплив на 
національну безпеку через багатий спектр чинників. Вона є 
багатоаспектною, міждисциплінарною категорією, яка так чи 
інакше, явно або приховано є взаємодіючою зі всіма явищами і 
процесами, що відбуваються на різних рівнях управління.
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У короткий час треба не тільки розробити заходи щодо по-
гашення небажаних явищ, але й запобігти появі інших. Зробити 
це неможливо без відповідної державної діяльності.

Державне регулювання демографічних процесів – це комп-
лекс засобів та інструментів впливу держави через органи дер-
жавної влади та органи місцевого самоврядування на ці про-
цеси. Стабілізація демографічної ситуації можлива тільки за 
умови стійкого економічного розвитку. 

Наступна, третя складова – енергетична безпека, передба-
чає раціональну структуру споживання паливно-енергетичних 
ресурсів (ПЕР), забезпечення потреби в них за прийнятною 
ціною та якістю за відсутності надмірної залежності від однієї 
країни.

Для України важливим є зменшення питомої ваги газу в  
загальній структурі споживання ПЕР. До того ж, країни світу,  
які є енергодефіцитними, вважають, що частка імпорту енер-
гоносіїв з однієї країни не повинна перевищувати 30  % їхньої 
загальної потреби.

Забезпечення енергетичної безпеки залежить від пошуку 
нових джерел енергопостачання і зменшення залежності від 
імпорту ПЕР із однієї країни за рахунок диверсифікації джерел 
надходження енергоносіїв. При цьому необхідно зміцнювати 
власну роль транзитного коридору, інакше роль транзитера 
може бути перехоплена іншими країнами. Загострює проблему 
енергетичної безпеки те, що 35 % газопроводів експлуатують-
ся понад 20 років. Газотранспортна система (ГТС) потребує 
термінових мільярдних капітальних вкладень. Без зовнішніх 
інвестицій (а така можливість передбачається створенням кон-
сорціуму з експлуатації ГТС) обійтися неможливо.

Надто високою є енергоємність виробництва в Україні у 
зв’язку із технологічною відсталістю, втратами енергоносіїв, 
існуванням “тіньової” економіки. Енергоємність ВВП (галузей 
промисловості й основних видів продукції) має порівнюватися 
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із пороговими значеннями енергоємності, що визначаються на 
рівні показників країн-аналогів. Україна змушена імпортувати 
значну кількість енергоносіїв, що призводить до дефіциту пла-
тіжного балансу. Отже, основою енергетичної безпеки є устале-
ний розвиток паливно-енергетичного комплексу, диверсифіка-
ція імпорту енергоносіїв, енергозбереження. У додатку 1 подано 
основні індикатори для оцінки рівня енергетичної безпеки, а 
також визначено стан їх загрози для енергетичної безпеки.

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо розрахунку 
рівня економічної безпеки України, енергетична безпека визна-
чається як "стан економіки, що сприяє ефективному викорис-
танню енергетичних ресурсів країни, наявності на енергетич-
ному ринку достатньої кількості виробників та постачальників 
енергії, а також доступності, диференційованості та екологіч-
ності енергетичних ресурсів"67. 

За визначенням Міжнародного енергетичного агентства, 
енергетична безпека – це безперервний доступ до енергетичних 
ресурсів за доступною ціною. На думку науковців, предметом 
дослідження яких є закономірності розвитку енергетичної сфе-
ри, під енергетичною безпекою України слід розуміти спромож-
ність держави забезпечити ефективне використання власної 
паливно-енергетичної бази, здійснити оптимальну диверсифі-
кацію джерел і шляхів постачання в Україну енергоносіїв для 
забезпечення життєдіяльності населення та функціонування 
національної економіки у режимі звичайного, надзвичайного 
та воєнного стану, попередити різкі цінові коливання на палив-
но-енергетичні ресурси або ж створити умови для безболісної 
адаптації національної економіки до нових цін на ці ресурси.

Огляд законодавчої бази та наукових джерел дає підстави 
стверджувати, що енергетична безпека є невід'ємною складо-
вою економічної безпеки, а тому дослідження цих понять має 

67 Н.П. Стучинська / Енергетична безпека України: сутність і можливості реалізації / 
Н.П. Стучинська // Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. – 2016. – № 9. – 
С. 104–107.
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відбуватися у тісному взаємозв'язку. Досягнення енергетичної 
безпеки неможливе без виявлення чинників, дія яких може 
негативно позначитися на розвиткові паливно-енергетичного 
комплексу. У сьогоднішній геополітичній ситуації забезпечен-
ня енергетичної безпеки стає важливим, якщо не головним, 
питанням суверенітету держави. Так, згідно зі "Стратегією 
національної безпеки України" від 26.05.2015 р., однією із акту-
альних загроз національній безпеці України визначено "дії по 
блокуванню зусиль України щодо протидії монополізації стра-
тегічних галузей національної економіки російським капіта-
лом, щодо позбавлення залежності від монопольних постачань 
критичної сировини, насамперед енергетичних ресурсів"68.

У консенсус-прогнозі "Перспективи розвитку України" 
(періодичному виданні Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України, підготовленому департаментом економічної 
стратегії та макроекономічного прогнозування за сприяння 
Програми Розвитку Організації Об'єднаних Націй у рамках 
Проекту "Прискорення прогресу в досягненні Цілей Розвитку 
Тисячоліття в Україні") загострення дефіциту енергетичних 
ресурсів в країні визнано одним із найбільших внутрішніх ри-
зиків на 2015 – 2017 роки69.

Окрім зазначених загроз національній безпеці, які виника-
ють через уразливість енергетичного сектору, виділяють й інші 
загрози енергетичній безпеці України. Ними, зокрема, є:

• надмірна залежність від імпорту енергоносіїв;
• недостатній рівень диверсифікації джерел постачання 

енергоносіїв та технологій;
• обмежене використання власного енергетичного потен-

ціалу й нових технологій;

68 Н. П. Стучинська / Енергетична безпека України: сутність і можливості реалізації /  
Н.  П. Стучинська // Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. – 2016. –  
№ 9. – С. 104–107.

69 Там само.
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• низька ефективність використання палива та енергії;
• спотворення ринкових механізмів в енергетичному  

секторі;
• криміналізація та корумпованість енергетичної сфери;
• недієва політика енергоефективності та енергозабезпе-

чення.
Проблема забезпечення енергетичної безпеки України по-

стійно перебуває в полі зору державних структур. На користь 
цього свідчить затвердження Кабінетом Міністрів України 
24.07.2013 р. оновленої редакції Енергетичної стратегії Украї-
ни на період до 2030 р. Сучасне прочитання стратегії дозволяє 
сформулювати наступне: документ спрямований на вирішення 
проблем енергетичної безпеки в умовах виживання держави 
за обставин зовнішньої агресії із застосуванням як збройних 
сил, так і невійськових впливів. Стратегія пропонує механізми  
трансформаційного характеру на період до 2020 р. та визначає 
стратегічні орієнтири розвитку до 2035 р. В ній визначено голов-
ну мету розвитку енергетики України на період до 2020 р. – забез-
печення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та 
енергоощадливого використання і споживання енергоресурсів 
із впровадженням інноваційних технологій70. У додатку 1 про-
аналізовано основні індикатори енергетичної безпеки за показ-
никами 2013 – 2017 рр. та визначено критичне, незадовільне та 
оптимальне значення показників, які характеризують реальні та 
потенційні загрози економічній безпеці в цілому.

Ще однією зі складових економічної безпеки України з точ-
ки зору сталого розвитку та сприяння утвердженню України як 
конкурентоспроможної держави є інвестиційно-інноваційна 
безпека.

Інвестиційно-інноваційна безпека полягає у впровадженні 
новітніх технологій, досягненні технічного прогресу, збереженні  

70 Н. П. Стучинська / Енергетична безпека України: сутність і можливості реалізації /  
Н.  П. Стучинська // Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. – 2016. –  
№ 9. – С. 104–107.
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такого рівня вітчизняного науково-технічного й виробничого 
потенціалу, який у разі погіршення внутрішніх і зовнішніх умов 
забезпечив би виживання національної економіки за рахунок 
використання власних інтелектуальних і технологічних ресур-
сів, збереження державної незалежності.

Інвестиційна безпека передбачає такий рівень інвестуван-
ня, який забезпечує розширене відтворення, реструктуризацію 
та технологічне переозброєння економіки. Загальні інвестиції 
в реальний сектор економіки складають внутрішні капітальні 
вкладення та прямі іноземні інвестиції. Для стабільного еконо-
мічного зростання загальні річні інвестиції мають бути на рівні 
25  % від валового внутрішнього продукту (ВВП), що можна 
вважати пороговим значенням інвестиційної безпеки. 

Інноваційній безпеці загрожує недостатній рівень фінан-
сування науково-технічних робіт (НТР), що викликає похідні 
явища: відтік висококваліфікованих фахівців, недостатній роз-
виток інфраструктури науково-технічної діяльності, повільне 
оновлення продукції.

Як продукт інноваційного процесу інновацію розглядає й 
П. С. Харів, який визначає її як результат інноваційної діяльно-
сті, відображений у вигляді наукових, технічних, організаційних 
чи соціально-економічних новинок, що може бути отриманий 
на будь-якому етапі інноваційного процесу.

Якщо розглядати інновацію як продукт з точки зору проб- 
лематики даної роботи, то можна віднайти прямий зв’язок із 
балансом товарних ринків. Економічна безпека – явище надзви-
чайно багатогранне, і товарна безпека посідає одне з провідних 
місць, оскільки товар чи не найголовніший елемент господар-
ських відносин. 

На рівні державної економічної політики зміст інновацій 
полягає у їх здатності якісно змінювати виробничі процеси, а 
також у тому потенціалі, які містять інновації і який може бути 
використаний на більш пізніх етапах економічного розвитку. 
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У контексті ж економічної безпеки варто акцентувати увагу 
на потенціалі інновацій, який здатен розкриватися вже в проце-
сі їх впровадження у виробничі процеси або виходу на ринок, 
як окремого продукту. Ті конкурентні характеристики, які ма-
ють відповідні продукти, спроможні якісно змінювати еконо-
мічні процеси на товарних ринках шляхом зміни паритетності 
товарного обігу між різними країнами. 

У процесі стабілізації національної економіки й виходу її 
з кризового стану це проявляється у збільшенні експортних 
надходжень від продажу інноваційних наукоємних, а відтак і 
конкурентоспроможних (у силу їх унікальності) товарів. 

Крім того, саме інновації забезпечують стабільність інвес-
тиційних надходжень в економіку країни, а отже, і стабільність 
валютно-фінансового сектору. Однак слід пам’ятати, що для 
вирівнювання економіки країни та перетворення її в дійсно 
потужний сектор суспільного відтворення необхідно створити 
такі умови господарювання, за яких інновації одночасно б ви-
ступали і потенціалом для залучення інвестицій.

Наступна складова економічної безпеки  – це продовольча  
безпека. Це такий рівень продовольчого забезпечення населен-
ня, який гарантує соціально-політичну стабільність у суспіль-
стві, виживання і розвиток нації, особи, сім’ї, стійкий економіч-
ний розвиток.

Рівень продовольчої безпеки України безпосередньо зале-
жить від стану агропромислового комплексу України та харак-
теризується багатьма показниками-індикаторами. Перелік ін-
дикаторів продовольчої безпеки за показниками 2013 – 2017 рр. 
подано в додатку 1.

Критерієм продовольчої безпеки також вважають забезпе-
чення достатнього харчування громадян країни за нормальних 
умов та мінімально необхідного – за надзвичайних обставин.

Ще однією надзвичайно важливою складовою для визна-
чення рівня економічної безпеки є фінансова безпека. Фінан-
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сова безпека  – це такий стан фінансової, грошово-кредитної, 
бюджетної, валютної, банківської та податкової систем, який 
може забезпечити ефективне функціонування держави, під-
тримуючи економічну стійкість її в глобальному середовищі. 
Перелік складових фінансової безпки та їх індикаторів подано 
в додатку 1.

Стабільність фінансової системи визначається багатьма 
факторами, основними з яких є рівень інфляції, обсяги внут- 
рішніх і зовнішніх боргів держави, стан виконання Державного 
бюджету, рівень монетизації економіки, вартість банківських 
кредитів, достатня наявність міжнародних резервів Національ-
ного банку України (НБУ).

Інфляція проявляється у зростанні цін, що спричиняє знеці-
нення коштів як населення, так і суб’єктів підприємницької ді-
яльності. Показник інфляції є визначальним щодо рівня забезпе-
чення внутрішньої фінансової стабільності в кожній конкретній 
країні. Для багатьох центральних банків головним завданням є 
дотримання певних інфляційних орієнтирів. Узагалі проведен-
ня будь-яким центральним банком грошово-кредитної політи-
ки пов’язано з урахуванням інфляційного чинника, у тому числі 
проведення грошово-кредитної політики НБУ. Рівень інфляції в 
Україні визначається Державним комітетом статистики (далі – 
Держкомстат). Він розраховується у відсотках за зміною цін так 
званого “кошика” основних споживчих товарів. У статистичних 
матеріалах Держкомстату України показник інфляції віднесено 
до основних соціально-економічних показників; він має назву 
“індекс споживчих цін”.

Базовий індекс споживчих цін (БІСЦ) у лютому 2018  р. 
порівняно з попереднім місяцем становив 100,6  %, з початку 
року – 101,3 %.
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Таблиця 2.4

БІСЦ у 2017 – 2018 роках 

2018 2017

до попереднього місяця
Січень 100,7 100,4
Лютий 100,6 100,7

до грудня попереднього року
Січень 100,7 100,4
Лютий 101,3 101,1

до відповідного місяця попереднього року
Січень 109,8 106,2
Лютий 109,7 106,6

до відповідного періоду попереднього року
Січень 109,8 106,2
Січень-лютий 109,7 106,4

(відсотків)

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій 
та Луганській областях.

Значення показників внутрішніх і зовнішніх боргів держави 
відображають обсяги непогашених на конкретну дату запози-
чень, здійснених державою відповідно на внутрішніх і зовніш-
ніх ринках позичань. Рівень “безпечності” боргів для держави 
визначається за співставленням їхніх обсягів з обсягами річно-
го ВВП. Іншим критерієм “безпечності” боргів для держави є 
здатність Державного бюджету їх погашати та обслуговувати. 
Інформація щодо обсягів внутрішніх і зовнішніх боргів, а та-
кож витрат Державного бюджету України на їх погашення та 
обслуговування, готується і надається Міністерством фінансів.
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Дефіцит Державного бюджету є перевищенням обсягів 
доходів бюджету над обсягами його видатків. Рівень дефіциту 
бюджету на кожний конкретний рік визначається як відношен-
ня у відсотках його обсягу до обсягу річного ВВП. Інформацію 
щодо дефіциту Державного бюджету України вміщено в Законі 
про Державний бюджет України на конкретний рік, у звітних 
матеріалах Міністерства фінансів, пов’язаних із виконанням 
Державного бюджету, а також у статистичних матеріалах Дер-
жкомстату.

Початок 2018 року охарактеризувався позитивними зру-
шеннями. Формально за чотири місяці 2018 року казна отри-
мала 16,7 % більше попереднього року доходів загального фон-
ду державного бюджету. Проте це все одно значно відстає від 
вимог Закону України "Про державний бюджет". Крім того, на 
доходи квітня вплинуло залпове зарахування надходжень від 
НБУ (15 млрд грн, що на 50 % перевищує показник минулого 
року), а тому реальний стан виглядає менш оптимістично, ніж 
показує касова звітність.
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Рис. 2.5
Динаміка надходжень до загального фонду 

державного бюджету за 2017 – 2018 рр. (млрд грн)
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За даними Міністерства фінансів України, держав-
ний і гарантований борг станом на 01.01.2018  р. становить 
71,7  млрд  дол.  США, що становить 71,8  % ВВП України та 
значно перевищує критичний рівень боргового навантаження 
(критерій рівня боргової безпеки 60 % ВВП). Велике занепоко-
єння викликає зростання рівня заборгованості на одну особу, 
в 2015 р. – 1615 дол. США, тоді як в 2017 р. – 1785, 3 дол. США.

Фінансові ресурси переважно мобілізуються за рахунок 
зовнішніх кредитів, які залучаються за вимог міжнародних 
організацій (підвищення пенсійного віку, впровадження зе-
мельної реформи, необґрунтоване зростання золотовалютних 
резервів тощо), створюють непомірне боргове навантаження 
та деякою мірою суперечать довгостроковим цілям держави. 
Значна частка кредитів МВФ заморожується у формі резервів 
та йде на погашення і реструктуризацію попередніх позик; так, 
75  % від запланованих траншів припала на погашення боргів 
і лише 7  % – пішла за цільовим призначенням. Варто зазна-
чити, що зовнішній борг України у 2018  р. становить понад 
48 млрд дол. США.

Зростання залежності національної економіки від міжна-
родних кредитів суперечить реалізації економічних реформ, 
наслідком яких є орієнтація на прийняття управлінських рі-
шень, що гарантуватимуть лише виконання боргових зобов’я-
зань із повним нехтуванням довгострокових вимог держави та 
суспільства.

Необхідно застерегти, що МВФ нав’язує транзитивним 
економікам певні умови у процесі кредитування реформ у цих 
країнах; умови, що супроводжують ці кредити, задовольняють, 
насамперед, інтереси головних акціонерів та інтереси країн-ре-
цепієнтів, що загрожує посиленням дефолтної ситуації у країні 
у разі неповернення кредиту.

Основними напрямами посилення боргової безпеки країни 
повинні стати:
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• диверсифікація боргової залежності України за строка-
ми кредитування та за валютами запозичення;

• запровадження діючої програми кредитування МВФ 
реального сектора економіки та в цілому покращення політики 
управління державним боргом;

• включення у національне законодавство України поло-
ження, відповідно до якого обслуговування державного боргу 
має стати пріоритетним завданням Уряду держави;

• узгодження стратегічних цілей управління державним 
боргом.

З метою ефективнішого визначення рівня економічної без-
пеки держави нами запропоновано доповнити діючу Методику 
розрахунку економічної безпекти додатковими складовими.

Однією з них є екологічна безпека. В наш час екологічний 
аспект економічної безпеки України набув надзвичайно важ-
ливого значення та вимагає неабиякої уваги з боку державних 
органів. Одним із найважливіших понять у цій сфері є поняття 
екологізації.

Екологізація – це процес неухильного і послідовного впро-
вадження систем технологічних, управлінських, юридичних та 
інших рішень, що дасть змогу підвищувати ефективність вико-
ристання природних ресурсів і умов нарівні з поліпшенням або 
хоча б із збереженням якості довкілля. Вихідною передумовою 
цього процесу є вдосконалення виробничих процесів та приро-
доохоронних заходів.

Серед показників-індикаторів екологічної безпеки України 
варто виділити такі:

• кількість упроваджених маловідходних та ресурсозбері-
гаючих технологій (X9Q);

• використання вторинних енергетичних ресурсів на під-
приємствах і в організаціях (рС91);

• ефективність використання паливно-енергетичних ре-
сурсів в економіці (Х92);
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• загальна маса накопичених в Україні відходів у розра-
хунку на 1 км2 площі (Х93);

• обсяг викидів забруднюючих речовин у повітря (Х94) та 
поверхневі води (Х95).

Показники екологічної безпеки України, як і демографіч-
ної безпеки, також варто використовувати за інструментальні 
змінні при моделюванні систем економічної безпеки України.

Для проведення необхідних розрахунків як вхідні дані вар-
то обрати ступені впливу загроз на стан економічної безпеки 
України. Використання економіко-математичних методів, які 
були розроблені у відділі регіональних проблем національної 
безпеки РВПС України НАН України, дає можливість розраху-
вати кількісні параметри (коефіцієнти) територіального виміру 
безпеки за її складовими. 

Коефіцієнт економічної безпеки Yi для будь-якого регіону 
можливо розрахувати на основі формули: 

(2.5)

де Yi – коефіцієнт економічної безпеки регіону;
Zi* – інтегральна оцінка показників регіонів;
Z0* – інтегральна оцінка верхнього полюсу держави;
m – число регіонів (i = 1…m).
Коефіцієнт Y економічної безпеки України розраховується 

як співвідношення максимально можливого значення оцінки та 
інтегральної оцінки верхнього полюсу держави (2.6): 

(2.6)

де Y – коефіцієнт економічної безпеки держави;
1 – максимально можливе значення оцінки;
Z0* – інтегральна оцінка верхнього полюсу держави.
Перелік індикаторів за показниками 2013 – 2017 рр. подано 

у додатку 1.

,

,
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Вагомою складовою економічної безпеки України є її зов-
нішньо-економічна безпека (ЗЕБ). В умовах посилення інтегра-
ції економіки України у світову економічну систему питання 
ЗЕБ набувають все більшої ваги і полягають у спроможності 
держави протистояти впливу зовнішніх негативних економіч-
них чинників, мінімізувати заподіяні ними збитки, активно 
використовувати участь у світовому поділі праці для створення 
сприятливих умов розвитку економіки, забезпечувати відпо-
відність зовнішньоекономічної діяльності національним еко-
номічним інтересам.

Особливого значення все ще має фактор залежності України 
від домінуючих постачальників деяких стратегічних ресурсів та 
одноосібних споживачів значних обсягів вітчизняної продук-
ції. Це змушує проводити диверсифікацію експорту та імпорту, 
оскільки високі обсяги торгівлі окремими товарами посилюють 
залежність держави в глобальному середовищі.

Серед показників ЗЕБ варто виділити такі: покриття ім-
порту експортом, експортна залежність, імпортна залежність. 
Коефіцієнт покриття імпорту експортом є відношенням обсягу 
імпорту до загального обсягу експорту. Порогове значення по-
казника не повинно бути менше одиниці.

Показник експортної залежності розраховується як відно-
шення експорту до ВВП. Згідно з експертними оцінками, поро-
гове значення експортної залежності має дорівнювати 50 % .

Імпортна залежність розраховується як відношення імпор-
ту до ВВП. Порогове значення дорівнює 50 % (фактичне значен-
ня в Україні дорівнює 45 %). Результати моніторингу експортної 
та імпортної залежності України за останні роки наведено на 
рис. 2.6 та рис. 2.7.

Проаналізувавши стан економічної безпеки України за 
складовими економічної безпеки періоду 2013 – 2017 рр., можна 
констатувати, що мають місце як реальні, так і потенційні за-
грози економічній безпеці України. 
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Рис. 2.6

Рис. 2.7

Темпи зростання (зниження) експорту товарів
(у % до відповідного періоду попереднього року, 

з наростаючим підсумком)

Темпи зростання (зниження) імпорту товарів
(у % до відповідного періоду попереднього року, 

з наростаючим підсумком)
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Зокрема, основними реальними та потенційними загроза-
ми економічній безпеці держави є :

 9 низьке фінансування модернізації виробництва;
 9 різке зниження рівня технологічного розвитку України;
 9 зниження конкурентоспроможності виробництва, ін-

вестиційної привабливості, інноваційної та науково-технічної 
активності, скорочення досліджень за пріоритетними напряма-
ми інноваційної діяльності;

 9 надмірна монополізація ринку товарів;
 9 проблеми безпечної експлуатації промислових об’єктів, 

споруд та інженерних мереж;
 9 відсутність чіткої стратегії щодо державної підтрим-

ки пріоритетних науково-технічних напрямів, які є основою  
вітчизняного високотехнологічного і наукоємного сектора  
економіки.

 9 недостатнє інвестування інноваційних проектів та про-
цесу широкомасштабного впровадження технологій у госпо-
дарську діяльність.

 9 нестійкість економічного зростання;
 9 недостатні темпи відтворювальних процесів та подолан-

ня структурної деформації в економіці;
 9 критична залежність національної економіки від кон’юнк-

тури зовнішніх ринків, низькі темпи розширення внутрішнього 
ринку;

 9 високий рівень тінізації економіки;
 9 обмеження доступу держави до зарубіжних ринків;
 9 розбалансованість бюджету в умовах дефіциту фінансо-

вих ресурсів держави;
 9 значний рівень доларизації економіки в умовах зростан-

ня зовнішнього боргу держави; 
 9 нераціональний розподіл банківською системою кредит-

них ресурсів у стратегічно важливі види економічної діяльності;
 9 нарощування загальної суми державного боргу.
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Однією із складових, які ми пропонуємо враховувати при 
визначенні рівня економічної безпеки, є інформаційна безпека. 
В умовах гібридної війни з Російською Федерацією існує постій-
на загроза цифровій економіці через кібератаки. Інформаційна 
безпека, з огляду на це, потребує особливої уваги та контролю  
її стану.

Кабінет Міністрів України прийняв Концепцію розвитку 
цифрової економіки і суспільства України на 2018 – 2020 роки 
та затвердив план заходів щодо її реалізації. Це дозволить  
забезпечити перехід України на цифрову економіку, допоможе 
залучити нові інвестиції, завдяки розвитку цифрової економі-
ки до 2021 року планується забезпечити додаткові 5 % до ВВП 
України. 

Як зазначив В. Михайлов, технічний директор IT-Enterprise, 
цифрова економіка –  це штучний інтелект, роботизація, елек-
тронні гроші, промислова біологія, обробка великих масивів 
даних, безпілотний транспорт… Для широкого загалу “циф-
рова економіка” означатиме новий рівень цифрових сервісів, 
коли в онлайн переходять оплати комунальних платежів, через 
смартфон ми реєструємося в черзі, оплачуємо покупки тощо. 
А для промислових підприємств перехід у цифрову економіку 
отримав визначення в світі як Industry 4.0 – четверта індустрі-
альна революція71.

Особливість українського цифрового розвитку в тому, що 
користувачі і бізнес значно випереджають державу і промисло-
вість. Наш малий і середній бізнес вже так чи інакше працює 
в Інтернеті і здебільшого використовує цифрові методи про-
сування своїх послуг. Але держава і велика промисловість в 
Україні кардинально відстали. Безумовно, держава проводить 
технологічні зміни, але поки цього недостатньо. Ще складніша 
ситуація у великому промисловому секторі. Ідея оновлення 
старого промислового парку не нова, але реалізується вкрай 
повільно. Тому завдання, яке ставить перед країною цифрова 

71 Електронний ресурс – https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2385945-ukraina-pere-
hodit-na-cifrovu-ekonomiku-so-ce-oznacae.html



132

економіка сьогодні, – впровадити цифрові технології у вироб-
ництво, освіту, медицину.

Цифрова економіка  – це будь-яка діяльність, пов’язана з 
інформаційними технологіями. І важливо розділити терміни: 
цифрова економіка і ІТ-сфера. Адже йдеться не про розвиток 
IT-компаній, а про споживання послуг чи товарів, які вони на-
дають – онлайн-торгівля, електронне врядування тощо – з ви-
користанням цифрових інформаційних технологій. 

Отже, саме інформаційна безпека є основою для ефектив-
ного впровадження і функціонування цифрової економіки. 
Тому рівень її забезпечення повною мірою впливає на рівень 
економічної безпеки держави в цілому.

Ми пропонуємо такі індикатори для визначення рівня ін-
формаційної безпеки:

• коефіцієнт технічного захисту інформаційних потоків 
на державному рівні (даний коефіцієнт дорівнює кількості не-
відвернутих інформаційних атак);

• коефіцієнт програмної захищеності інформації (співвід-
ношення часу безперебійного функціонування системи цифро-
вої економіки до нормативного часу її функціонування у різних 
сферах);

• коефіцієнт фінансового захисту інформації (співвідно-
шення витрат на захист інформаційних ресурсів до витрат на 
захист інформаційних ресурсів);

• коефіцієнт правової захищеності інформації (співвідно-
шення обсягу інформації, розголошення якої може спричинити 
негативні наслідки до загального обсягу захищеної інформації);

• коефіцієнт підготовленості персоналу до розпізнавання 
загроз (співідношення чисельності працівників, ненавмисні дії 
яких призвели до витоку інформації, через низький рівень під-
готовки персоналу до розпізнавання загроз до загальної чисель-
ності працівників, які мають доступ до захищеної інформації);
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• коефіцієнт надійності персоналу, що забезпечує інфор-
маційну безпеку (співвідношення чисельності працівників, які 
звільнені через розголошення захищеної інформації, до загаль-
ної чисельності звільнених працівників).

У додатку 1 подано, на нашу думку, основні індикатори та 
методи їх обчислення для визначення рівня інформаційної без-
пеки держави.

Ми вважаємо, що інформаційна безпека держави повинна 
забезпечувати:

• недопущення інформаційної залежності, інформаційної 
блокади України;

• недопущення інформаційної експансії з боку інших  
держав та міжнародних структур;

• ефективну взаємодію органів державної влади та інсти-
тутів громадянського суспільства при формуванні, реалізації та 
коригуванні державної політики в інформаційній сфері;

• побудову та розвиток інформаційного суспільства;
• економічний та науково-технологічний розвиток України;
• формування позитивного іміджу України;
• інтеграцію України у світовий інформаційний простір і 

цифрову світову економіку.
Запропоновані додатково складові для визначення стану 

економічної безпеки держави дадуть змогу скласти комплекс- 
не уявлення про рівень економічної безпеки України, більш 
впевнено регулювати процеси трансформації національної еко-
номіки із урахуванням довгострокових інтересів, можливос- 
тей ефективного зовнішньоекономічного співробітництва та 
захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз. Зазначені методичні 
підходи можуть бути використані органами державного управ-
ління, які здійснюють моніторинг макроекономічних показни-
ків, розробляють перспективні та індикативні плани соціально- 
економічного розвитку, відповідають за поточну оцінку рівня 
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економічної безпеки та розробку заходів щодо її забезпечення. 
Вони можуть бути використані органами місцевого управлін-
ня та підприємствами для забезпечення економічної безпеки 
на регіональному й виробничому рівнях, а також науковими 
установами та вищими навчальними закладами – для наукових 
досліджень і підготовки кадрів.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ  
ЧИННИКІВ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

3.1. Поняття, зміст та модель протидії системі дестабілізації 
економічної безпеки

3.2. Фактори впливу корупції на економічну безпеку та шля-
хи їх вирішення

3.3. Сутність рейдерства та його вплив на формування еко-
номічної безпеки держави
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РОЗДІЛ 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ  
ЧИННИКІВ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

3.1. Поняття, зміст та модель протидії 
системі дестабілізації економічної безпеки

Варто розпочати з визначення понять. На нашу думку, під 
дестабілізацією економічної безпеки розуміється система тео-
ретичних, інформаційно-аналітичних, нормативно-правових, 
організаційно-управлінських, розвідувальних і контррозвіду-
вальних, кадрових, науково-технічних та інших заходів, спря-
мованих на створення перешкод у процесах управління ризика-
ми, загрозами і небезпеками забезпеченню економічної безпеки 
держави.

В свою чергу система дестабілізації – це перелік потреб, 
інтересів та цінностей особи, суспільства і держави, загроз, ри-
зиків і небезпек, внутрішніх і зовнішніх, об’єктивних чи суб’єк-
тивних, природних, техногенних та антропогенних чинників, 
що впливають на рівень економічної безпеки.

Зміст дестабілізації економічної безпеки полягає в створенні 
перешкод для досягнення сталого економічного розвитку, еко-
номічного зростання, конкурентоспроможності економіки, до-
сягнення національної ідеї та реалізації національних інтересів.

До визначення поняття “дестабілізації” можна підійти з по-
зиції визначення у вузькому та широкому розумінні.

У найбільш широкому значенні під дестабілізацією еконо-
мічної безпеки можна розуміти діяльність щодо унеможлив-
лення досягнення цілей економічної безпеки. У вузькому зна-
ченні її можна розглядати як спосіб дії системи дестабілізації 
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економічної безпеки, завдання якої у створенні перешкод для 
формування і дії механізмів державного управління економіч-
ною безпекою, забезпечення економічної безпеки, виявлення 
та упередження загроз економічній безпеці, нейтралізація та 
мінімізація дії негативних наслідків.

Економічна безпека становить цілісне утворення, основою 
якої є економіка держави, дестабілізується низкою методів, 
притаманних як системі в цілому, так і окремим її елементам. 
Дестабілізацію економічної безпеки можна розглядати через 
такі компоненти:

• діяльність щодо створення перешкод для досягнення 
цілей економічної безпеки;

• діяльність самої системи дестабілізації економічної без-
пеки;

• діяльність щодо забезпечення ефективного функціону-
вання самої системи дестабілізації економічної безпеки.

Можна виділити головні напрями дестабілізації економіч-
ної безпеки: теоретичний, нормативно-правовий, інформацій-
но-аналітичний, організаційно-управлінський, розвідувальний 
та контррозвідувальний, кадровий, науково-технічний, ресурс- 
ний. Викладення їхнього змісту виходить за межі нашого дос- 
лідження, а самі питання висвітлюються нами лише в оглядо-
вому аспекті. Водночас викладене має знайти своє місце у теорії 
дестабілізації економічної безпеки, що є складовим компонен-
том системи знань про економічну безпеку.

Дестабілізація економічної безпеки може бути досягнена в 
процесі свідомої цілеспрямованої діяльності суб’єкта управлін-
ня, спрямованої на порушення забезпечення економічної без-
пеки держави через дію загроз, ризиків і небезпек.

Метою дестабілізації економічної безпеки є створення пе-
решкод реалізації національних економічних інтересів через 
функціонування системи дестабілізації, а також проведення 
моніторингу стану забезпечення економічної безпеки для роз-
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роблення оптимальної моделі функціонування. Тому необхід-
ною передумовою дестабілізації економічної безпеки є створен-
ня механізму функціонування системи дестабілізації. Метою 
функціонування зазначеної системи є: підтримання процесу 
управління системою дестабілізації економічної безпеки, роз-
виток самої системи, а також руйнування економічної безпеки.

Під поняттям управління системою дестабілізації економіч-
ної безпеки, на нашу думку, варто розуміти свідомий цілеспря-
мований вплив суб’єкта управління на цілий спектр потреб 
та інтересів особи, суспільства і держави, загроз, ризиків і не-
безпек, внутрішніх та зовнішніх, суб’єктивних та об’єктивних, 
природних та техногенних чинників, що впливають на стан еко-
номічної безпеки та гальмують економічний розвиток держави.

Об’єктами дестабілізації можуть бути: національні інтере-
си, економічний розвиток країни, система економічної безпеки 
та система її забезпечення.

Об’єктами захисту системи дестабілізації можуть бути:  
загрози, ризики і небезпеки, сама система дестабілізації еконо-
мічної безпеки України.

Зважаючи на багатошаровість змісту економічної безпеки, 
постає необхідність у виокремленні за певними критеріями  
завдань системи дестабілізації економічної безпеки.

За важливістю:
Так, наприклад, за критерієм важливості можна виділити 

такі групи завдань, як:
оперативні – сукупність завдань, які потребують терміно-

вого розв’язання, що дасть змогу вплинути на конкретні відхи-
лення від нормального функціонування системи дестабілізації 
економічної безпеки;

тактичні – сукупність завдань, спрямованих на розв’язання 
приватних завдань;

стратегічні – сукупність завдань, які спрямовані на досяг-
нення головних цілей системи дестабілізації, взаємодію зазна-
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ченої системи з системами дестабілізації зарубіжних країн, її 
підсистеми одна з одною тощо;

За напрямом розв’язання – внутріші та зовнішні;
За сферою вирішення – інформаційні, соціально-економіч-

ні, політичні, воєнні, науково-технологічні;
За повторюваністю – стандартні (перелік завдань, за якими 

вже є стійкі правила та рішення щодо їх розв’язання) та нестан-
дартні (низка завдань, які вирішуються при виникненні нових 
ситуацій, обставин, умов і які не мають передбачених стійких 
рішень щодо розв’язання проблеми).

Варто також зазначити функції системи дестабілізації еко-
номічної безпеки України. До цих функцій ми віднесли:

• прогнозування та виявлення загроз і небезпек економіч-
ній безпеці України;

• розроблення та впровадження комплексу оперативних 
та тактичних заходів державного управління загрозами та не-
безпеками економічній безпеці;

• протидія та повне знищення факторів підтримання сил 
забезпечення економічної безпеки;

• підрив економічної стабільності та економічного роз-
витку зсередини держави;

• організація та участь у забезпеченні організаційного ха-
осу в державному управлінні економічною безпекою.

Побудова будь-якої діючої системи повинна базуватись на 
науковому підґрунті для ефективного її функціонування. Таким 
чином, можна окреслити принципи побудови системи дестабі-
лізації економічної безпеки, до яких ми віднесли:

 9 антизаконність;
 9 випереджуюча загроза, ризик та небезпека;
 9 безвідповідальність суб’єктів державного управління за 

прийняті рішення;
 9 створення перешкод для оперативного взаємного інфор-

мування і узгодженості дій усіх органів виконавчої влади щодо 
забезпечення економічної безпеки держави;
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 9 низький професійний рівень кадрового забезпечення в 
новостворених центральних органах виконавчої влади;

 9 відсутність наукової обґрунтованості дій;
 9 невиправданий ризик та безвідповідальність суб’єктів 

забезпечення економічної безпеки держави;
 9 використання позитивного досвіду дестабілізації еконо-

мічної безпеки держави при реалізації політики дестабілізації 
економічної безпеки держави сьогодні;

Крім цього, до принципів функціонування системи деста-
білізації економічної безпеки, на нашу думку, також належать: 
своєчасність, активність, удосконалення та спеціалізація.

Виходячи з еталонної моделі дестабілізації системи націо-
нальної безпеки, запропонованої В. Ліпканом, ми вивели власну 
еталонну модель дестабілізації економічної безпеки. Зокрема, 
найбільш ефективною вважаємо таку:

1. Зміна, дискредитація еліти суспільства. Еліта – висо-
кокваліфіковані професійно підготовлені та патріотично на-
лаштовані управлінці. Заміна еліти позбавляє систему керуючо-
го впливу. Дає можливість маніпулювати системою зовні.

Найефективнішою дисфункцією є зміна правлячих еліт. 
Таким чином утворюється управлінський вакуум. Менш  
жорстким методом є заміна еліт внаслідок державних перево-
ротів, встановлення режиму, проведення інформаційних війн з 
метою дискредитації та оголошення імпічменту, фальсифікації 
виборів із подальшим встановленням необхідного кандидата.

Найбільш лояльним методом є вплив на правлячу еліту за 
допомогою різноманітних важелів, зокрема, таких як: застосу-
вання ембарго, відключення електроенергії, введення додатко-
вого мита, ненадання кредитів тощо.

В будь-якому випадку здійснюється вплив на економічну 
безпеку, від якого вона може зазнати істотних змін, і не в кращу 
сторону. 

2. Зміна концептуальних моделей «друг – ворог» як зовніш-
ній чинник. За умови, що процес має прогнозований і контро-



3.
1.

 П
он

ят
т

я,
 зм

іст
 т

а 
мо

де
ль

 п
ро

т
ид

ії 
си

ст
ем

і д
ес

т
аб

іл
іза

ці
ї е

ко
но

мі
чн

ої
 б

ез
пе

ки

141

льований характер, то функціонування системи буде лише зни-
жено і лише на початкових етапах. У випадку, коли дана модель 
є спровокована зовнішніми силами та є непідконтрольною, 
то спричинить зміну прямих і зворотніх зв’язків із зовнішнім 
середовищем. За цих умов дійсна модель світу замінюється на 
бажану та уявну.

3. Зміна концептуальних моделей «друг – ворог» як внут- 
рішній чинник. Цей чинник виявляється в поліетнічних держа-
вах, де за умови невиваженої політики формується основа для 
дестабілізації. Внутрішній чинник здебільшого пов’язаний зі 
зміною еліти, з приходом якої змінюються цінності та інтереси в 
суспільстві. Це провокує поділ суспільства на прихильників ста-
рої і нової еліти. Варто зазначити, що внутрішня дестабілізація 
через чинник «друг – ворог» можлива в монокраїнах із прихо-
дом до влади нової сильної правлячої еліти. В іншому випадку 
даний метод не зможе спричинити серйозної дестабілізації.

4. Встановлення військового режиму. Ця модель є дуже 
доцільною з огляду на те, що логіка вирішення військовими 
проблем лежить у площині застосування сили. В такому ви-
падку інші засоби розв’язання проблем вважають недієвими. 
Важливим є те, що підхід і тип мислення військових базується 
на тактиці і стратегії ведення війни, тому є непридатним у піс-
лявоєнний період. Наявність в управлінні державою військових 
закладає високий рівень дестабілізації економічної безпеки че-
рез потенційну активізацію алгоритмів силового розв’язання 
конфліктних ситуацій.

5. Підміна життєво важливих національних інтересів. Цей 
компонент суттєво впливає на дестабілізацію економічної безпе-
ки. Його роль полягає в тому, що справжні національні інтереси – 
стабільність, економічна та політична незалежність, самостій-
ність, суверенність тощо, підміняються псевдонаціональними, 
які ґрунтуються на тимчасовій вигоді суб’єктів управління, на-
приклад, продажі пакетів акцій українських підприємств інозем-
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ним функціонерам. Це має тимчасовий позитивний ефект та є 
лише тактичним кроком. Такий хід подій сприяє надходженню 
значних коштів до бюджету одноразово, проте це створює осно-
ву для унезалежнення економіки держави.

6. Формальна боротьба з корупцією на національному 
рівні. Цей чинник дестабілізації, на нашу думку, належить до 
внутрішніх чинників та підриває економіку держави глибоко 
зсередини. Формально створюються і функціонують централь-
ні органи виконавчої влади, функцією яких є боротьба з коруп-
цією на усіх рівнях та у всіх гілках влади. І хоча за фактом ко-
рупційних дій відкриваються кримінальні провадження, проте 
жодне з них не доведено до завершення і винних не притягнуто 
до відповідальності згідно з законом. Формальна боротьба з 
корупцією сприяє ще більшому поширенню цього явища та 
викликає недовіру суспільства до інститутів влади та керівни-
цтва держави в цілому. Такий стан справ сприяє ще більшому  
відсотку економіки піти в тінь.

7. Поширення рейдерства з маніпулюванням патріотиз-
му та прихованими мотивами. Після зміни управляючих еліт 
відбувається перерозподіл великих підприємств та середнього 
бізнесу за сферами впливу нової правлячої еліти. Підприємства 
захоплюються третіми особами з відома правлячої еліти з ме-
тою отримання максимального контролю над економічними 
потоками.

Головна особливість системи дестабілізації полягає в тому, 
що вона слугує ніби індикатором прорахунків у сфері економіч-
ної безпеки, висвітлює нерівність окремих напрямів забезпечен-
ня економічної безпеки. Ставлення до системи дестабілізації як 
до такої, що взагалі не існує, є хибним, тому що немає безпеки 
без небезпеки. Так само і система безпеки не може інсувати без 
системи дестабілізації.
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3.2. Фактори впливу корупції на економічну безпеку 
та шляхи їх вирішення

Ставши на шлях інтеграції до Європейського співтовари-
ства, Україна взяла на себе низку зобов’язань, найпріоритетні-
шим із яких є боротьба з корупцією, яка перешкоджає всебіч-
ному розвитку всіх сфер життя в нашій державі. На сьогодні 
актуальним питанням під час забезпечення національної без-
пеки є запобігання корупції в діяльності посадових осіб, інакше 
кажучи бюрократичної корупції. Саме бюрократична корупція 
є найбільшим каменем спотикання на шляху до реалізації чис-
ленних реформ, які відбуваються в нашому суспільстві та ве-
дуть нашу державу до європейського співтовариства72.

Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, 
СРІ)  – дослідження антикорупційної мережі Transparency 
International з 1995 року. CPI є найвідомішим показником ко-
рупції у всьому світі.

CPI 2017 року спирається на 13 джерел даних із 12 неза-
лежних установ, які спеціалізуються на аналізі врядування та 
бізнес-клімату. Це складний індекс, комбінація з опитувань та 
оцінок рівня корупції. Джерела інформації, використані для 
CPI-2017, базуються на даних, опублікованих за останні два 
роки. CPI включає лише ті джерела, які надають оцінку певній 
групі країн/територій і які аналізують думку експертів щодо ко-
рупції у державному секторі. Transparency International детально 
аналізує методологію кожного джерела даних, щоб забезпечити 
відповідність джерел стандартам якості TI.

Індекс є оцінкою від 0 (дуже високий рівень корупції) до 100 
(вкрай низький рівень корупції) та вказує на рівень сприйняття 
корупції у державному секторі країни або території.

Україна здобула 30 балів зі 100 можливих у дослідженні 
Transparency International “Індекс сприйняття корупції” (CPI) за 

72 Гбур З. В. Бюрократична корупція як загроза національній безпеці / З. В. Гбур // Ін-
вестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. – 2018. – № 4. – С. 156–160.
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2017 рік і посіла 130 місце (зі 180 країн). Це на 1 бал більше та 
на 1 позицію вище, ніж у минулому році (29 балів, 131 місце зі 
176 країн). Серед причин, які дозволили Україні перемістити-
ся на вищу сходинку, наступні. Антикорупційні органи (САП/
НАБУ) у 2017 розгорнули свою слідчу роботу та направили 
до суду перші справи щодо підозр у топ-корупції. Реєстр елек-
тронних декларацій продовжив своє функціонування. Минув 
перший рік реформи державних закупівель та обов’язкового 
використання системи ProZorro. Відбулася реформа ринку газу.  
Україна здійснила деякі позитивні кроки з дерегуляції.

Автори досліджень, на яких базується розрахунок Індексу, 
також відзначили зниження рівня корупції в поліції та змен-
шення кількості випадків, коли бізнес змушений давати хабарі.

Водночас повільний ріст індексу України, фактично па-
діння динаміки зростання вдвічі порівняно з 2016 роком, по-
яснюється такими обставинами, як брак політичної волі ке-
рівництва країни до рішучої боротьби з корупцією та низький 
рівень довіри до українських судів і прокуратури (рис. 3.1).

*Джерело: складено автором за даними73

73 Індекс сприйняття корупції 2017 – аналітика ТІ Україна [Електронний ресурс] https://
ti-ukraine.org/research/indeks-koruptsiyi-cpi-2017/
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Рис. 3.1. Україна у світовому рейтингу 
за індексом сприйняття корупції (2013 – 2017 рр.)*
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Також варто відмітити постійні законодавчі ініціативи парла-
менту, які загрожують новоствореній антикорупційній інфра-
структурі. Як результат, корупція залишається для бізнесу та 
громадян однією з головних проблем.

В “Огляді економіки України” Американської торговельної 
палати в Україні за 2017 рік подано результати досліджень щодо 
загальної оцінки стану корупції в Україні компаніями-партнера-
ми, котрі ведуть бізнес в Україні. Зокрема, результати досліджень 
подано в рис. 3.2.
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Рис. 3.2

Загальна оцінка стану корупції в Україні
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*Джерело: складено автором за даними Американської торговельної палати 
в Україні

Як ми бачимо з рис. 3.2, в цілому заходи, що застосовуються 
Урядом України для боротьби з корупцією, мають позитивний 
результат у сприйнятті іноземними компаніями-партнерами.

Американською палатою проведено низку досліджень, і ми 
не будемо всі аналізувати. Проте варто розглянути результати 
ще декількох із них. Зокрема, за підсумками 2017 року прове-
дено дослідження щодо проявів корупції у співпраці компа-



146

ній-партнерів з органами влади. Результати дослідження пода-
но в рис. 3.3.
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Чи має ваша компанія приклади співпраці з 
правоохоронними органами з повідомлення про 

корупційні випадки?

Чи має ваша компанія приклади покарання особи 
за корупційні правопорушення за рішенням суду?

так ні

Рис. 3.3

Прояви корупції у співпраці компаній-партнерів 
з органами влади в Україні у 2017 році (%)

*Джерело: складено автором за даними Американської торговельної палати 
в Україні

З результатів даного дослідження ми бачимо, що в Україні 
низький рівень співпраці з правоохороними органами та суда-
ми, щодо виявлення корупційних дій і притягнення до відпові-
дальності винних осіб. Така практика не є поширеною в Україні 
у порівнянні зі Сполученими Штатами Америки.

Наступне дослідження, проведене Американською торго-
вельною палатою в Україні, стосується визначення найбільш 
ефективних антикорупційних органів в нашій державі. Резуль-
тати дослідження зображено на рис. 3.4

До категорії “інших” у графіку під час дослідження віднесе-
но перелік варіантів відповіді, такі як: бізнес, не можу обрати, 
незрозуміло, чим вони відрізняються, не можу оцінити, тому 
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що не знаю повноважень, а також варіант відповіді, що жоден 
орган не готовий боротися з корупцією на високому рівні.

Найбільша кількість іноземних компаній-партнерів обрали 
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). На нашу 
думку, такому вибору сприяло широке висвітлення роботи 
НАБУ у засобах масової інформації, зокрема на телебаченні.

Боротьба з корупцією в Україні є одним із найбільш важ-
ливих пріоритетів у процесі євроінтеграції. Саме корупція є 
найбільшою перешкодою на шляху до забезпечення національ-
ної безпеки та демократизації суспільства, а її подолання – го-
ловною вимогою лідерів провідних європейських та світових 
країн. Корупція в Україні набула масштабного характеру і стала 
повсякденним явищем у нашому житті. Вона має виражений 
політичний підтекст. Під корупцією розуміють отримання 
хабарів державними службовцями, продажність чиновни-
ків, зловживання владою та посадовим становищем заради  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Національне антикорупційне бюро України

Жоден

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 
України

Національне агенство з питань запобігання корупції

Інше 

Всі

Антикорупційні підрозділи в міністерствах

Рис. 3.4

Найбільш ефективні антикорупційні органи 
у 2017 році в Україні (%)

*Джерело: складено автором за даними Американської торговельної палати 
в Україні
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особистого збагачення. Це явище, на жаль, стосується практич-
но всіх сфер життя в нашій державі.

З’ясуємо основні погляди науковців щодо поняття та зна-
чення корупції.

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про запобігання коруп-
ції” від 14 жовтня 2014 р. № 1700-УІІ74, корупція – це викорис- 
тання особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 цього Закону, наданих їй 
службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з 
метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої 
вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе 
чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання 
неправомірної вигоди особі, зазначеній у ч. 1 ст. 3 цього Закону, 
або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою 
схилити цю особу до протиправного використання наданих їй 
службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей75.

Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем 
сучасності. Громадяни різних країн небезпідставно вважають, 
що корупція – це ключова політична проблема, котра заважає 
процесам глобалізації в значенні мультикультуралізму, ціліс-
ності соціокультурного простору, планетарності мислення. 
Звичка переслідувати тільки власні інтереси змушує держави 
та підпорядковані їм органи влади перебувати у стані перма-
нентної конфронтації, конфлікту. Висловлена Т. Гоббсом модель 
протікання соціальних процесів як “війна всіх проти всіх”, з 
приватної сфери нині поширилася й на простір соціально-полі-
тичних відносин у глобальному масштабі. Лобіювання, підкуп, 
залякування, шантаж, примус та інші способи досягнення по-
літичних чи економічних інтересів стали звичною практикою. 
Проте найчастіше це виражається у формі корупції76.

74 Про запобігання корупції [Електронний ресурс] : Закон України від 14 жовт. 2014 р. 
№ 1700-VII. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.

75  Гбур З. В. Фактори впливу корупції на економічну безпеку та шляхи їх вирішення /  
З. В. Гбур // Інвестиції: практика та досвід. Серія:  Державне управління. – 2017. – № 21. –  
С. 77–81.

76  Там само.
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У контексті нашого дослідження варто розмежувати коруп-
цію на два види: політичну і бюрократичну.

Найбільш ґрунтовним національним дослідженням про-
блеми поширення політичної корупції в Україні стали напра-
цювання аналітиків Центру О. Разумкова. Серед інших цікавих 
та слушних висновків вчені акцентують увагу на необхідності 
розмежування політичної та бюрократичної корупції. За їх 
позицією, “головним критерієм розмежування політичної і бю-
рократичної видів корупції є їх місце у процесі вироблення та 
реалізації політики”. Вважається, що політична корупція при-
таманна стадії вироблення політики (прийняття політичних 
рішень, створення “правил гри”), тоді як бюрократична (“зви-
чайна”, “дрібна”) – стадії імплементації політики (реалізації 
відповідних рішень). Запровадження цього критерію зумовлю-
ється відмінностями в характері політичних (нормотворча ді-
яльність) і бюрократичних (адміністративно-розпорядницька 
діяльність) функцій. Так, суб’єкти політичної корупції можуть 
використовувати владу для встановлення правових норм, які 
відповідають їх приватним інтересам, закладати “обхідні шля-
хи” для ігнорування інших норм тощо. Корупційні ж дії суб’єк-
тів бюрократичної корупції є порушенням встановлених норм 
і правил”.

Як зазначає Г. Божок, корупція стала однією з головних  
загроз для розвитку багатьох країн, оскільки її вплив заважає 
нормальному функціонуванню інститутів держави, поширюю-
чись як на загально-соціальне, так і на правове поле життєдіяль-
ності суспільства. Не викликає сумніву і той факт, що корупція 
становить серйозну перешкоду на шляху України до інтеграції 
в ЄС, оскільки є одним з основних чинників, які створюють 
реальну загрозу національній безпеці та демократичному роз-
витку держави77. 

77 Божок Г. Д. Історичні витоки корупції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.law-property.in.ua/articles/61-idol-gd-historical-origins-ocorruption.html
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До питань боротьби з корупцією останнім часом у нашій 
державі звертаються не тільки силові структури та державні 
органи, а й громадські діячі, науковці та світова спільнота.  

На думку Т. Ільєнок, небезпека корупції як загрози націо-
нальній безпеці полягає в тому, що корупція78: 

• підриває авторитет держави, завдає шкоди утвердженню 
демократичних основ управління суспільством та функціону-
ванню державного апарату; 

• суттєво обмежує конституційні права і свободи людини; 
• порушує принцип верховенства права; 
• призводить до гальмування та викривлення соціаль-

но-економічних реформ, перешкоджає розвитку ринкових від-
носин, передусім середнього і малого підприємництва, а також 
надходження іноземних інвестицій; 

• грубо порушує встановлений порядок здійснення повно-
важень посадовими особами органів державної влади, місцево-
го самоврядування, управлінських структур правового сектору; 

• надає незаконні привілеї корумпованим угрупованням і 
кланам, підпорядковує державну владу їхнім інтересам; 

• сприяє криміналізації та тінізації економіки, а також ле-
галізації доходів, одержаних незаконним шляхом; 

• живить організовану злочинність, насамперед економіч-
ну, стає неодмінною умовою її існування; 

• порушує принцип соціальної справедливості, невідво-
ротності покарання; 

• нищить духовні, моральні та суспільні цінності; 
• ускладнює відносини з іншими державами і всією  

міжнародною спільнотою, унеможливлює надання іноземної 
допомоги.

Отже, дійсно корупція формує низку чинників, що пере-
шкоджають розвитку України і, насамперед, шкодить міжна-

78 Ільєнок Т. В. Історико-правові витоки поняття корупції [Електронний ресурс] /  
Т. В. Ільєнок. – Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/11474/%D2.
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родним зв’язкам, особливо з європейськими країнами. Крім 
того, вона чинить загрозу правам та свободам українських гро-
мадян та верховенству права. 

Тепер перейдемо до з’ясування причин та передумов поши-
рення корупції в Україні. 

Як вважають С. Лазаренко та К. Бабенко, поширення коруп-
ції на сучасному етапі державотворення має певні особливості79:

• політизація корупції: корупція в класичному вияві, при-
таманне діловій практиці ведення бізнесу, стає все більш полі-
тизованою, переміщуючись у владні структури;

• перехід корупційних зв’язків із розряду тимчасових та 
випадкових явищ у розряд усталених корупційних схем;

• інтернаціоналізація і глобалізація корупції. Форми  
корумпованих грошових потоків стають недосяжними для 
контролю з боку національних правоохоронних органів;

• розширення сфери легалізації корупції, тобто маскуван-
ня корупційних афер під законні операції. Як наслідок, легалі-
зована корупція випадає з поля зору правоохоронних органів і 
набуває ще більших масштабів.

Як зазначає М. Колеснікова, причинами корупційних  
проявів є80:

• непомірне “розростання” бюрократичного апарату чи-
новників, значна поширеність дозвільних процедур у держав-
ному управлінні, криміналізація владних відносин (економічна 
залежність влади від приватного капіталу); 

• низький рівень заробітної плати державних службовців; 
• відсутність дієвого контролю суспільства за діяльністю 

органів державної влади; 
79 Лазаренко С. Ж. Політико-правові та соціальні передумови корупції в органах 

державної влади [Електронний ресурс] / С. Ж. Лазаренко. – Режим доступу: http://kaas.gov.
ua/law-library/articles/b/298-politiko-pravovi-ta-sotsialni-peredumovi-koruptsiji-v-organakh-der-
zhavnoji-vladi.html

80 Колеснікова М. В. Інформація як спосіб боротьби з корупцією [Електронний ре-
сурс] / М. В. Колеснікова, Н. В. Турук // Юрид. наук. електрон. журн. – 2016. – № 2. – Режим 
доступу: www.lsej.org.ua.
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• недосконалість законодавства, що регулює відносини 
влади і капіталу щодо сфери впливу; 

• соціально-економічна криза в державі тощо.
За твердженням І. Карпінського, поширення корупції в 

Україні пов’язано такими основними морально-психологічни-
ми аспектами:

• втратою моральних засад свого колишнього статусу у 
членів суспільства, низькою оцінкою своєї ролі у регулюванні 
суспільних відносин, девальвацією моральних цінностей, демо-
ралізацією суспільства;

• соціально-економічна і політична нестабільність сус- 
пільства породжує у громадян, у тому числі й у державних  
службовців, дух невизначеності й невпевненості у завтрашньо-
му дні (синдром тимчасовості);

• послабленням імунітету суспільства до корупції та анти-
корупційної мотивації суспільства;

• невизнанням значною частиною населення корупції со-
ціальним злом, нерозумінням її суспільної небезпечності для 
суспільства, держави, окремої особи;

• корінними змінами світогляду, ідеологічних орієнтацій 
громадян нашої держави, які стосуються сфери публічної влади;

• професійною та моральною деформацією частини керів-
ників і посадових осіб, які займають відповідальні посади, що 
виявляється у вчиненні або поблажливому ставленні до коруп-
ційних діянь, порушень службової етики;

• поширенням корисливої спрямованості у діяльності 
службовців публічної сфери, їх готовність до порушення закону 
та норм моралі, а також зорієнтованістю значної частини насе-
лення на протиправне вирішення життєвих питань.

Слід зазначити, що чинники корупції постійно взаємодіють 
один з одним. Доцільність виокремлення соціальних переду-
мов корупції поряд із причинами виникнення та умовами ко-
рупційних діянь зумовлена складністю та багатосторонністю 
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явища корупції. Варто підкреслити, що корупція є результатом 
соціальних процесів, котрі мають певні закономірності. Тому 
тільки глибинний аналіз цих процесів дасть змогу розробити 
дієві заходи боротьби з цим явищем. 

Класифікація заходів із запобігання та протидії корупції в 
Україні подана у табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Класифікація заходів із запобігання 
та протидії корупції в Україні

№ 
з/п

Класифікаційний 
напрям Заходи

1. Адаптаційний
Приведення структури державної служ-
би України у відповідність з рекоменда-
ціями та стандартами країн-членів ЄС

2. Забезпечення прозо-
рості та гласності

Забезпечення прозорості прийняття 
рішень за допомогою конкурсів, тенде-
рів. Створення прозорої системи найму 
та просування по службі державних 
службовців. Визначення переліку 
інформації, яку органи державної влади 
зобов’язані зробити доступною з метою 
розвитку громадянського суспільства 
та формування цивілізованого під-
приємницького середовища. Розробка 
та впровадження диверсифікованої 
системи громадського контролю за 
діяльністю органів державної влади. 
Мінімізація контактів чиновників з 
громадянами за допомогою використан-
ня мережі Інтернет

3. Каральний
Створення системи ефективної протидії 
корупції, за якої вчинення корупційних 
діянь тягне неминучу відповідальність 
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осіб, винних у їх вчиненні, з настанням 
негативних соціальних та службових на-
слідків (втрати пенсійного забезпечен-
ня; обмеження кар’єрного зростання, 
зайняття політичною діяльністю)

4. Організаційно-
управлінський

Зменшення кількості “хабаромістких” 
функцій державної служби.
Чітке законодавче визначення проце-
дур прийняття управлінських рішень. 
Оптимізація чисельності державних 
структур з метою уникнення парале-
лізму в роботі, зменшення кількості 
контрольних та наглядових інстанцій. 
Удосконалення механізмів контролю за 
достовірністю декларування державни-
ми службовцями своїх доходів та вит- 
рат; забезпечення реальних правових 
наслідків недостовірного декларування 
з урахуванням розміру прихованих над-
ходжень. Формування єдиної міжвідом-
чої комп’ютерної інформаційної систе-
ми для обліку відомостей щодо фактів 
корупції та корупційних діянь з правом 
доступу до неї усіх правоохоронних 
органів та Національного агенства з 
питань державної служби. Закріплен-
ня обов’язку державного службовця 
звільнятися з посади в разі обрання у 
представницькі органи. Запровадження 
правового інституту ротації кадрів 
державної служби на окремих посадах. 
Усунення функціональних конфліктів 
у діяльностіорганів виконавчої влади. 
Використання в процесі застосування 
дозвільних процедур принципу “пози-
тивного адміністративного мовчання”

Продовження таблиці 3.2
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5. Правовий

Уніфікація нормативно-правових актів 
у сфері державної служби України. 
Удосконалення правового механізму 
проведення атестації державних служ-
бовців. Розроблення та прийняття 
Адміністративно-процедурного кодексу 
України, у якому слід визначити прин-
ципи раціоналізації адміністративних 
процедур

6. Превентивний
Запобігання соціальним передумовам 
корупції та усунення причин, що спри-
чинюють вчинення корупційних діянь

7. Соціально-
економічний

Створення системи суспільних відно-
син, за якої правомірна поведінка служ-
бовців публічної служби є соціально 
престижною і вигідною. Забезпечення 
справедливої та адекватної оплати праці 
державних службовців, завдяки чому 
можна було б уникнути негативних 
проявів протегування, клановості та 
сімейності

*Джерело – складено автором

Таким чином, з наведених у табл. 3.2 заходів із запобігання 
та протидії корупції в Україні випливає, що значну кількість 
заходів щодо подолання корупції об’єднує у своєму складі орга-
нізаційно-управлінський та правовий напрями. 

Протягом останніх років в Україні напрацьована інститу-
ційна база боротьби з корупцією, що є позитивним напрямом 
у забезпеченні економічної безпеки нашої країни. Окрім тра-
диційних інститутів, таких як суди та Генеральна прокуратура, 
створено і спеціалізовані органи, серед яких  – Національне 
агентство з питань запобігання корупції, Національне антико-

Продовження таблиці 3.2
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рупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура 
(САП). Також на часі створення антикорупційних судів, що 
сьогодні привертає значну увагу світової спільноти та громад-
ськості в Україні.

Останніми роками вдалося зробити низку кроків, які по-
ступово наближають нас до подолання корупції. Серед них: 
прийняття законів України “Про запобігання корупції” від 
14 жовтня 2014 р. № 1700-VII [8], “Про Національне антикоруп-
ційне бюро України” від 14 жовтня 2014 р.  № 1698-VII [10], “Про 
засади державної антикорупційної політики в Україні (Антико-
рупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки” від 14 жовтня 2014 р.  
№ 1699-VII [9] та інших нормативних документів.

Отже, організаційно-управлінські та правові заходи склада-
ють основу боротьби з корупцією в Україні. Завдяки вдалій та 
ефективній реалізації цих заходів ми зможемо ефективно бо-
ротися з явищем корупції в Україні та забезпечити економічну 
безпеку.

При цьому варто зазначити, що політика боротьби з коруп-
цією повинна реалізовуватися на основі таких принципів:

• об’єктивності, що передбачає врахування попереднього 
досвіду та інформації; 

• цілепокладання, яке передбачає чітке формування  
конкретних стратегічних цілей та мети досягнення результату;

• результативності, що передбачає спрямування повної 
сукупності заходів, які були внесені до стратегії боротьби з ко-
рупцією в Україні, на отримання кінцевого результату, а саме 
подолання корупції;

• ефективності, що передбачає визначення ефективності 
реалізації заходів щодо боротьби з корупцією шляхом спів- 
відношення витрачених сил на їх реалізацію та отриманих  
результатів;

• пріоритетності, що означає включення до числа ос-
новних напрямів боротьби з корупцією важливих завдань, реа-
лізація яких дасть змогу досягти бажаних результатів;
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• компетентності, що означає залучення до процесу бо-
ротьби з корупцією широкого кола експертів, які володіють 
знаннями у сфері протидії корупції;

• спадкоємності, що передбачає залучення до процесу 
розробки та реалізації політики боротьби з корупцією широ-
кого кола представників усіх зацікавлених сторін із метою за-
безпечення спадковості щодо реалізації розробленої політики;

• альтернативності, що вимагає розробки паралельних аль-
тернативних планів реалізації політики боротьби з корупцією;

• прозорості, що передбачає прозорість дій усіх суб’єктів 
під час реалізації політики боротьби з корупцією;

• ситуаційності, що передбачає виявлення, оцінку, ураху-
вання впливу внутрішніх та зовнішніх чинників, а також сцена-
ріїв дій, у результаті виникнення можливих варіантів розвитку 
залежно від їх комбінації.

Отже, проведене дослідження дає змогу зробити певні 
узагальнення та висновки. Чинники корупції постійно взаємо-
діють один з одним. Доцільність виокремлення соціальних пе-
редумов корупції поряд із причинами виникнення та умовами 
корупційних діянь зумовлена складністю та багатосторонністю 
явища корупції. Варто зазначити, що корупція є результатом 
соціальних процесів, котрі мають певні закономірності. Ефек-
тивна політика боротьби з бюрократичною корупцією в Україні 
повинна базуватися на злагоджених діях державних органів та 
суспільства, що сприятиме викоріненню цього явища у нашій 
державі та наблизить нас до демократичних цінностей і сприя-
тиме більш ефективному забезпеченню національної безпеки. 
Організаційно-управлінські та правові заходи становлять ос-
нову боротьби з корупцією в Україні. Завдяки вдалій та ефек-
тивній реалізації цих заходів ми зможемо ефективно боротися з 
явищем корупції в Україні та забезпечити національну безпеку.

На сьогодні в Україні питання запобігання, виникнення і 
протидії корупції залишаються одними з найактуальніших та 



158

таких, що потребують постійної уваги, оскільки це явище чи-
нить реальну загрозу національній та економічній безпеці.

Корупція як форма соціальної взаємодії є складним, бага-
тофункціональним явищем, що має свою природу, динаміку, 
структуру і масштаби. Корупція – це універсальний соціальний 
феномен, коріння якого сягає в далеку історію. Корупція не асо-
ційована з певним типом політичної свідомості; вона має місце 
як за репресивних тоталітарних, так і за ліберальних демокра-
тичних режимів, а також у політичних системах, керованих 
аристократичною елітою. Розвиткові України як демократичної 
держави з високорозвиненою ефективною економікою загро-
жує поширення корупції, хабарництва та відповідно погіршен-
ня функціонування системи державної служби. Це спричиняє 
загрозу економічній безпеці України, погіршує становище дер-
жави на міжнародній арені81.

Отже, з’ясуємо причини та передумови поширення коруп-
ції в Україні, а також фактори її впливу на економічну безпеку 
країни. 

Виокремимо такі основні причини виникнення корупції:
• політичні, які виявляються в браку ціленаправленого 

формування державницької ідеї та високих моральних якостей, 
уповільненні розвитку системи українського публічного управ-
ління; 

• економічні, які полягають у відсутності прозорих еконо-
мічних процесів (приватизація, продажі, ліцензування, дозво-
ли, ліміти, угоди тощо);

• правові, що виявляються у неповному визначенні сут-
ності суб’єктів корупційних діянь, формальному декларуванні 
доходів;

• організаційні, які полягають у можливості працевлаш-
тування в органах влади осіб з бізнесових чи кримінальних кіл;

81 Гбур З. В. Корупція – загроза економічній безпеці / З. В. Гбур // Перспективи роз-
витку економічної системи з урахуванням сучасних євроінтеграційних процесів: матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 17 березня 2018 р.). – Дніпро: НО 
«Перспектива», 2018. – С.14–16.
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• соціально-психологічні, які означають лояльне ставлен-
ня до фактів корупції, а також моральна деформація, корисли-
вість, бідність, низькі заробітні плати державних службовців.

У правовій державі корупція є одночасно і наслідком, і при-
чиною: наслідком тих процесів, які відбуваються в економіці, 
політиці, соціальному житті, і причиною відповідних тенден-
цій, напряму їх розвитку, тому корупція буде існувати до того 
часу, поки є держава і публічна влада. Застосовуються різні 
підходи до систематизації чинників виникнення корупції. У 
дослідженнях В.  Полтеровича відображається шість чинників 
виникнення корупції (табл. 3.3)82.

82 Полтерович В. М. Факторы коррупции / В. М. Полтерович // Экономика и математи-
ческие методы. – 1998. – № 3. – С. 47–66.

Таблиця 3.3

Фактори виникнення корупції 
та їх вплив на економічну безпеку

№ 
з/п Група факторів Фактори

1.

Ін
ст

ит
уц

ій
ні

Фундамен-
тальні

Неефективність економічнх інститутів 
та економічної політики; недосконалість 
системи прийняття політичних рішень; 
нерозвиненість конкуренції; надмірне дер-
жавне втручання в економіку; монополіза-
ція окремих секторів економіки; контроль 
держави над ресурсною базою; низький 
рівень розвитку громадського суспільства; 
неефективність судової системи

Правові

Недосконалість нормативно-законодавчої 
влади; часта зміна економічного законо-
давства; невиконання норм міжнародного 
права; неадекватні заходи покарання за 
корупційну діяльність; можливість впливу 
на прийняття судових рішень; наявність 
норм, що дозволяють суб’єктивне тракту-
вання нормативних актів
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*Джерело – складено автором на основі83

Молоде громадянське суспільство в Україні, яке перебуває 
в стадії активного розвитку повинно сприяти інституціям з бо-
ротьби з корупцією й активно включатися у спільну роботу. 

Також надзвичайно важливими елементами системи бо-
ротьби з корупцією в Україні мають бути:

• розробка та прийняття чіткого і зрозумілого кодексу по-
ведінки публічного посадовця, що буде закріплювати конкретні 
принципи його поведінки;

83 Полтерович В. М. Факторы коррупции / В. М. Полтерович // Экономика и математи-
ческие методы. – 1998. – № 3. – С. 47–66.

2. Організаційно- 
економічні

Слабкість системи контролю за розподі-
лом державних ресурсів, труднощі управ-
ління територією, громіздкий службовий 
апарат; відносно низька заробітна плата; 
дискримінація у доступі до інфраструк-
тури; жорсткий торговельний протекціо-
нізм; інші форми дискримінації

3. Інформаційні

Непрозорість державного механізму; 
інформаційна асиметрія; відсутність ре-
альної свободи слова та преси; наявність 
офшорних зон; недостатність дослідження 
у сфері передумов та наслідків корупції.

4. Соціальні

“Кланові” структури; традиції непотизму; 
експлуатація “дружніх зв'язків”; традиція 
вручення подарунків – хабарів; низький 
рівень освіти.

5. Культурно-
історичні

Система норм службової поведінки, що 
склалась історично; масова культура, що 
формує лояльне ставлення до корупції; 
особливості історичного розвитку; 
моральна деградація.

Продовження таблиці 3.3
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• створення конкретного переліку інтересів публічних по-
садовців, відповідно до яких покласти за вчинення таких діянь 
відповідальність;

• уключення до реєстру відомостей про майно та доходи 
публічних осіб інформацію про виключно всі їх інтереси, у тому 
числі – політичні, наукові та благодійні, які реалізовуються на 
платній чи безоплатній основі;

• постійне проведення превентивних заходів у відповід-
ній сфері.

Отже, ефективна політика боротьби з корупцією в Україні 
повинна базуватися на злагоджених діях державних органів та 
суспільства, що сприятиме викоріненню цього явища у нашій 
державі та наблизить нас до демократичних цінностей і євро-
пейського співтовариства.

3.3. Сутність рейдерства та його вплив 
на формування економічної безпеки держави

Складність соціально-економічних проблем українського 
суспільства, викликана у тому числі й ослабленням державного 
контролю, що призвело до розквіту корупції, тіньової економі-
ки та рейдерства.

Слід зазначити, що через практику рейдерських захоплень 
пройшла економіка майже всіх розвинених країн світу, страж-
дають від неї і країни, що розвиваються, у тому числі й Україна. 
Чинним законодавством України не всі правовідносини, що 
виникають у процесі господарської діяльності, урегульовані на-
лежним чином. Це дає змогу деяким суб’єктам господарювання 
вчиняти протиправні дії: незаконно відбирати за допомогою, 
по суті, шахрайських схем майно у власників, дестабілізувати 
нормальні ринкові взаємини і процес виробництва. Нині в 
Україні об’єктами рейдерських захоплень стають не лише малі 
й середні підприємства, а й потужні господарські товариства. 
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Це становить реальну небезпеку для розвитку корпоративного 
сектору вітчизняної економіки, збереження його конкурентних 
позицій на внутрішньому та світовому ринках. Тому боротьба з 
такими протиправними захопленнями повинна вестися не тіль-
ки на рівні окремих компаній, а й, насамперед, на державному 
рівні, за умов чіткої програми дій та застосування адекватних 
механізмів84.

Рейдерство як поняття виникло у Великій Британії і спочат-
ку під цим терміном розуміли набіги морських суден, які само-
стійно виконували бойові завдання, у тому числі й захоплення 
торговельних кораблів інших країн. Історія рейдерства нарахо-
вує не одне століття, хоча сам термін введено до ділового оборо-
ту на межі ХІХ – ХХ ст. Як злочин воно з’явилось на світ разом із 
акціями, коли виникла можливість поглинання компанії проти 
волі її власника.

Вважається, що першим рейдером був Джон Рокфеллер, за-
сновник Standart Oil, який різними способами скуповував акції 
своїх конкурентів з метою зміцнити становище свого бізнесу 
ще наприкінці XIX ст.

В Україну рейдерство прийшло на початку 1990-х pp., в епо-
ху дикого нагромадження первинного капіталу. Слід зазначити, 
що недружні поглинання по-українськи найчастіше зводяться 
до силових захоплень підприємств під прикриттям законних 
або псевдозаконних підстав. Такий негативний метод поглинань 
був запозичений у Російській Федерації, де практика рейдер-
ських захоплень дуже поширена і відпрацьована до дрібниць85.

Однак сьогодні термін рейдерство слід розуміти (з англ. 
Ride) – несподіваний захват; (з англ. Raider) – учасник нальоту, 
набігу, нальотчик, мародер – широко поширена як у світі, так і в 

84 Гбур З. В. Рейдерство та його вплив на економічну безпеку держави / З. В. Гбур // 
Управління розвитком суб’єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи : колект. мо-
ногр. / за заг. ред. Т. В. Гринько. – Дніпро : Біла К. О., 2018. – С. 136–150.

85 Там само.
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Україні система поглинання підприємства шляхом захоплення, 
насильницького злиття, скуповування акцій через підставну 
структуру, методом винесення спірного судового рішення з по-
дальшим силовим захопленням підприємства. 

Для з’ясування сутності рейдерства та його впливу на фор-
мування економічної безпеки України варто звернутися до ос-
новних дефініцій.

Автори економічного словника розглядають рейд як опе-
рацію (спробу) з придбання великого пакету акцій певної ком-
панії з метою її поглинання. Виділяють поглинання вороже –  
як спробу оволодіти контролем над компанією через скупову-
вання її акцій на ринку (тобто проти волі керівництва або про-
відних акціонерів).

На думку О. Макарової, ворожим, або недружнім, погли-
нанням є процес масового скуповування акцій, який проходить 
досить часто незаконними способами. Однак, як зауважує нау-
ковець, недружнє поглинання, яке здійснюється з використан-
ням методів не тільки незаконних, але часто і кримінально ка-
раних, є не поглинанням, а захопленням. Поглинання, як засіб 
встановлення контролю над бізнесом, відбувається виключно у 
рамках закону86.

У фаховій термінології Міністерства внутрішніх справ 
України “рейдерство” – це силове захоплення спірних підпри-
ємств, у тому числі на виконання відповідних судових рішень 
на користь тих чи інших власників. Фахівці Служби безпеки 
України під “рейдерством” розуміють протиправне захоплен-
ня акціонерних товариств (у тому числі з державною часткою 
власності) сторонніми комерційними структурами через міно-
ритарних акціонерів, котрі діють на їх користь87.

86  Гбур З. В. Рейдерство та його вплив на економічну безпеку держави / З. В. Гбур // 
Управління розвитком суб’єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи : колект. мо-
ногр. / за заг. ред. Т. В. Гринько. – Дніпро : Біла К. О., 2018. – С. 136–150.

87 Там само.
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У Постанові Кабінету Міністрів України “Про схвалення 
Декларації цілей та завдань бюджету на 2008 рік (Бюджетної 
декларації)” рейдерство визначене як відчуження державного 
майна та корпоративних прав поза процесами приватизації; 
протиправне захоплення підприємств.

Діяльністю із захоплення бізнесу називає рейдерство М. Ло-
пашенко, визначаючи його як ретельно сплановану систему ді-
яльності, спрямовану на отримання чужої компанії, яка здійс-
нює підприємницьку або інші види економічної діяльності. 
При цьому рейдерство, як правило, є сполученням незаконних, 
напівзаконних (не прописаних у законі, іншими словами − про-
типравних, але законодавчо не заборонених) та законних спо-
собів придбання привабливого, але чужого бізнесу.

Вітчизняні науковці теж вказують на напівкримінальний 
характер рейдерства, основною ознакою якого є порушення 
закону, застосування тих чи інших шахрайських методів. На 
їхню думку, рейдерство – незаконне захоплення підприємства 
без згоди його акціонерів, метою якого є отримання контролю 
над ліквідними активами підприємства за максимально низь-
кою ціною, як правило для їх подальшого продажу. Силові дії 
застосовуються як доповнення і забезпечення юридичних за-
ходів, що дають рейдерам можливість забезпечення влади. При 
цьому корпоративний конфлікт у рейдерських схемах є тільки 
приводом для захоплення підприємства88.

Одним із різновидів рейдерства є, на нашу думку, і корпора-
тивне захоплення, що визначається як викрадення пакету акцій 
в акціонерів, здійснене обманним способом з метою отримання 
домінуючого становища в акціонерному товаристві та можли-
вості активно впливати на прийняття ним рішень або з метою 
подальшого виведення активів акціонерного товариства.

У контексті нашого дослідження варто дослідити види рей-
дерства. Треба зазначити, що їх існує досить багато, як і видів 

88 Варналій 3. Основні передумови та шляхи подолання рейдерства в Україні [Електро-
нний ресурс] / З. Варналій, І. Мазур. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/.
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рейдерів. Зокрема, усіх рейдерів умовно поділяють на “білих”, 
“сірих” та “чорних”89.

За умов “білого” рейдерства організатор схеми діє виключно 
в межах норм чинного законодавства, використовуючи наявні 
прогалини в ньому. Цей різновид рейдерства можна вважати 
особливим та законним видом бізнесу, оскільки скуповування 
акцій українським законодавством не заборонено. Фактично 
на сьогодні у розвинених країнах світу поширений лише цей 
різновид рейдерства, оскільки він є дозволеним, регулюється і 
контролюється законом. Такі рейдери завжди використовують 
законні інструменти заволодіння компаніями, а саме: придбан-
ня кредиторської заборгованості, перегляд результатів прива-
тизації, скуповування акцій (приблизно 10-15 %), можливим є 
також корпоративний шантаж.

У разі застосування “сірого” рейдерства організатори рей-
дерських операцій діють на межі закону. Вони використовують 
такі інструменти, як часткову фальсифікацію документів, скупо-
вування акцій, шантаж, ведення подвійного реєстру і незаконні 
збори акціонерів, підкуп суддів, навмисне ініціювання справи 
про банкрутство, операції із податковою та кредиторською за-
боргованостями. Межа між використанням законних та незакон-
них методів є нечіткою, тому досить часто рейдери переходять 
на незаконні способи захоплення суб’єкта господарювання90.

Здійснюючи “чорне” рейдерство, організатор використовує 
фальсифіковані документи та інші методи “сірого рейдерства”, 
значно більше уваги приділяє корумпованим методам впливу. 
Крім корупційних незаконних і неправомірних ухвал, “чорні” 
рейдери обов’язково застосовують фізичне насильство для ре-
ального втілення своїх рішень у життя.

При цьому для придбання права власності на підприєм-
ство всупереч волі власника застосовуються різні способи, як 

89 Гбур З. В. Рейдерство та його вплив на економічну безпеку держави / З. В. Гбур // 
Управління розвитком суб’єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи : колект. мо-
ногр. / за заг. ред. Т. В. Гринько. – Дніпро : Біла К. О., 2018. – С. 136–150.

90 Там само.
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окремо, так і в комплексі. Проведений аналіз судової практики 
дає змогу зробити висновок, що рейдерські атаки за способами 
здійснення поділяються на ”біле” та ”чорне” рейдерство. 

При так званому “білому рейдерстві” за допомогою висо-
кокваліфікованих юристів використовуються прогалини та су-
перечливості чинного законодавства, зокрема, недосконалість 
законодавства про акціонерні товариства, регулювання депози-
тарної діяльності тощо. Протиправні способи захоплення під-
приємств у літературі дістали назву „чорного рейдерства”, при 
якому використовуються насильство, шантаж, підкуп, надання 
та оприлюднення свідомо неправдивої інформації тощо91.

Варто зазначити, що в нашій країні межа між вищеописа-
ними рейдерами вагомо розмита. Недосконале законодавство 
сприяє тому, що проведена в межах чинного законодавства опе-
рація поступово супроводжується “чорними” методами. 

Найпоширенішими способами здійснення рейдерських дій є:
а) цілеспрямоване заниження вартості підприємства і  

придбання його активів;
б) скупівля дрібних пакетів акцій підприємства;
в) скупівля боргових зобов'язань підприємства;
в) оспорювання прав власності;
г) умисне доведення підприємства до банкрутства;
д) публікація замовних матеріалів на користь “загарбників”;
е) “підкуп” менеджерів підприємства;
ж) захоплення і незаконне утримання власності підприємства;
з) погрози на адресу чинних керівників підприємства. 
Підкреслюючи протиправність усіх цих дій, варто зазна-

чити, що до складу кожного з них входить низка кримінально 
карних діянь. Суб’єктами рейдерської атаки є92:

91 Гбур З. В. Рейдерство та його вплив на економічну безпеку держави / З. В. Гбур // 
Управління розвитком суб’єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи : колект. мо-
ногр. / за заг. ред. Т. В. Гринько. – Дніпро : Біла К. О., 2018. – С. 136–150.

92 Гбур З. В. Сутність рейдерства та його вплив на формування економічної безпеки 
держави / З. В. Гбур // Вісн. Нац. ун-ту цивіл. захисту України : зб. наук. пр. Серія “Державне 
управління”. – Харків : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – Вип. 2 (7). – С. 13–22.
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1. Замовник – це свого роду спонсор рейдерської атаки (ок-
рема фізична або юридична особа).

2. Рейдери: 
 ¾ наймані особи, які працюють під керівництвом великих 

фірм, які надають їм усі необхідні ресурси для реалізації угоди; 
 ¾ незалежні рейдери, які працюють самостійно за власні 

ресурси, отримують увесь прибуток від проведення операції.
Можна виділити такі соціальні причини виникнення  

рейдерства:
• радикальні соціальні зміни, які призводять до соціаль-

ної дезорганізації і порушення керуючих поведінкою норм.  
(В Україні протягом XX ст. політичні та економічні режими  
двічі змінювалися кардинальним чином. Це, у свою чергу, не 
могло не привести до порушення соціальних норм і повної 
зміни ціннісно-культурних матриць. Були зруйновані норми, 
культурні цінності та соціальні зв'язки, втрачена повага до при-
ватної власності);

• відсутність або недостатній вплив механізмів, які стри-
мують деструктивну підприємницьку поведінку;

• розрив між схвалюваною культурною метою (тобто бути 
матеріально забезпеченим і успішним) і способом досягнення 
цієї мети (тобто експропріацією чужої власності);

• ефект соціального навчання (чим більше людей дотриму-
ються норми девіантного підприємництва, тим більше суб'єктів 
навчаються цієї норми шляхом спілкування і взаємодії);

• вплив деструктивної економічної свідомості (рейдерсь-
ка поведінка приносить матеріальну винагороду).

При цьому необхідно зазначити, що на інституційні та  
економічні передумови, котрі формують рейдерську поведінку, 
серйозний вплив справили соціально-культурний та історич-
ний фактори.
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Якщо говорити про типову спеціалізовану фірму-рейдера, 
то її структура має такий вигляд 93:

1. Організатор – особа, що володіє приватним бізнесом і 
веде переговори з потенційними змовниками рейдерських атак.

2. Юристи – кваліфіковані фахівці в галузі права, що вико-
ристовують прогалини у чинному законодавстві, розробляють 
та формують пакети документів, у тому числі підроблені, для 
порушення кримінальних, господарських справ, ініціювання 
перевірок.

3. Відділ, що відповідає за збирання та аналіз інформації, 
виконує допоміжні функції. Основне завдання такого відділу по-
лягає у зібранні інформації про обрану для рейдерства компанію.

4. PR-агентство, яке під час проведення рейдерської акції 
поширює недостовірну інформацію про об’єкт рейдерства з 
метою формування негативної думки про обрану рейдерами 
компанію.

5. Силові структури – приватні охоронні фірми, працівни-
ки інших підприємств, що є під керівництвом рейдерів.

6. Відділ, що безпосередньо займається реалізацією проек-
тів з недружніх поглинань, розробляє власну стратегію (схему) 
дій, використовуючи інформацію, отриману відділом збору та 
аналізу інформації, та висновки і рекомендації юристів.

Аналізуючи певний масив літератури і зіставляючи різні 
дані, пропонуємо власну типологію рейдерів94:

1. “Замовники”. Як правило, представники великого біз-
несу, володіють великими фінансовими можливостями, які 
прагнуть до максимального задоволення своїх амбіцій. Нерідко 
це публічно відомі особистості, провідні власники легального 
бізнесу. Рейдерство для них – це, перш за все, елемент конку-
рентної боротьби.

93 Гбур З. В. Рейдерство та його вплив на економічну безпеку держави / З. В. Гбур // 
Управління розвитком суб’єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи : колект. мо-
ногр. / за заг. ред. Т. В. Гринько. – Дніпро : Біла К. О., 2018. – С. 136–150.

94 Там само.
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2. “Координатори”. Це так звані “Білі комірці” кримінально-
го співтовариства, що володіють організаторськими якостями і 
великими зв’язками, у тому числі корупційного і кримінального 
характеру. Вони, як правило, здійснюють планування, загаль-
не керівництво і координацію незаконного корпоративного 
захоплення. Часто це колишні співробітники правоохоронних 
органів.

3. “Професіонали”. Як правило, люди, які добре орієнту-
ються у сфері юриспруденції та економіки, які володіють кон-
кретними механізмами економічного і юридичного впливу на 
ціль. В їх завдання входить аналіз інформації та документаль-
ний супровід рейдерської діяльності на всіх етапах.

4. “Солдати”. Зазвичай, це молоді люди віком 23-35 років, 
які не мають стабільного доходу, здатні за порівняно невелику 
плату виконувати нескладні доручення щодо збирання інфор-
мації, вчинення насильницьких та інших дій, що стосуються 
незаконного корпоративного захоплення.

5. “Корупціонери”. Посадові особи, які за матеріальну ви-
нагороду, користуючись посадовим становищем, ухвалюють 
рішення або створюють умови, вигідні для рейдерів.

Критеріями оцінки ефективності захищеності від рейдер-
ських захоплень на рівні суб’єктів господарювання є: ступінь 
зосередженості активів; фінансово-економічний стан; структу-
ра кредиторської заборгованості; політика у сфері дивідендів; 
наявність або відсутність порушень правил бухгалтерського 
обліку, податкового законодавства та інших правових норм; 
привабливість і рентабельність бізнесу; особливості внутріш-
ньокорпоративних відносин. 

Як заходи профілактики рейдерства на рівні підприємств 
можуть бути застосовані такі організаційні заходи95: 

• постійний контроль за поточною і простроченою кре-
диторською заборгованістю, надання керівництву щотижневої 
звітності про розмір заборгованості та її погашення; 

95 Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва. Антирейдерство / 
[Б. М. Андрушків, Ю. Я. Вовк, П. Д. Дудкін та ін.]. – Тернопіль : Тернограф, 2008. – 424 с.
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• консолідація пакета акцій у руках досить вузького кола 
довірених осіб; 

• створення паралельно з основною юридичною особою 
низки додаткових компаній, яким передаються (або можуть бути 
оперативно передані) у власність цінні активи підприємства; 

• передбачення в договорах заборони на поступку іншій 
особі прав кредитора без згоди боржника; 

• зберігання оригіналів установчих документів і основних 
внутрішніх документів у важкодоступних місцях (бажано за ме-
жами підприємства). Також доцільно закласти акції або частки 
в ТОВ чи за позовом надійного партнера домогтися накладення 
на них судового арешту.

Заходами щодо вдосконалення діяльності державних орга-
нів у сфері протидії рейдерським захопленням є: 

• створення в поліції спеціальних підрозділів з числа дію-
чих співробітників з метою здійснення координації діяльності 
з іншими правоохоронними органами та проведення аналітич-
ного моніторингу оперативної обстановки на ринку злиттів  
і поглинань; 

• створення інформаційного банку даних про організації 
та осіб, які спеціалізуються на недружніх поглинаннях, що ма-
ють кримінальний аспект, і про об'єкти, щодо яких рейдерське 
захоплення є найбільш вірогідним.

Відомо, що через ганебні процеси незаконного привлас-
нення чужого бізнесу шляхом рейдерства пройшла економі-
ка майже всіх розвинених країн світу, страждають від неї й 
країни, що розвиваються.96 Однак в Україні це явище набуло 
надмірного цинізму й агресії. Протягом останніх років рей-
дерство в Україні перетворилося на справжню суспільну ка-

96 Гбур З. В. Влив рейдерства на формування економічної безпеки України / З. В. Гбур // 
Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства :  матеріали міжнар. наук.-пр-
акт. конф., 21–22 листоп. 2014 р. : у 2 ч. – Кам’янець-Подільський : Видавн. дім “Гельветика”, 
2014. – Ч. 1. – С. 55–58.
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тастрофу, яка не тільки загрожує розвитку економіки України 
та спричиняє колапс правової системи, а й робить сумнівним  
перспективи існування та розвитку в Україні приватного се-
реднього і малого бізнесу.

Факти протиправного захоплення підприємств, які, на пре-
великий жаль, набули в країні загрозливого масштабу, станов-
лять значну суспільну небезпеку, сутність якої полягає в тому, 
що рейдерство посягає не лише на власність окремих осіб, а й 
на економічну безпеку держави в цілому, оскільки призводить 
до руйнування ефективно працюючих підприємств, загострює 
соціальне напруження, знижує інвестиційну привабливість 
України. 

Тому вважаємо, що потрібно розглянути поняття „рейдер-
ство” у взаємозв’язку із поняттям „тіньова економіка”, під якою 
розуміють усю сукупність економічної діяльності, що не врахо-
вує офіційна статистика, і не включають у валовий внутрішній 
продукт країни. 

Так, у просторі тіньової економіки можна виділити такі 
основні напрями: неофіційна економіка – легальні види еконо-
мічної діяльності, у рамках яких відбувається нефіксоване офі-
ційною статистикою виробництво товарів і послуг, приховання 
цієї діяльності від податків; фіктивна економіка – хабарництво, 
приписки, спекулятивні угоди й інші види шахрайства, пов'яза-
ні з одержанням і передачею грошей; підпільна економіка – усі 
заборонені законом види економічної діяльності. Напрям фік-
тивної економіки і є тим напрямом, на який впливає рейдерство. 

Ситуація сьогодення в Україні нагадує часи “пізньої пе-
ребудови”. Тема корпоративних воєн і недружніх захоплень 
взагалі характерна для країн з перехідною економікою, де при 
мінімально затрачених зусиллях є можливість миттєво стати 
власником господарського товариства, за безцінь приватизу-
вати стратегічне підприємство, а за наявності потрібних зв'яз-
ків – взагалі привласнити цілу галузь. Однак, як і будь-яке інше 
явище, проблема рейдерства має свої передумови. 
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У країнах з такою економікою, як наша, умови для рейдер-
ства створюються в той момент, коли суб'єкт господарської 
діяльності приватизується незаконним шляхом. При цьому 
опосередкованими учасниками рейдерства, часто не з власної 
ініціативи, стають суди і силові структури. Крім того, важливо 
знати саму роль державного управління у проблемі рейдерства 
як досить поширеного явища в Україні97.

Як зазначає доктор юридичних наук Н. Гуторова, обравши 
об’єкт поглинання, рейдери розробляють, як правило, комплекс 
взаємопов’язаних заходів, до якого входять: 

• заходи з підриву авторитету та ділової репутації як са-
мого підприємства, так і його керівника (або керівників); ці за-
ходи мають спричинити стан неспокою дрібних акціонерів, які, 
залежно від задуму рейдерів, почнуть або продавати за безцінь 
свої акції, або вимагати скликання загальних зборів та пере-
обрання керівництва акціонерного товариства;

• судові позови, за допомогою яких (не без застосування 
корупційних схем) можна використати на свою користь заходи 
із забезпечення позову – накладення арешту на майно підпри-
ємства, заборону виконання або, навпаки, примушування до 
виконання рішення загальних зборів тощо;

• підключення до рейдерських схем фінансових установ 
(банків, страхових компаній, інвестиційних фондів), а також 
інших контрагентів підприємства-жертви;

• забезпечення за допомогою корупційних зв’язків про-
типравного тиску на підприємство з боку правоохоронних та 
контролюючих органів; 

• використання відверто кримінальних насильницьких 
методів стосовно власників і керівників підприємства (від по-
грози застосування насильства щодо цих осіб та їхніх близьких 
до вбивства). 

97  Гбур З. В. Влив рейдерства на формування економічної безпеки України / З. В. Гбур // 
Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства :  матеріали міжнар. наук.-пр-
акт. конф., 21–22  листоп. 2014 р. : у 2 ч. – Кам’янець-Подільський : Видавн. дім “Гельветика”, 
2014. – Ч. 1. – С. 55–58.
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Згідно з даними всеукраїнського загальнополітичного осві-
тянського тижневика ”Персонал Плюс”, про рівень рейдерства в 
Україні та його вражаючі масштаби свідчать такі факти:

• в Україні діє щонайменше 40–50 спеціалізованих рейдер-
ських груп, які складаються з досвідчених юристів та економістів;

• рейдерство набуло в Україні системного характеру: кіль-
кість захоплень сягає 3 000 на рік; 

• результативність рейдерських атак становить понад 
90 %;

• за експертною оцінкою, щорічний обсяг сегмен-
та поглинань і злиттів (без приватизації) становить понад 
3 млрд дол. США;

• середньостатистична норма прибутку рейдера в Україні, 
за експертними оцінками, становить близько 1000 %;

• українське рейдерство має відчутний кримінальний 
складник: протиправні дії чиняться із залученням збройних 
формувань, а подекуди – навіть співробітників правоохоронної 
системи тощо.

До замовлення та іноді організації рейдерських дій, що 
призводять до перерозподілу власності, вдаються окремі по-
тужні промислово-фінансові групи України. Зокрема, у рамках 
експертного опитування “Центру дослідження корпоративних 
відносин” бізнес-групу “Приват” назвали найбільшим україн-
ським рейдером 100 % експертів, групу “Фінанси та кредит” – 
54,6 %, “Альфа-Груп” – 45,5 %. 

Так, сумнозвісний Г. Корбан (група “Приват”), який є го-
ловною дієвою особою операцій проти ЗАТ “ДОПСОК”, Дні-
пропетровського будинку побуту, Дніпропетровського ринку 
“Озерка”, ЗАТ “Дніпропетровський олієекстракційний завод” 
(корпорація Bunge), НЗФ, універмагу “Дитячий світ”, ЗАТ “Агро-
фірма “Пролісок” (Львів), готельного комплексу “Бригантина” 
(Херсон), Кременчуцького сталеливарного заводу та ін., навіть 
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не вважає за потрібне приховувати свою участь в організації 
нападів98.

Проаналізувавши рішення (постанови) судів України, вва-
жаємо, що основними чинниками рейдерства в Україні є99:

• неврегульованість національної правової системи;
• низька ефективність судової влади, через відсутність 

чітких законодавчо встановлених принципів здійснення судо-
чинства в справах про рейдерство;

• корумпованість органів влади;
• відсутність державних інститутів, основною діяльністю 

яких був би напрям забезпечення економічної безпеки країни.
Так, саме відсутність відповідних державних утворень, 

метою діяльності яких має бути захист економічних інтересів 
держави, є однією з головних причин поширення в Україні 
такого явища, як рейдерство. Корумпованість органів влади є 
побічним із перерахованих чинників, оскільки багато в чому 
має залежність від недосконалості чинного законодавства та 
відсутності чітких законодавчо встановлених принципів здійс-
нення судочинства в справах про рейдерство.

Яскравим прикладом цього є функція здійснення досудо-
вого слідства та нагляду за законністю досудового слідства ор-
ганами прокуратури України. Відсоток того, що цей же орган 
виявить порушення у своєму підрозділі є досить невеликим, 
оскільки це автоматично призведе до критики керівника служ-
би, не кажучи про порушення кримінальної справи відносно 
однієї і тієї ж особи  – прокурора, який проводив досудове 
слідство й одночасно здійснював нагляд за додержанням зако-
нодавства під час проведення досудового слідства. Вже тіль-
ки ця обставина змушує органи прокуратури України, які за  

98 Гбур З. В. Рейдерство та його вплив на економічну безпеку держави / З. В. Гбур // 
Управління розвитком суб’єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи : колект. мо-
ногр. / за заг. ред. Т. В. Гринько. – Дніпро : Біла К. О., 2018. – С. 136–150.

99 Гбур З. В. Влив рейдерства на формування економічної безпеки України / З. В. Гбур // 
Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства :  матеріали міжнар. наук.-пр-
акт. конф., 21–22 листоп. 2014 р. : у 2 ч. – Кам’янець-Подільський : Видавн. дім “Гельветика”, 
2014. – Ч. 1. – С. 55–58.
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Конституцією України здійснюють нагляд за додержанням за-
конів органами, які проводять досудове слідство, йти на конф-
ронтацію всередині служби. 

Ця обставина не може не вплинути  на ефективність роботи 
служби, не кажучи про боротьбу з таким явищем, як рейдер-
ство. Додавши до цього рівень корупції в країні та підслідність 
кримінальних справ, що можуть порушуватися виключно ор-
ганами прокуратури – ст. 365 КК України (перевищення влади 
або службових повноважень); ст. 368 КК України (одержання 
хабара); ст. 372 КК України (притягнення завідомо невинного до 
кримінальної відповідальності слідчим, прокурором чи іншою 
уповноваженою на те законом особою); ст. 382 КК України  – 
(невиконання рішення суду) й при цьому одночасно здійснюва-
ти нагляд за додержанням законів при порушенні цієї категорії 
справ, то й зробити висновок про ефективність боротьби з 
“чорним рейдерством” в Україні з боку органів державної влади 
неможливо.

При цьому існує певна методика рейдерських операцій. Зо-
крема, використовуються на практиці аналоги типових дій із за-
хоплення підприємств та типова послідовність дій рейдерів. Так, 
на практиці існують чотири основні способи захоплення підпри-
ємств: через акціонерний капітал, кредиторську заборгованість, 
органи управління та оспорювання підсумків приватизації. 

Захоплення через акціонерний капітал свідчить про те, що 
він сильно розпорошений або недостатньо контролюється.  
Початком атаки є скуповування акцій. Зазвичай рейдери плану-
ють скупити близько 10 – 15 % акцій, ця кількість є достатньою, 
щоб ініціювати проведення зборів акціонерів з потрібним по-
рядком денним, наприклад, зміною керівництва підприємства. 

Акціонерне товариство, власником якого є трудовий колек-
тив, найпривабливіший об’єкт для рейдера. Одержуючи неви-
сокі зарплати, працівники без особливих вагань продають свої 
цінні папери тому, хто пропонує ціну в 5 – 10 разів більше номі-
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нальної вартості, однак менше їх реальної вартості. Приклади 
застосування такої тактики досить відомі: дії компанії „Сармат”, 
яка свого часу скупила через ІК „Керамет-Інвест” 41,5 % акцій 
київського пивзаводу „Оболонь”; атака компанії „Кліринговий 
будинок” на черкаський „Азот”.

У другій половині 90-х минулого століття найбільш попу-
лярним способом було відбирання власності через кредитор-
ську заборгованість. Застосовується він і сьогодні. Прострочені 
борги підприємства скуповуються в дрібних кредиторів за 
низькими цінами, потім консолідуються й пред’являються до 
одночасної виплати. Нездатність підприємства розрахувати-
ся за своїми обов’язками дає підстави для початку процедури  
банкрутства або санації з усіма наслідками, які випливають з 
цих процедур. Завод, що перебуває на санації, не підконтроль-
ний ані його власнику, ані менеджменту. Головна діюча осо-
ба – керуючий санацією, якого рейдери зазвичай можуть легко 
зацікавити співпрацею.

Однією із слабких ланок підприємства, яким зацікавилися 
рейдери, може бути наймане керівництво. Наділений значними 
повноваженнями директор у змозі сприяти швидкому виведен-
ню майна з підприємства на підконтрольні рейдеру структури. 
Таким чином, власник підприємства може залишитися з акці-
ями, які нічого не варті. Менеджер легко може спровокувати 
фінансові проблеми на заводі, наприклад, санкціонувавши ку-
півлю сировини за завищеними цінами або взявши кредит під 
нереальні відсотки. Переконати керівництво діяти на користь 
рейдера можна різними способами: від звичайного підкупу до 
підсаджування на „гачок” шляхом шантажу, кримінального пе-
реслідування та погроз. Атака через менеджмент найдешевше 
обходиться на держпідприємствах, де відсутній ефективний 
контроль над оперативною діяльністю з боку власника.

Рейдери зазвичай мають зв’язки у вищих ешелонах влади 
або є частиною тієї чи іншої ФПГ. Цей феномен української 
дійсності ще раз підтверджує тезу про те, що українське рей-
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дерство є, насамперед, корупційним переділом власності, а не 
процесом економічної оптимізації. Так, наприклад, кошти для 
фінансування великих операцій з недружнього поглинання 
залучаються на відкритому фінансовому ринку, зокрема че-
рез пайові фонди, що спеціалізуються на скуповуванні акцій і 
наступної реструктуризації неефективно працюючих підпри-
ємств. Західні рейдери сприяють економічному розвитку: вони 
відсторонюють від управління бізнесом неефективний менедж-
мент, перешкоджають зловживанням з боку великих акціоне-
рів, реструктурують неефективно працюючі підприємства100. 

Не є винятком під час здійснення рейдерства вчинення сус-
пільно-небезпечних діянь, які містять ознаки злочину, передба-
ченого ст. 209 КК України – легалізація (відмивання) грошових 
коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. Однак, 
знову ж таки, відштовхуючись від вимог сучасного криміналь-
ного-процесуального законодавства України, виникає досить 
багато запитань щодо практичної реалізації цієї норми під час 
розслідування злочинів, пов’язаних із рейдерством, або ж ін-
ших діянь, які впливають на стан економічної безпеки держави. 
Статтею 112 КПК України, яка встановлює підслідність справ, 
визначено, що порушувати кримінальну справу за ст.  209  КК 
України можуть слідчі: органів прокуратури, органів внутріш-
ніх справ, податкової міліції, Служби безпеки України. Ця 
обставина дає підстави стверджувати, що виявленням злочи-
нів займаються одночасно всі слідчі органи України, що може 
створювати значні труднощі у порушенні кримінальної справи, 
виявленні осіб та злочинних груп і притягненні до передбаченої 
законом відповідальності винних осіб. При цьому повноважен-
ня щодо порушення кримінальної справи за ознаками злочину, 
передбаченого ст. 209 КК України, свідчать про концентрацію 
інформації щодо ознак певного злочину в усіх можливих слід-
чих органах України. На підставі принципу захисту інформа-

100 Корпоративные конфликты. Рейдерство / И. Лазуренко, Ю. В. Лазуренко ; под общ. 
ред. В. И. Лазуренко. – Донецк : Донбасс, 2011. – 588 с. 
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ції та швидкості її поширення можна зробити висновок про 
низьку ефективність процесу перевірки інформації та вчасного 
порушення слідчим кримінальної справи за ст. 209 КК України.  
З урахуванням можливості порушення будь-яким слідчим ор-
ганом України кримінальної справи за ст. 209 КК України ви-
никає інша не менш важлива проблема, якою можуть скориста-
тися злочинні угруповання, у складі яких є можливість задіяти 
працівників інших слідчих органів101.

Так, ст. 6 КПК України передбачено, що кримінальну спра-
ву не може бути порушено, а порушена кримінальна справа 
підлягає закриттю, якщо про відмову в порушенні справи по 
тому ж факту нескасована постанова органу дізнання, слідчого, 
прокурора. Інакше кажучи, за час проведення перевірки (при-
пустимо органом дізнання Служби безпеки України), яка згідно 
зі ст. 97 КПК України може тривати до десяти днів, криміналь-
на справа за наявності ознак злочину не може бути порушена, 
якщо у цього ж органу дізнання “з’явиться” постанова про від-
мову в порушенні кримінальної справи іншого органу дізнання 
(наприклад, органу внутрішніх справ) чи прокурора. Знову ж 
таки, виправити цей недолік можна, скасувавши попередню по-
станову, однак це потребує часу, за який особа чи група осіб, які 
можуть бути причетні до злочину, покинуть територію України.

Однак прогалини існують не тільки в процесуальному за-
конодавстві України, а й у нормах матеріального права. Під час 
представництва інтересів податкової служби Київської області 
виникають наступні питання.  Так, платник податків ухиляється 
від нарахування пені та штрафної санкції за несвоєчасну спла-
ту податкових зобов’язань у зв’язку з введенням мораторію на 
задоволення вимог кредиторів, а також неможливість застосу-
вання до такого платника заходів стягнення податкового боргу.

101 Гбур З. В. Сутність рейдерства та його вплив на формування економічної безпеки 
держави / З. В. Гбур // Вісн. Нац. ун-ту цивіл. захисту України : зб. наук. пр. Серія “Державне 
управління”. – Харків : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – Вип. 2 (7). – С. 13–22.
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Відповідно до п. 4 ст. 12 Закону України “Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” 
№  2343 (далі – Закон № 2343), одночасно з порушенням про-
вадження у справі про банкрутство вводиться мораторій на 
задоволення вимог кредиторів, про що зазначається в ухвалі 
господарського суду. Протягом дії мораторію на задоволення 
вимог кредиторів: не нараховуються неустойка (штраф, пеня), 
не застосовуються інші санкції за невиконання чи неналежне 
виконання грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати по-
датків і зборів (обов'язкових платежів). 

В окремих випадках суддями господарського суду після 
порушення справи про банкрутство та введення мораторію 
на задоволення вимог кредиторів не призначається підготовче 
засідання, в якому, відповідно до Закону № 2343, суд повинен 
винести ухвалу, якою зобов’язує заявника подати до офіційних 
друкованих органів у десятиденний строк за його рахунок ого-
лошення про порушення справи про банкрутство. 

Така схема дозволяє платнику податків ухилятись від на-
рахування пені та штрафної санкції за несвоєчасну сплату по-
даткових зобов’язань, а також до такого платника неможливо 
застосовувати заходи стягнення податкового боргу, передбачені 
Законом № 2181. 

Крім того, оскільки на суб’єкти господарювання законо-
давчо не покладено обов’язку повідомляти органи податкової 
служби про порушення відносно них справи про банкрутство, 
у більшості випадків податкові органи не володіють інформа- 
цією щодо порушення справ про банкрутство, а відповідно й 
про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів. 
Це призводить до необґрунтованого застосування штрафних 
санкцій (наприклад, п. п. 17.1.7. п.17.1 ст. 17 Закону України № 
2181-Ш), які у разі звернення боржника до суду визнаються не-
законно застосовуваними.

Необхідно звернути увагу на те, що мораторій на задово-
лення вимог кредиторів діє протягом усього часу провадження 
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у справі про банкрутство та є заходом забезпечення цілісності 
майна боржника, який, на думку податкових органів, полягає в 
зупиненні виконання боржником своїх зобов'язань та не при-
зводить до їх відміни. Доводи податкових органів щодо непош-
ирення дії мораторію на вимоги кредиторів (сплати штрафних 
санкцій), які виникли після порушення провадження у справі 
про банкрутство, судом до уваги не приймаються.

Ще одним наслідком недосконалості чинного законодавства 
є ситуація навколо застосування деяких норм Закону України 
“Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного за-
бруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”. Так, у справі 
за позов ТОВ “Тетерів” до Іванківської МДПІ та Відділення дер-
жавного казначейства в Іванківському районі про повернення 
надмірно сплаченого акцизного збору в сумі 13 304006,74 гри-
вень Господарський суд Київської області своїм рішенням від 
05.12.2015 № 62/10-2004/4/18 задовольнив позов товариства 
повністю. Суд своє рішення мотивує тим, що відповідно до 
ч.  1  ст.  7 Закону України “Про правовий режим території, що 
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи”, ТОВ “Тетерів” як підприємство-виробник 
алкогольних напоїв, котре розташоване у зоні гарантованого 
добровільного відселення звільнений від оподаткування акциз-
ним збором з вироблених ним алкогольних напоїв. Посилання 
на ст. 16 Закону України “Про правовий режим території, що 
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи” суд не приймає, оскільки предметом розгляду в 
даній справі є правомірність вимоги позивача на повернення з 
бюджету надміру сплаченого акцизного збору, а положення ст. 
16 зазначеного Закону визначає правомірність розташування 
підприємств у зоні добровільного гарантованого відселення, 
тому такі питання не можуть вирішуватись у межах даного су-
дового розгляду.
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Апеляційний суд, скасовуючи рішення суду І інстанції, за-
значив, що Закон України „Про правовий режим території, що 
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи” до законів про оподаткування не відноситься, тому 
не може змінювати та впливати на порядок оподаткування, а 
лише встановлює спеціальний режим діяльності господарюю-
чих суб’єктів на зазначеній території.

Однак своєю Ухвалою Вищий адміністративний суд Украї-
ни від 05.12.16 р. касаційну скаргу ТОВ “Тетерів” задовольнив, 
постанову Київського міжобласного апеляційного господар-
ського суду від 18.04.16  р. скасовано, рішення Господарського 
суду Київської області від 05.12.15 р. залишено без змін.

Викладене ще раз підтверджує ту обставину, що недоско-
налість чинного законодавства є однією з головних перешкод 
ефективності функціонування механізму забезпечення еконо-
мічної безпеки країни, а тому першим кроком на цьому шляху 
треба вважати: законодавче визначення поняття “рейдерство” 
та його ознаки; встановлення відповідної методики оцінки за-
подіяної шкоди та ймовірної шкоди, яка могла б бути заподія-
на в разі досягнення злочинної мети; розробка та законодавче 
закріплення в процесуальних нормах чинного законодавства 
України відповідної комбінації принципів та методики дослі-
дження обставин справи при розгляді судами справ, пов’язаних 
із рейдерством. 

Відсутність відповідної державної інституції, основною ме-
тою якої б стала діяльність, спрямована на забезпечення еконо-
мічної безпеки нації, значно ускладнює процес подолання тако-
го явища, як рейдерство. Конституцією України, зокрема ст. 17, 
визначено, що економічна й інформаційна безпеки країни є 
найважливішими функціями держави. З урахуванням специфі-
ки поняття “інформація” та швидкості, з якою вона може поши-
рюватися за допомогою сучасних світових технологій, необхід-
ність її концентрації в одній структурі зменшує вірогідність її 
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використання на шкоду національним інтересам держави. При 
цьому наявність відповідної категорії судових справ дасть змогу 
виробити в цій структурі відповідну методику розслідування 
злочинів, спрямованих на економічну безпеку країни. Це також 
дасть змогу визначити єдиний автоматизований банк з приводу 
цієї категорії справ та здійснювати контроль за його викорис-
танням. Відповідно наявність цієї структури дасть можливість 
займатися виключно діяльністю, спрямованою на захист еко-
номічних інтересів країни як на місцевому і регіональному, так 
на загальнонаціональному рівнях із можливою перспективою 
виходу на міжнародний рівень. 

Однак для діяльності відповідної інституції необхідно, з 
одного боку, достатнього професіоналізму і належного матері-
ально-технічного забезпечення працівників цього органу, які 
мають виявити злочин і довести винність у його скоєнні, у тому 
числі й висококваліфікованих юристів, з другого – політичної 
волі щодо реального подолання цього негативного явища.

Рейдерство змушує повернутися до низки державних про-
блем – недосконалості законодавчої бази, корумпованості суд-
дів, зв’язків між владою і бізнесом, безкарності осіб та структур, 
які вдаються до силових методів захоплення приватної власно-
сті, недобросовісного політичного лобі тощо. Експерти також 
сподіваються, що як тільки в Україні будуть створені умови, за 
яких вигіднішим і дешевшим буде купити бізнес на законній 
основі, а процес захоплення стане нерентабельним і ризико-
ваним, рейдерство почне вимирати. Однією з умов створення 
такого бізнес-середовища є реформа судової системи України. 

Проведене дослідження дало змогу дійти таких висновків. 
В Україні сьогодні рейдерське захоплення бізнесу є досить ни-
щівним чинником, що впливає на економічну безпеку як під-
приємств, так і країни зокрема. Найбільш поширеними спосо-
бами здійснення рейдерських дій є: цілеспрямоване заниження 
вартості підприємства і придбання його активів; скуповування 
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дрібних пакетів акцій підприємства; скуповування боргових 
зобов'язань підприємства; оспорювання прав власності; умисне 
доведення підприємства до банкрутства; публікація замовних 
матеріалів на користь “загарбників”; “підкуп” менеджерів під-
приємства; захоплення і незаконне утримання власності під-
приємства; погрози на адресу чинних керівників підприємства. 
Для мінімізації та уникнення рейдерських дій і держава, і бізнес 
повинні здійснювати дієві превентивні дії. 
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РОЗДІЛ 4 

АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗАХОДІВ  
ПРОТИДІЇ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИМ ЧИННИКАМ  

ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЇХ ВПЛИВУ  
НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

4.1. Поняття та зміст зовнішніх загроз і чинників 
впливу на економічну безпеку

Проблема адекватної реакції на небезпеку з метою забезпе-
чення економічної безпеки не є новою. Управління загрозами 
та ризиками властиве будь-якій системі безпеки, і його зміст є 
однаковим, змінюються лише форми, методи та засоби, які від-
повідають загрозам і ризикам, а також можливостям суб’єкта 
управління щодо вживання заходів протидії.

На думку Г. Костенка, при загостренні економічних, соціаль-
них, політичних, культурних суперечностей групами в динаміч-
ному процесі “виклик – загроза – небезпека – захист – безпека” 
небезпечна ситуація посідає центральне, вирішальне місце. З 
метою захисту від небезпек суспільство створює власну держа-
ву. Держава виступає головним суб’єктом захисту від небезпек. 
На етапі виявлення можливих викликів чи ризиків, держава 
зосереджує свої розвідувальні та моніторингові можливості на 
виявленні прийнятих іншими державами агресивних рішень на 
силове протиборство з нею щодо розв’язання наявних супереч-
ностей.

При переростанні ризику чи виклику агресивної сторони у 
загрозу держава вводить у дію засоби превентивної дипломатії 
з метою упередження силового вирішення питання і деескала-
ції його дій. Але можливості дипломатії не безмежні і загрози з 
агресивної сторони можуть перерости в небезпечні дії. 
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Будь-який намір, можливість здійснити будь-яку шкоду 
(фізичну, моральну, матеріальну чи іншу) суспільним чи осо-
бистим інтересам – це в широкому розумінні визначення тер-
міна “загроза”. Попри існування різних підходів до визначення 
загроз економічній безпеці, ми вважаємо, що загрозами еко-
номічній безпеці держави варто вважати дії чи і/або бездіяль-
ність, що ускладнюють або блокують реалізацію національних 
економічних інтересів, створюючи небезпеку для економічного 
росту і стабільного розвитку держави, національних цінностей 
та збереження нації102.

З цієї дефініції випливає, що визначення національних 
економічних інтересів має першочергове значення при забезпе-
ченні економічної безпеки, яка є складовою національної без-
пеки України. Держава має виступати гарантом та захисником 
економічних інтересів нації. Однак на сьогодні відсутні чітко 
визначені національні економічні інтереси, не сформовано їх 
цілісну систему.

Такий стан речей дає змогу чиновникам виправдовувати 
будь-які свої дії чи бездіяльність, маскуючи їх повністю під 
національні економічні інтереси. Така ситуація  містить в собі 
значну внутрішню загрозу економічній безпеці України. 

Для глибшого з’ясування суті поняття “економічна безпека 
держави” необхідне чітке розуміння змісту терміна “загроза”. 
Його зміст можна трактувати як негативний розвиток подій, 
дії чи бездіяльність окремих осіб і органів влади, в результаті 
яких з’являється можливість або підвищується вірогідність за-
подіяння шкоди економічній безпеці держави. Тож загроза за 
подальшого розвитку може призвести до економічного спаду 
економіки держави та порушення забезпечення економічної 
безпеки держави. 

Для системного і своєчасного розпізнавання загроз необ-
хідне розуміння чіткої їх класифікації. В літературі зазначають 

102 Власюк О. С. Ризики і загрози економічній безпеці України у 2015–2016 рр. та меха-
нізми їх мінімізації [Електронний ресурс] / О. С. Власюк. – Режим доступу: http://www.niss.gov.
ua/content/articles/files/ruzuku_zagrozu1-bab4e.pdf.
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наступні кваліфікаційні ознаки загроз, наприклад, за джере-
лами виникнення вирізняють загрози внутрішні і зовнішні; за 
природою виникнення – політичні, кримінальні, конкурентні, 
контрагентські; за ймовірністю реалізації – реальні, потенцій-
ні; за об'єктом спрямованості – персонал, інформація, фінанси, 
товарно-матеріальні цінності, ділова репутація; за величиною 
очікуваних втрат (шкоди) – катастрофічні, значні, відносно не-
великі та ін. 

На нашу думку, більшу небезпеку становлять чинники (пев-
ні дії чи бездіяльність, які спричиняють загрозу) й особливу 
увагу заслуговує класифікація чинників за джерелами виник-
нення: внутрішні і зовнішні.

Зовнішні чинники породжуються зовнішньою діяльністю 
держави. Усі суб’єкти, з якими держава вступає у ділові стосун-
ки, намагаються одержати більшу економічну вигоду. Крім цієї 
обставини, є й інші, більш небезпечні, які ми маємо можливість 
спостерігати, на жаль, на практиці – бажання протизаконно 
оволодіти територією, інфраструктурою, надрами, великими 
підприємствами (які знаходяться на цій території). 

До зовнішніх чинників ми віднесли такі103:
• навмисна дія в своїх інтересах сусідніх держав;
• намагання здійснення економічного шпигунства;
• протиправне захоплення територій, надр, підприємств;
• різні дії пропагандиського характеру, що знижують кон-

курентоспроможність вітчизняних товарів і послуг на світово-
му ринку.

Тому держава повинна так будувати свої взаємовідносини з 
іншими державами, щоб забезпечити максимально можливий 
рівень своєї економічної безпеки, працюючи на упередження 
виникнення загроз та швидкого їх усунення.

103  Гбур З. В. Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України / 
З. В. Гбур // Інноваційно-інвестиційний розвиток регіонів: проблеми та перспективи розвитку : 
зб. тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих 
учених (м. Київ, 21–22 листоп. 2014 р.) : у 2 ч. – Київ : Аналіт. центр “Нова Економіка”, 2014. –  
Ч. 1. – С. 114–117.
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До внутрішніх чинників і дестабілізуючих факторів ми від-
несли104:

• дію або бездіяльність осіб, органів влади, що суперечать 
національним інтересам держави і можуть призвести до загроз 
чи порушення забезпечення економічної безпеки держави;

• витік або втрату інформації, що є державною таємницею 
і/або належить до конфіденційної інформації, які призвели до 
загроз економічній безпеці держави;

• підрив економічного іміджу держави, антиреклама, про-
погандиська діяльність, що порушує забезпечення економічної 
безпеки держави;

• створення штучно конфліктних ситуацій, страйків ро-
бітників підприємств виробничої сфери, сутичок між конку-
рентами, контролюючими і правоохоронними органами;

• розпалювання міжконфесійних, міжнаціональних  
конфліктів;

• терористична діяльність (підпали, диверсії на складах 
боєприпасів, заправках, на складах небезпечних хімічних речо-
вин тощо);

• корупція на всіх рівнях та в усіх гілках влади;
• рейдерство та інші.
Варто мати на увазі, що більшість чинників, котрі можуть 

стати причиною серйозних втрат для економіки та економічної 
безпеки держави – це внутрішні загрози. Джерелом внутрішніх 
чинників держави, на нашу думку, може бути мотивація чи-
новників в разі, якщо вона побудована неефективно. В таких 
випадках чиновники частіше вдаються до порушень чинного 
законодавства з метою одержання особистої вигоди. Крім того, 
внутріші загрози успішно “розвиваються” за умов слабкого  

104 Гбур З. В. Загрози національним інтересам і національній безпеці України / 
З. В. Гбур // Сучасні наукові погляди на модернізацію і суспільний розвиток економічної сис-
теми : зб. тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів та 
молодих учених (м. Київ, 24–25 листоп. 2017 р.). – Київ : Аналіт. центр “Нова Економіка”, 2017. –  
С. 15–19.
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законодавчого, інституційного та організаційного забезпечен-
ня економічної безпеки держави.

Нерідко джерелом чинників, що спричиняють загрози, 
можуть стати чиновники вищого рівня державного управлін-
ня економічною безпекою, які здатні використати свої важелі 
впливу для одержання матеріальної вигоди за рахунок держав-
них ресурсів.

Зазначені чинники з урахуванням інших загроз можуть 
бути класифіковані як суб’єктивні та об’єктивні. Суб’єктивні 
виникають через неефективне державне управління еконо-
мічною безпекою, недостатню кваліфікацію кадрів, їхні дії, що 
суперечать економічним інтересам держави, ринкову неконку-
рентоспроможність національного виробника тощо. Іншими 
словами, суб’єктивні чинники виникають у внутрішньому се-
редовищі держави105.

Деякі автори, що вивчають питання національної безпеки 
держави, розділяють загрози на потенційні і реальні, глобальні, 
регіональні, локальні. Багато з них модна віднести і до розподі-
лу загроз економічній безпеці.

На сьогодні існує багато реальних загроз економічній без-
пеці держави: тероризм, міжетнічні та міжконфесійні конфлік-
ти, корупція, рейдерство, гібридна війна тощо. Тому економічна 
безпека має забезпечуватись з урахуванням як зовнішніх загроз 
державі, так і внутрішніх, пов’язаних із веденням гібридної вій-
ни, з підриву економіки зсередини держави. 

У широкому розумінні поняття безпеки включає забезпе-
чення всім громадянам держави нормальних умов для само-
реалізації, захисту їх життя, свободи і власності від будь-яких 
посягань з боку чи то окремої людини, організації, чи самої 
держави. У геополітичному вимірі під безпекою розуміють, 
насамперед, фізичне виживання даної держави, захист і збере-

105 Ризики і загрози економічній безпеці України у 2015 – 2016 рр. та механізми їх мі-
німізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/
ruzuku_zagrozu1-bab4e.pdf.
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ження її суверенітету і територіальної цілісності, що передба-
чає здатність держави адекватно реагувати на будь-які реальні і 
потенційні зовнішні загрози. Для цього вона повинна володіти 
широким спектром заходів, засобів і шляхів, які мають на меті 
захист життєво важливих інтересів нації. При їх визначенні не-
обхідний облік універсальних, загальновизнаних у всьому світі 
компонентів і стандартів національного інтересу, національної 
безпеки та економічної безпеки, як однієї з її складових. З цієї 
точки зору головними складовими національної безпеки є здат-
ність забезпечення фізичного існування, територіальної недо-
торканності і цілісності держави, збереження її від зовнішніх і 
внутрішніх загроз.

З метою забезпечення економічної безпеки держави, ство-
рення цілісної системи національних економічних інтересів та 
її ефективного функціонування насамперед необхідно:

• створити належну нормативно-правову базу;
• проводити моніторинг економічних інтересів;
• забезпечити баланс національних економічних інтересів 

та їх гармонійне поєднання.
Найбільш пріоритетними економічними інтересами є:
• створення самодостатньої, конкурентоспроможної, со-

ціально спрямованої економіки;
• розвиток конкурентоспроможного вітчизняного вироб- 

ництва;
• створення альтернативної до ядерної зброї та ефектив-

ного військово-промислового комплексу;
• збереження і розвиток інтелектуального та науково-тех-

нічного потенціалу держави;
• забезпечення економічної безпеки держави;
• побудова дипломатичних та економічних відносин з інши-

ми державами на засадах рівноправності та без втрат для країни.
Для протидії загрозам економічній безпеці потрібно ви-

значити систему національних інтересів, на основі якої будуть 
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базуватися відповідні дії держави. Коло національних інтере-
сів досить широке, тому не намагаючись охопити всю систему 
національних інтересів щодо економічної безпеки, визначимо 
пріоритетні національні інтереси, на засадах яких повинен бу-
дуватися та розвиватися цей ринок. Серед них виділимо такі106:

• формування єдиного ринкового та інформаційного  
простору;

• інвестиційна привабливість;
• здійснення структурної перебудови економіки;
• створення достатніх запасів державних золотовалютних 

резервів;
• подолання інфляції;
• захист національного ринку від несприятливої дії світо-

вої кон'юнктури та іноземної конкуренції;
• прискорення відтворювального процесу;
• покриття дефіциту бюджету;
• збереження накопичень громадян;
• стабілізація курсу національної валюти;
• реалізація регіональних соціально-економічних програм;
• пожвавлення підприємницької активності;
• підвищення зайнятості населення;
• доступ на міжнародні ринки капіталу;
• зміцнення міжнародного авторитету фінансової системи 

держави та її окремих інститутів;
• раціоналізація ринку;
• прогнозованість соціально-економічного розвитку.
Напрямки та підходи до структурної перебудови економіки 

й її фінансового забезпечення потребують розробки наступних 
рішень:

• визначення доцільності збереження діючих підприємств 
у господарюючій системі;

106  Гбур З. В. Класифікація основних ризиків і загроз фінансовій безпеці України /  
З. В. Гбур // Теорія і практика актуальних наукових досліджень : матеріали Міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Львів, 27–28 жовт. 2017 р.). : у 2 ч. – Херсон : Видавн. дім “Гельветика”, 2017. – Ч. 1. –   
С. 115–118.
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• встановлення переліку підприємств оборонного комп-
лексу, які повністю працюють за воєнним замовленням і які не 
підлягають конверсії;

• визначення підприємств, у яких контрольний пакет ак-
цій чи “золота акція” повинні бути закріплені за державою з 
метою здійснення впливу на рішення, які вони ухваляють;

• залучення іноземного капіталу у ті галузі та сфери еко-
номіки, які значним чином здійснюють вплив на структурні 
зрушення;

• законодавче визначення так званих локомотивних галу-
зей та сфер виробництва, які сприяють формуванню нової струк-
тури економіки (пріоритетне їх фінансування, пільги тощо).

Зниження інвестиційної та інноваційної активності, руйну-
вання науково-технічного потенціалу – серйозна загроза еконо-
мічній безпеці країни. Кризовий стан економіки проявляється 
перш за все в істотному зниженні інвестиційної та інноваційної 
активності. Без капіталовкладень у стратегічні сфери народ-
ного господарства, зрушень у їх адміністративно-правовому 
забезпеченні економічне відродження України неможливе. До 
основних загроз економічній безпеці в інвестиційному комп-
лексі можна віднести: різке зниження обсягів ресурсів капі-
тального будівництва; зруйнування економічних зв'язків між 
його підсистемами (сировинна база, технічне та технологічне 
забезпечення; наукова та кадрова бази), відсутність стратегіч-
них орієнтирів у інвестиційній сфері; переважання тактичної 
спрямованості в інвестиційному процесі (елітне житлове будів-
ництво, підтримка експортно орієнтованих сировинних галу-
зей та ін.) над стратегічною.

Інвестиційну та інноваційну кризи можна подолати за до-
помогою: активізації інвестиційної діяльності з оновлення 
основного капіталу; виділення пріоритетів та напрямків сучас-
ного економічного росту, перш за все капітального будівництва; 
створення холдингових компаній у вигляді будівельно-фінансо-
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вих корпорацій; формування фінансово-промислових груп по 
замкнених відтворювальних і технологічних структурах; здійс-
нення заходів зі стимулювання приватних інвестицій; розробки 
системи заходів щодо залучення у країну іноземних інвестицій; 
створення умов для трансформації накопичень та заощаджень 
населення у інвестиції.

До суттєвих загроз економічній безпеці України треба від-
нести надмірну відкритість економіки. Відкритість економіки у 
стратегічному плані – правильний курс, про що свідчить світо-
вий досвід країн із розвинутою економікою. Розумна відкритість 
економіки сприяє підвищенню її ефективності, конкуренто-
спроможності, мобільності. Водночас будь-які умови, за яких 
здійснюється входження вітчизняного господарства у міжна-
родний поділ праці, незрілість ринкових відносин та кризовий 
стан економіки потребують обережності у визначенні ступеня 
такої відкритості. Відкриваючи економіку, необхідно враховува-
ти стан захищеності вітчизняного виробництва, фінансів та бан-
ківської системи, грошового обігу, стратегічних галузей та сфер 
виробництва, що є, власне, функцією економічної безпеки107.

Як свідчить світовий досвід, багато країн прямували до пов-
ної відкритості економіки під наглядом держави, водночас у ба-
гатьох промислово розвинутих країнах (Японії, Франції, США, 
Швеції) законодавчо визначений перелік галузей виробництва, 
до яких іноземний капітал не залучається. Наприклад, у Японії 
встановлено особливо жорсткий режим – іноземному інвес-
тору не дозволено придбання акцій компаній, які працюють у 
оборонних галузях, у галузі зв'язку та деяких інших пріоритет-
них галузях.

Концентруючи і контролюючи основну частину фінансових 
ресурсів у бюджеті, держава може подолати економічну кризу 

107  Гбур З. В. Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України / 
З. В. Гбур // Інноваційно-інвестиційний розвиток регіонів: проблеми та перспективи розвитку : 
зб. тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих 
учених (м. Київ, 21–22 листоп. 2014 р.) : у 2 ч. – Київ : Аналіт. центр “Нова Економіка”, 2014. –  
Ч. 1. – С. 114–117.



194

своєю економічною політикою. Виробництво стримується не-
помірними податками, кредитно-грошовими обмеженнями, 
різким звуженням ринку, а сама держава залишилася у зв'язку 
зі спадом економіки та обумовленим цим зменшенням оподат-
ковуваної бази в умовах гострої бюджетної кризи.

Вихід із кризи держава намагається знайти за допомогою, 
зокрема, залучення внутрішніх та зовнішніх позик, використо-
вуючи їх для покриття поточних видатків. Продовження такої 
політики призведе до подальшого загострення бюджетної кри-
зи. Фінансування дефіциту повинно бути погоджене з загаль-
ною економічною та фінансово-кредитною політикою держави. 
Для стимулювання економічного зростання і задоволення по-
треби у залученні коштів державі необхідно “поділитися” залу-
ченими коштами, оскільки загальний обсяг ресурсів у країні у 
даний час обмежений.

Як внутрішні, так і зовнішні фактори економічної безпеки 
наражаються на безпосередній вплив тіньової економіки – од-
нієї з найбільш небезпечних загроз, розвиток якої призводить 
до руйнації та диспропорцій фундаментальних зв’язків у сис-
темі “держава-суспільство-підприємство-особа”. Втрачаючи 
контроль над значною частиною економічного простору, дер-
жава послаблює свою силу і зменшує обсяг свого регулюючого 
впливу та контролю, перетворюється на один із конкуруючих 
центрів сили щодо реалізації загальнонаціональних інтересів: 
вона не захищає особу від кримінальної частини тіньової еко-
номіки, не допомагає малому та середньому підприємницькому 
секторам захиститися від дії згубного тінізуючого впливу еліт-
них секторів економіки. Виникає глибокий розрив між особою 
та державою, заснований на втраті взаємної довіри, і як наслі-
док з'являється взаємна недовіра108.

108 Гбур З. В. Структура забезпечення економічної безпеки України в контексті євро-
пейської інтеграції / З. В. Гбур // Інвестиції: практика та досвід. Серія:  Державне управління.  – 
2017. – № 24. – С. 113–117.
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Одна з найбільш серйозних загроз, яка виникає для наці-
ональної безпеки при розширеному відтворенні джерел роз-
витку тіньової економіки і дедалі більшому залученні ресурсів 
країни у тіньову кризову діяльність, виявляється у формуванні 
загрози потрапляння економіки у тіньову інституційну пастку. 
Це такий стан стійкої рівноваги інституційної кризи, який ви-
значається розповсюдженням тіньових процесів на переважну 
активну частину економічного організму, його визначальні ін-
ституції при неможливості мобілізувати ресурси, у тому числі 
інституційні, для переходу в інший, більш ефективний, рівно-
важний стан. Вихід із цієї пастки потребує мобілізації витрат, 
що порівняні з дохідною частиною державного бюджету.

Рух до стану тіньової інституційної пастки може перетво-
ритися на процес із позитивним зворотним зв'язком для стану 
ефективності суб'єктів економічної діяльності: функціонування 
у сфері кризової тіньової економіки стає тим вигіднішим, чим 
більше системних макроресурсів у ній задіяно. Звідси й ефект 
“порога неповернення”, який небезпечний тим, що повернення 
до відповідного попереднього позитивного механізму руху еко-
номіки стає практично неможливим (чи потребує надзвичайних 
зусиль). Він виникає тоді, коли ступінь втягнення економічної 
діяльності у тіньову перевищує певний поріг: якщо цей ступінь 
досягає 40 %, повернення до попередніх станів функціонування 
з низькими рівнями тінізації стає вкрай важким.

Найбільший деформуючий ефект експансія тіньової еконо-
міки справляє саме на інституціональну структуру суспільства 
і на його культурний прошарок. У функціональному аспекті 
тіньова структура, умовно кажучи, адитивна стосовно до офі-
ційної економіки і в багатьох аспектах (ВВП, доходи, зайнятість, 
послуги, товари тощо) доповнює її до масштабів і функцій, необ-
хідних для забезпечення системи потреб. Однак в інституційно-
му аспекті ця адитивність повністю відсутня: базові інститути 
тіньової економіки за своєю суттю мають протилежну спрямо-
ваність стосовно діяльності офіційної складової економіки.
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Для економічної безпеки важливе значення мають не самі 
показники, а їх порогові значення та структура, тобто граничні 
величини, недотримання значень яких перешкоджає нормаль-
ному ходу розвитку різних елементів відтворювання, призво-
дячи до формування негативних, руйнівних тенденцій в еконо-
мічній безпеці.

Показники (індикатори), за якими визначені порогові зна-
чення, виступають системою показників економічної безпеки. 
Важливо підкреслити, що найвища міра безпеки досягається 
за умови, коли весь комплекс показників знаходиться у межах 
допустимих порогових значень, а порогові значення одного по-
казника досягаються не за рахунок інших. 

Виявлення загроз економічної безпеки і прогнозування їх 
наслідків відбувається на основі моніторингу (систематичного 
співставлення дійсного стану економіки з бажаним) показників 
економіки України. 

Різке підвищення індексу цін виробників, на фоні знижен-
ня внутрішнього платоспроможного попиту, утворює ризики 
збуту на внутрішньому ринку і відтак – подальше скорочення 
випуску промислової продукції. Відповідні тенденції ускладню-
ються фізичною втратою виробничих потужностей у зоні кон-
флікту на Донбасі, що негативно позначається на внутрішній 
виробничій кооперації та експортному потенціалі. 

Ризиком для забезпечення економічної безпеки країни є не 
лише нарощення тенденції деіндустріалізації національної еко-
номіки, а й несформованість нових конкурентних, інновацій-
них драйверів розвитку національної економіки. Акцентування 
на потенціалі розвитку агросектору та ІТ-сектору не вирішує 
проблеми зайнятості, ефективного використання наявних ре-
сурсів, забезпечення конкурентоспроможності економіки в 
умовах переходу на нові технологічні засади розвитку світової 
економіки.
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Ще одним ризиком є набуття тотального характеру збит-
ковості економічної діяльності. За підсумками 2015  р. вели-
кими та середніми підприємствами в цілому по економіці 
отримано 517,4 млрд грн збитків, а за підсумками І кв. 2016 р. –  
385,9  млрд  грн (74,6  % від річного обсягу за 2014  р.) (рис. 3). 
Якщо у 2015  р. баланс збитків підприємств досяг за обсягами 
третини ВВП країни (33,0  %), то у 2016  р. їх обсяг перевищив 
ВВП (105,0 %).

Підприємства сфери фінансової діяльності у 2015 р. отри-
мали в цілому прибуток до оподаткування в обсязі 36 млрд грн, 
а за підсумками 2016 р. – збиток обсягом 45,5 млрд грн. Втра-
та інвестиційної привабливості в умовах зовнішньої агресії, 
воєнна загроза, макроекономічна нестабільність, різка втрата 
купівельної спроможності як населенням, так і корпоратив-
ним сектором виступають базовими факторами згортання 
інвестиційної активності інвесторів. Додатковим фактором є 
погіршення умов конкуренції та доступу на зовнішні фінансо-
ві ринки. Традиційне домінування іноземного інвестування у  
фінансовий сектор та ринки нерухомості на сьогодні обмежу-
ється об’єктивними проблемами розвитку таких секторів  
економіки та не відповідає інтересам держави стосовно модер-
нізації національної економіки. 

Загрозливе зниження платоспроможного попиту населен-
ня. З середини 2015  р. і до сьогодні реальна середньомісячна 
заробітна плата в Україні знижується, що в умовах надвисокого 
рівня інфляції підриває купівельну спроможність та суттєво по-
гіршує добробут і рівень життя переважної більшості громадян 
країни. Причому втрата доходів громадян різко погіршилась з 
початку 2016 р. внаслідок різкої девальвації.

Загострює проблему зниження доходів невідповідність 
сучасним умовам базових соціальних стандартів – прожитко-
вого мінімуму, мінімальної зарплати, за якими реалізується 
державна соціальна політика. Відповідна неспівставність гене-
рує високий рівень соціального напруження та невдоволення. 
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Приведення у відповідність сказаних показників є необхідною 
умовою для підвищення рівня довіри до державної економічної 
політики і реформ. З урахуванням проблеми втрати робочих 
місць на Донбасі та проблем внутрішньо переміщених осіб, 
ризики втрати людського капіталу на середньо- та довгостро-
кову перспективу загострюються. Так, за прогнозами Economist 
Intelligence Україна входить до 5 країн світу (після Японії, Ні-
меччини, Таїланду та Південної Кореї), які найбільш втратять у 
робочій силі на довгострокову перспективу до 2050 р. 

Ще одним ризиком виступає нарощення тінізації економіки. 
На таку динаміку впливали такі фактори, як: макроекономічна 
нестабільність, панічні настрої, різке зростання збитковості, 
виникнення псевдосуверенних утворень у Криму та Донбасі, 
які посилили контрабандні потоки.

Не менш важливим ризиком для економічної безпеки є ви-
мушена мілітаризація економіки. Попри те, що ці ресурси спря-
мовуватимуться не лише для стримування поточних загроз, а й 
для розвитку оборонного виробництва, зберігається небезпека 
поглиблення дисбалансу співвідношення військового та цивіль-
ного секторів економіки. Подальше нарощування видатків на 
сектор безпеки означатиме для України встановлення режиму 
економіки воєнного часу. Переорієнтація ресурсів на оборонні 
потреби зумовлює ризики обмеження джерел розвитку інших 
сегментів економіки. А отже, спрямування значних фінансових, 
матеріально-технічних і людських ресурсів у сектор безпеки 
має узгоджуватись із стратегією розвитку цивільної економіки. 

Окрім цього, не менш вагомими ризиками для економічної 
безпеки України є109:

• скорочення попиту на український експорт внаслідок 
уповільнення економічної активності у країнах з ринком, що 
формується, та країнах, що розвиваються, насамперед Китаю;

109 Гбур З. В. Державне управління економічною безпекою України в контексті європей-
ської інтеграції : навч. посіб.  // Гбур З. В., Сидоренко А. М., Гаврилець О.Б. – Київ, 2010. – 160 с.
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• небезпека затягування економіки України у “воронку” 
згортання економіки РФ внаслідок рецесії економіки РФ в умо-
вах санкцій та наростання її “токсичності”;

• ескалація російської агресії, що суттєво погіршує стан 
економіки України;

• посилення відтоку капіталу з України;
• посилення дестабілізуючого впливу платіжного балансу 

на стан державних фінансів та золотовалютних резервів;
• згортання іноземними компаніями інвестиційних пла-

нів або перенесення термінів їх реалізації на майбутній період у 
зв’язку з макроекономічною невизначеністю;

• зменшення рівня політичної і фінансової допомоги з 
боку Європейського союзу та США у випадку гальмування 
структурних реформ (для динаміки фінансового рахунку).

В такій ситуації в Україні може бути один із найвищих у світі 
рівень зростання споживчих цін, збільшення безробіття серед 
осіб працездатного віку, а також високі ризики нагромадження 
зовнішнього боргу та дефіциту платіжного балансу.

Підвищення економічної безпеки України залежить від 
можливості невідкладної реалізації принципово нової еконо-
мічної моделі розвитку, каталізатором якої можна розглядати 
сучасну кризу. Має бути застосована всеохопна ревізія та сфор-
мовані плани консервації технологічних процесів і виробничих 
фондів, модернізувати які не має економічного сенсу. Принци-
повим є розширення міжнародного співробітництва України 
для підвищення рівня інноваційності на основі випереджаль-
ного залучення іноземного технологічного та інноваційного ка-
піталу. Прогрес у відчутному збільшенні ВВП можливий лише 
на новій технологічній основі, розвантаженні ключових дисба-
лансів та досягненні інклюзивного розвитку (тобто підвищення 
рівня доходів для всіх категорій населення).

При цьому важливо посилити економічні чинники протидії 
агресії РФ проти України шляхом:
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• регламентації контролю над управлінням економікою, 
окремими стратегічними секторами та транзитними шляхами 
України з боку суб’єктів впливу РФ;

• диверсифікації економічного співробітництва в цілому 
та за окремими напрямами до масштабів, нездатних спричини-
ти дестабілізацію економічної системи. Контроль економічного 
домінування РФ за рахунок створення альянсів з іншими краї-
нами, використання міжнародних важелів тощо;

• попередження внутрішньої дезінтеграції економіки  
України;

• моніторинг та попередження створення каналів ретранс- 
ляції ризиків в економіку України з боку РФ;

• виявлення та нейтралізація економічних диверсій на 
території України за рахунок створення гібридної платформи 
(міжвідомчих команд та сервісів) швидкого реагування;

• попередження асиметричних дій в економічній сфері;
• посилення боротьби з фінансуванням тероризму, пере-

криття контрабандних потоків та інших сфер економічної ді-
яльності, які виступають економічною базою функціонування 
терористів. 

Одним із механізмів реагування має бути110:
• запровадження критеріїв економічної безпеки у прий- 

нятті рішень у сфері економіки на основі істотної диверсифіка-
ції ролі РФ у внутрішніх процесах, мінімізація каналів дестабі-
лізації національної економіки з боку РФ; 

• невідкладне застосування нової політики реіндустріаліза-
ції на основі випереджального технологічного розвитку, до якої 
має бути задіяний високий внутрішній відкладений споживчий 
та інвестиційний попит (модернізація зношеного металофонду, 
ЖКГ, створення нової економічної інфраструктури тощо). Під-
готовка національних проектів для співробітництва з іноземни-
ми компаніями для локалізації нових виробництв в Україні;

110  Гбур З. В. Державне управління економічною безпекою України в контексті європей-
ської інтеграції : навч. посіб.  // Гбур З. В., Сидоренко А. М., Гаврилець О. Б. – Київ, 2010. – 160 с.
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• реструктуризація експорту на основі збільшення частки 
й обсягів середньо- та високотехнологічного сегменту. Слід вра-
хувати динамічний розвиток оборонно-промислового комп-
лексу України, який, незважаючи на важкі втрати, продовжує 
поєднувати інтелектуальний потенціал та унікальні виробничі 
потужності;

• реформування системи державних закупівель як єди-
ного механізму державного замовлення має забезпечити сти-
мулювання випуску середньо- та високотехнологічної продук-
ції. Принциповим є недопущення до внутрішніх державних 
закупівель країн, які вчиняють агресію проти України;

• поглиблення програм міжнародного співробітництва  
у сфері залучення до економічних реформ кращого управлін-
ського, аналітично-дорадчого та технологічного міжнародного 
потенціалу;

• збільшення частки бюджетних видатків інвестиційного 
спрямування, зокрема для фінансування інфраструктурних 
проектів;

• створення і впровадження системи раннього попере-
дження кризових процесів в економіці на основі моніторингу, 
прогнозування та розпізнавання негативних тенденцій у наро-
щуванні макроекономічних дисбалансів;

• запровадження європейських стандартів гарантування 
прав власності інвесторів, що дозволить повернути міжнарод-
ну довіру як до надійного партнера, поліпшити фінансову ре-
путацію та полегшити доступ України до міжнародних ринків 
капіталу.

На сьогодні українська економіка перебуває в стані кризи, 
подолання якої в умовах російської агресії є одним із найбіль-
ших пріоритетів на шляху забезпечення економічної безпеки 
України. Зовнішня агресія Росії проти нашої держави значно 
погіршила показники соціально-економічного розвитку Украї-
ни, що, у свою чергу, спричинило посилення макроекономічних 
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дисбалансів та погіршило коротко- та середньострокові перс- 
пективи і плани економічного зростання національної еконо-
міки. Значні погіршення економічних прогнозів щодо розвитку 
України, які здійснюють міжнародні організації, а також вітчиз-
няні державні та громадські інститути, говорять про значну 
ймовірність зростання ризиків та загроз фінансовій безпеці. 

Сучасні економічні реалії переконливо свідчать, що перс- 
пективи, темпи та загальний вектор напряму соціально-еконо-
мічного прогресу національних господарств значною мірою за-
лежать від стану сформованості економічної безпеки держави 
та її регіонів. Для утвердження України як самостійної незалеж-
ної держави у світовому просторі набуває виняткового значен-
ня проблема економічної безпеки держави та територіальних 
одиниць, особлива актуальність яких в умовах трансформацій-
них змін та глобалізації виявляється в науково-теоретичному, 
економічному і політичному аспектах. Економічна безпека 
держави є визначальною домінантою складників національної 
безпеки, яка гарантує захищеність національних інтересів від 
внутрішніх і зовнішніх загроз, забезпечує соціально-економіч-
ну стабільність країни, достатній оборонний потенціал, роз-
виток продуктивних сил та нормальні умови життєдіяльності 
суспільства.

Як вважають американські вчені С. Мьордок, К. Нор, 
Ф. Трейгер, економічна безпека повинна відповідати принаймні 
двом умовам. По-перше, це збереження економічної самостій-
ності країни, її здатності у власних інтересах ухвалювати рішен-
ня щодо розвитку економіки загалом. По-друге, це збереження 
вже досягнутого рівня життя населення і можливості його по-
дальшого підвищення111.

Сучасний стан економічної безпеки України доводить акту-
альність твердження Х. Маковскі, на думку якого економічна 

111 Гбур З. В. Класифікація основних ризиків і загроз фінансовій безпеці України /  
З. В. Гбур // Теорія і практика актуальних наукових досліджень : матеріали Міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Львів, 27–28 жовт. 2017 р.). : у 2 ч. – Херсон : Видавн. дім “Гельветика”, 2017. – Ч. 1. –  
С. 115–118.
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безпека повинна забезпечувати досить високу міру незалеж-
ності від стратегічних партнерів, тобто тих, які потенційно мо-
жуть впливати на політичні рішення, які будуть неприйнятні з 
комерційного погляду [7, с. 42].

Як відомо, основними індикаторами економічної безпеки є 
рівень і якість життя населення країни, економічне зростання, 
показник державного боргу, показник рівня інфляції, рівень 
безробіття, дефіцит бюджету, розмір золотовалютних резервів, 
сталий розвиток економіки, що включає екологічну, економічну 
та соціальну складові.

Ключовими ризиками економічній безпеці треба визначити [5]: 
• критичне гальмування економічного розвитку України 

та погіршення основних макроекономічних показників (макро-
економічне розбалансування за головними показниками); 

• згортання промислового виробництва; 
• зниження економічної активності, насамперед, інвести-

ційної; 
• погіршення добробуту населення (домогосподарств) та 

зростання рівня безробіття; 
• посилення боргового тиску, насамперед, у державному 

секторі; 
• підвищення тінізації економічної діяльності.
Основними чинниками, що спричиняють загрози еконо-

мічній безпеці України сьогодні є: 
• втрата фінансової самостійності у вирішенні соціаль-

но-економічних питань та власної фінансової інфраструктури; 
• обмеження доступу держави до зарубіжних ринків; 
• розбалансованість бюджету в умовах дефіциту фінансо-

вих ресурсів держави;
• значний рівень доларизації економіки в умовах зростан-

ня зовнішнього боргу держави;
• нераціональний розподіл банківською системою кредит-

них ресурсів у стратегічно важливі види економічної діяльності; 
• нарощування загальної суми державного боргу.
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Найбільш актуальними викликами глобалізації, які ство-
рюють численні загрози економічній безпеці держави, є такі112: 

1. Нестабільність світової фінансової системи, яка супро-
воджується незбалансованістю світової торгівлі та інвестицій-
них потоків між найбільшими економічними центрами світу. 
Дестабілізують світову фінансову систему також велика трива-
лість періодів дефіцитної бюджетної політики передових країн, 
різкі коливання курсів світових валют, відсоткових ставок та 
індексів фондових ринків. Усі перелічені фактори дають змогу 
стверджувати, що загроз зазнає економіка кожної країни.

2. Розширення світових ринків для певних видів про-
дукції, товарів і послуг. Наприклад, фінансові послуги компа-
нії American Express (США), програмна продукція компанії 
Microsoft (США), сітьова мережа ресторанів McDonald’s (США), 
напої компанії The Coca-Cola Company (США), технології та 
послуги глобальної мережі Інтернет заповнили світові ринки, 
які стали глобальними для цих видів продукції і послуг. У та-
ких умовах виникає гостра проблема збереження переваг гло-
бальних ринків для забезпечення достатнього простору для 
розвитку ресурсів національних ринків. Таким чином, розши-
рення світових ринків окремої продукції в умовах глобалізації, 
з одного боку, повинне приносити економічну вигоду країні, з 
другого – є викликом глобалізації, що може спричинити загро-
зу економічній безпеці. 

3. Поширення кризових явищ. Остання фінансова криза, 
що розпочалася у вересні 2008 р. з банкрутства великих фінан-
сових установ у США, швидко переросла у глобальну кризу, 
що призвело до банкрутства декількох європейських банків, 
падіння різних біржових індексів і вартості акцій та товарів по 
всьому світу, створивши загрози економічній безпеці країн. 

4. Експансія передових країн світу. Глобалізація посилює 
вплив зовнішніх факторів розвитку. Особливо відчувають зов-

112 Ризики і загрози економічній безпеці України у 2015–2016 рр. та механізми їх мі-
німізації [Електронний ресурс]  : аналіт. записка. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/
articles/1886/.
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нішній вплив викликів глобалізації країни з перехідною еко-
номікою. Часто це супроводжується тим, що високорозвинені 
країни безперешкодно потрапляють на ринки найбільш слаб-
ких країн, руйнуючи місцеву промисловість та експортуючи 
чужі соціокультурні цінності. 

5. Дефіцит ресурсів для розширеного розвитку. У сучасних 
умовах розвитку світового енергетичного ринку існує низка 
проблем, безпосередньо пов’язаних з енергетикою, яка є однією 
з ключових галузей економіки. Швидкі темпи зростання еконо-
мік передових країн світу без тривалої відповіді з боку інших 
держав-виробників енергоносіїв уже спровокували зростання 
цін на паливо та викликали істотні зміни у структурі споживан-
ня населення в більшості країн світу. Нині бідні регіони світу 
залишаються без доступу до базових енергетичних послуг. Крім 
того, дедалі гострішими стають екологічні проблеми.

Таким чином, виокремивши ризики економічній безпеці 
країни, ми можемо проаналізувати основні тенденції України 
протягом останніх років з точки зору економічної безпеки за 
такими ключовими показниками, як:

• критичне гальмування економічного росту;
• поглиблення спаду промислового виробництва;
• набуття тотального характеру збитковості економічної  

діяльності;
• втрата інвестиційної привабливості в умовах зовнішньої 

агресії;
• загрозливе зниження платоспроможного попиту насе-

лення;
• нарощення тінізації економіки;
• вимушена мілітаризація економіки.
Отже, проаналізуємо коротко кожну з вище перелічених 

тенденцій.
Критичне гальмування економічного росту виявляється 

в тому, що прискорення падіння реального ВВП відображає 
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системний та структурний характер кризи, в якій перебуває 
національна економіка. Найвищі темпи падіння реального 
ВВП у 2016 р. фіксуються у будівництві, добувній, переробній 
промисловості, оптовій та роздрібній торгівлі. Небезпечну 
тенденцію також становить проблема триваючого зниження 
споживання. Традиційним чинником негативної динаміки 
зниження ВВП залишається експорт. Скорочення реальних об-
сягів експорту товарів і послуг протягом останніх років значно 
прискорилось [5].

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ряд 1 1079346 1299991 1404669 1404669 1404669 1404669 2383182

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

Рис. 4. 1. Динаміка ВВП України протягом 2010-2016 років, млн грн*
*Джерело: складено автором

Протягом 2010 – 2016 рр. показник ВВП зріс. У 2010 р. він 
становив 1079346 млн грн, а у 2016 р. – 2383182 млн грн. Про-
те така тенденція щодо падіння курсу національної валюти в 
Україні нівелює його таке стрімке зростання протягом 2016 р., 
оскільки, наприклад, у 2013 р. курс гривні становив 8,5 грн, а у 
2016 р. зріс більш ніж у 3 рази і становив 27 грн. 

Надзвичайно негативною тенденцією відзначився обсяг екс-
порту українських товарів та послуг за кордон, де в 2010 р. він 
становив 11,9 млрд дол. США, а у 2016 р. – 9,9 млрд дол. США. 
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Така тенденція викликана суспільно-політичною ситуацією в 
Україні, яка відобразилася на зовнішніх зв’язках з іншими краї-
нами світу. Щодо імпорту, то він суттєво не змінювався за вказа-
ний період (рис. 4. 2). 

Аналізуючи поглиблення спаду промислового виробни-
цтва, варто зазначити, що темпи такого падіння, яке триває 
вже протягом останніх двох років, зберігаються на критично 
високому рівні (понад 20,0 %). Різке підвищення індексу цін ви-
робників – у середньому до 42,5 % за підсумками 2016 р., на тлі 
зниження внутрішнього платоспроможного попиту, утворює 
ризики збуту на внутрішньому ринку, і відтак – подальше ско-
рочення випуску промислової продукції. Відповідні тенденції 
ускладнюються фізичною втратою виробничих потужностей у 
зоні конфлікту на Донбасі, що негативно позначається на вну-
трішній виробничій кооперації та експортному потенціалі.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Експорт 11,9 14,2 14,1 14,2 11,5 9,7 9,9
Імпорт 5,4 6,2 6,6 7,5 6,4 5,5 5,3
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Рис. 4.2. Динаміка експорту та імпорту в Україні 
протягом 2010 – 2016 рр., млрд дол. США.*

*Джерело: складено автором
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Загалом протягом 2010 – 2016 рр. відбулося незначне збіль-
шення рівня інфляції, а саме з 109,1% у 2010 р. до 112,4 – у 
2016 р. Проте варто зазначити, що найбільшого значення індекс 
інфляції набув у 2015 р., а саме 143,3. Таку тенденцію успішною 
назвати не можна, оскільки вона свідчить про падіння економі-
ки (рис. 4. 3).

*Джерело: складено автором113 

Ризиком для забезпечення економічної безпеки країни є 
не тільки нарощення тенденції деіндустріалізації національної 
економіки, а й несформованість нових конкурентних, іннова-
ційних драйверів розвитку національної економіки. Акцен-
тування на потенціалі розвитку агросектору та ІТ-сектору не 
розв’язує проблеми зайнятості, ефективного використання 
наявних ресурсів, забезпечення конкурентоспроможності еко-
номіки в умовах переходу на нові технологічні засади розвитку 
світової економіки.

Набуття тотального характеру збитковості економічної 
діяльності виявляється в тому, що великими та середніми під-

113 Статистичний бюлетень [Електронний ресурс] http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/
operativ2016/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ряд 1 109,1 104,6 99,8 100,5 124,9 143,3 112,4
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Рис.4.3. Динаміка індексу інфляції в Україні протягом 2010-2016 рр., %*
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приємствами в цілому по економіці впродовж останніх двох 
років отримано значні збитки. Якщо у 2014 р. баланс збитків 
підприємств досяг за обсягами третини ВВП країни (33,0 %), то 
у 2016 р. їх обсяг перевищив ВВП (105,0 %). Найбільші обсяги 
збитків отримано у промисловості, оптовій та роздрібній тор-
гівлі, операціях з нерухомим майном, професійній, науковій та 
технічній діяльності. 

Говорячи про втрати інвестиційної привабливості в умовах 
зовнішньої агресії, необхідно зазначити, що воєнна загроза, 
макроекономічна нестабільність, різка втрата купівельної спро-
можності виступають ключовими факторами послабшання 
інвестиційної активності інвесторів. Протягом останніх двох 
років відбулося значне зниження капітальних інвестицій в ос-
новний капітал, що свідчить про значні ризики для інвесторів 
щодо вкладання коштів.

Додатковим фактором є погіршення умов конкуренції та 
доступу на зовнішні фінансові ринки. Традиційне домінуван-
ня іноземного інвестування у фінансовий сектор та ринки не-
рухомості на сьогодні обмежується об’єктивними проблемам 
розвитку таких секторів економіки та не відповідає інтересам 
держави стосовно модернізації національної економіки.

Загрозливе зниження платоспроможного попиту населення 
виявляється в тому, що хоч реальна середньомісячна заробітна 
плата в Україні підвищується, проте все ж таки в умовах над-
високого рівня інфляції підриває купівельну спроможність та 
суттєво погіршує добробут і рівень життя переважної більшо-
сті громадян країни. Причому втрата доходів громадян різко 
погіршилася з початку 2015 р. внаслідок різкої девальвації.

Загострює проблему зниження доходів невідповідність су-
часним умовах базових соціальних стандартів – прожиткового 
мінімуму, мінімальної зарплати, за якими реалізується держав-
на соціальна політика. Відповідна незіставність генеруватиме 
високий рівень соціального напруження та невдоволення.
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Приведення у відповідність вищенаведених показників є 
необхідною умовою для підвищення рівня довіри до державної 
економічної політики і реформ. З урахуванням проблеми втрати 
робочих місць на Донбасі та проблем внутрішньо переміщених 
осіб, ризики втрати людського капіталу на середньо- та довго-
строкову перспективу загострюватимуться. Так, за прогнозами 
Economist Intelligence Україна входить до 5 країн світу (після 
Японії, Німеччини, Таїланду та Південної Кореї), які найбільш 
втратять у робочій силі на довгострокову перспективу до 2050 р.

Ще одним показником є нарощення тінізації економіки, 
сучасний рівень якої є критично високим та не відповідає се-
редньому рівню тіньової економіки для країн, що розвиваються 
(32,0  – 35,0  % від ВВП). На таку динаміку впливали фактори: 
макроекономічна нестабільність, панічні настрої, різке зростан-
ня збитковості, виникнення псевдосуверенних утворень в Кри-
му та Донбасі, які посилили контрабандні потоки.

Говорячи про вимушену мілітаризацію економіки, слід за-
значити, що загалом протягом останніх років на сектор безпе-
ки спрямовано значні видатки бюджету, які становлять майже 
20,0  % загальних видатків бюджету України та близько 5,0  % 
ВВП України. Попри те, що ці ресурси спрямовуються не тільки 
для стримування поточних загроз, а й для розвитку оборонного 
виробництва, зберігається небезпека поглиблення дисбалансу 
співвідношення військового та цивільного секторів економіки. 
Подальше нарощування видатків на сектор безпеки означатиме 
для України встановлення режиму економіки воєнного часу. 
Переорієнтація ресурсів на оборонні потреби зумовлює ризи-
ки обмеження джерел розвитку інших сегментів економіки. А 
отже, спрямування значних фінансових, матеріально-технічних 
і людських ресурсів у сектор безпеки має узгоджуватись із стра-
тегією розвитку цивільної економіки.

Забезпечення необхідного рівня економічної безпеки має 
базуватися на принципах:
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• комплексності – необхідності аналізу всіх сторін об’єкта 
дослідження (територіальні і галузеві, соціальні, технічні, еко-
логічні та ін. складники); 

• системності – урахування як внутрішніх взаємозв’язків, 
так і зовнішніх факторів із позицій розгляду об’єкта досліджен-
ня як елемента економічного простору більш високого рівня;

• об’єктивності – диференціація економічної безпеки на 
такі складники, які повинні реально визначати стан безпеки 
регіонів та держави загалом;

• обґрунтованості – формування такої структури еконо-
мічної безпеки, яка б давала змогу відобразити рівень розвитку 
економіки, а також визначити її сильні і слабкі сторони; 

• достатності – кількість виділених компонентів еконо-
мічної безпеки повинна бути задовільною для визначення го-
ловних рис її гарантування;

• можливості управління – багатоваріантність методів 
впливу на функціонування кожного компоненту з боку цент- 
ральних і регіональних структур управління;

• альтернативності – виявлення й обґрунтування декіль-
кох варіантів виходу з кризової ситуації; 

• соціальної спрямованості – пріоритетності здійснення 
заходів, спрямованих на підвищення якості життя населення і 
соціальний прогрес.

Отже, подолання загроз економічній безпеці України вима-
гає послідовної та виваженої економічної політики, яка повинна 
спрямовуватися, передовсім, на посилення конкурентоспро-
можності України на міжнародній арені та зайняття взаємови-
гідних з іншими країнами позицій в глобальному поділі праці.

Забезпечення економічної безпеки України в умовах єв-
роінтеграції багато в чому пов’язана зі складністю процесів,  
викликаних зовнішніми ризиками, які відбулися в Україні в 
2015 – 2016 рр. Нами запропоновано можливий механізм регу-
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лювання впливу зовнішніх ризиків на економічну безпеку дер-
жави, що відображено на рис. 4.4. 

Виділивши на рис. 4.4 зовнішні ризики та їх вплив на еконо-
мічну безпеку України, нами наведено можливі шляхи їх вирі-
шення. Таким чином, ліва сторона схеми – це зовнішні ризики, а 
права частина схеми, виділена відповідно темнішим кольором, 
демонструє запропоновані нами шляхи посилення економічної 
безпеки з метою упередження впливу зовнішніх ризик.

Проведене дослідження щодо основних ризиків і загроз 
економічній безпеці України дало змогу дійти висновку, що 
основними індикаторами економічної безпеки є рівень і якість 
життя населення країни, економічне зростання, показник дер-
жавного боргу, показник рівня інфляції, рівень безробіття, 
дефіцит бюджету, розмір золотовалютних резервів, сталий 
розвиток економіки, що включає екологічну, економічну та со-
ціальну складові. На сьогодні економічній безпеці загрожують 
такі ризики, як: критичне гальмування економічного зростан-
ня; поглиблення спаду промислового виробництва; набуття 
тотального характеру збитковості економічної діяльності; 
втрата інвестиційної привабливості в умовах зовнішньої агре-
сії; загрозливе зниження платоспроможного попиту населення; 
нарощення тінізації економіки; вимушена мілітаризація еконо-
міки. Подолання загроз економічній безпеці України вимагає 
послідовної та виваженої економічної політики, яка повинна 
спрямовуватися, насамперед, на посилення конкурентоспро-
можності України на міжнародній арені та зайняття взаємови-
гідних з іншими країнами позицій в глобальному поділі праці.

4.2. Відплив інтелектуального капіталу та молодої 
робочої сили як чинник небезпеки існування нації

Сьогодні національна та економічна безпека України вима-
гає захищеності життєво важливих інтересів всіх верств насе-
лення, зокрема молоді, за рахунок чого забезпечується сталий 
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Скорочення попиту на український експорт унаслідок уповільнення економічної активності 
в країнах із ринком, що формується, та країнах, що розвиваються, насамперед Китаю 

Ускладнення  конкуренції  за  зовнішнє  фінансування    внаслідок  високої    ймовірності 
розгортання боргової кризи у периферійних  країнах ЄС 

Небезпека  затягування  економіки  України  внаслідок  рецесії  економіки  РФ  в  умовах 
санкцій  та наростання її “токсичності” 

Ескалація російської агресії, що суттєво погіршить стан економіки України 

Посилення відпливу капіталу з України 

Посилення  дестабілізуючого  впливу  платіжного  балансу  на  стан  державних  фінансів  і 
 

Згортання іноземними компаніями інвестиційних планів або перенесення термінів їх 
реалізації на майбутній період у зв’язку з макроекономічною невизначеністю  

Зменшення рівня політичної і фінансової допомоги з боку ЄС та США у  разі гальмування 
структурних реформ (для динаміки фінансового рахунку) 

Зовнішні ризики для України в 2015–2017 рр. 

Застосування нової політики реіндустріалізації на основі випереджального технологічного 
розвитку (створення нової економічної інфраструктури). Підготовка національних проектів 
для співробітництва з іноземними компаніями для локалізації нових виробництв в Україні 

Реструктуризація експорту на основі збільшення обсягів високотехнологічного  сегменту  

Реформування  системи  державних  закупівель  як  єдиного  механізму  державного 
замовлення  має  забезпечити  стимулювання  випуску  високотехнологічної  продукції 
(недопущення до державних закупівель країн, які вчиняють агресію проти України) 

Поглиблення  програм  міжнародного  співробітництва  у  сфері  залучення  до  економічних 
реформ кращого управлінського, аналітично-дорадчого та міжнародного потенціалу 

Збільшення  частки  бюджетних  видатків  інвестиційного  спрямування,  зокрема для 
фінансування інфраструктурних проектів 

Гармонізація  національного  законодавства  з  міжнародними  санкціями  проти  РФ  з  метою 
підвищення механізмів економічного стримування агресії  

Запровадження  європейських  стандартів  гарантування  прав  власності  інвесторів, що  дасть 
змогу  повернути  міжнародну  довіру  до  України  як  до  надійного  партнера,  поліпшити 
фінансову репутацію та полегшити доступ України до міжнародних ринків капіталу 

України 

Створення й  впровадження системи раннього запобігання  кризовим  процесам  в економіці на 
основі  моніторингу,  прогнозування  та  розпізнавання  негативних  тенденцій  у  нарощуванні 
макроекономічних дисбалансів 

 

золотовалютних резервів

Шляхи посилення економічної безпеки 

Рис. 4.4 Вплив зовнішніх ризиків на економічну безпеку України 
та шляхи посилення економічної безпеки в умовах євроінтеграції
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розвиток країни та суспільства. Забезпечення конституційних 
прав і свобод людей, у тому числі їх права на працю, є об’єктами 
національної та економічної безпеки. За умови того, що молодь 
не працевлаштована, вона є соціально незахищеною. Сучасний 
ринок праці в Україні характеризується низкою суперечностей, 
що найбільше проявляється в диспропорціях відносно попиту 
та пропозиції робочої сили. Також досить парадоксальним є 
явище, коли на ринку існують вільні вакансії, але бракує ква-
ліфікованої робочої сили. На наш погляд, диспропорції вини-
кають через недосконалість механізмів ринку праці, зокрема 
ринку праці молодих фахівців.

Насамперед слід зазначити, що однією з ключових соціаль-
но-економічних проблем сучасного етапу розвитку вітчизняної 
економіки є безробіття. Воно зумовлює зменшення купівельної 
спроможності населення, сприяє від’їзду громадян до інших 
країн, зменшує кількість платників податків і призводить до 
виникнення додаткових витрат на утримання тих, хто зали-
шився без роботи. Безробіття веде до неповного використання 
економічного потенціалу суспільства, й тим самим знижує кон-
курентоспроможність країни, зашкоджує її економічному зрос-
танню. Тому рівень безробіття є важливим показником стану 
національної безпеки. Разом з тим безробіття є невід’ємною оз-
накою ринкової економіки і, за словами видатного англійського 
економіста Дж. Кейнса, важливим стимулятором активності 
працюючого населення. Учений також вважав, що повна зайня-
тість неможлива і визначив безпечну межу безробіття у 3 %114.

Історичний досвід переконливо свідчить про те, що жодна 
країна не розв’язала проблему повної зайнятості або наблизи-
лась до цього. Не можна сказати, що за радянських часів безро-
біття не існувало взагалі (воно було прихованим), проте основ-
на частина населення була зайнята в суспільному виробництві. 

114  Гбур З. В. Відплив інтелекту та молодої робочої сили як чинник небезпеки існування 
нації [Електронний ресурс] / З. В. Гбур // Держ. упр.: теорія та практика. – 2017. – № 2. – Режим 
доступу: http://www.e-patp.academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&filtername=&page=20&tipn=Page
&typeview=&designtype=blank_page
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У СРСР досить активно створювалися робочі місця. Про безро-
біття здебільшого говорили як про явище, яке притаманне капі-
талістичній системі. Із розбудовою ринкової економіки Україна 
стикнулася з безробіттям безпосередньо. Рівень безробіття не 
є критичним, проте погіршує й без того складну економічну 
ситуацію в країні. Отже, на сучасному етапі розвитку України 
має бути розроблена нова стратегія політики держави щодо по-
долання безробіття.

Сильно впливають на ситуацію на світовому ринку праці 
міграційні процеси. Під час зростання обсягів переміщень че-
рез кордони все більше і більше молодих людей залишатимуть 
свої домівки у надії знайти роботу, що призводить до міграції 
із сільських регіонів до міст або в інші країни. Це матиме вплив 
на ринки праці у їхніх країнах, а також за кордоном. У час гло-
балізації та сучасних демографічних тенденцій міграція все 
більше стає важливим економічним, соціальним і політичним 
питанням, і тому необхідні детальні статистичні дані для оцін-
ки впливу міграційних процесів на ринок праці115.

Зайнятість української молоді формується в контексті гли-
бинних структурних зрушень в економіці країни, які пов’язані з 
трансформацією галузевої структури економіки від домінуван-
ня промислово-виробничих видів економічної діяльності до 
сфери послуг. У цьому сенсі попит і пропозиція молоді на рин-
ку праці суттєво відрізняються від професійно-кваліфікаційної 
та галузевої структури зайнятості попередніх поколінь. Сфера 
послуг має багато можливостей для забезпечення оплачуваної  
зайнятості, однак саме в ній дисципліна та культура дотри-
мання вимог трудового права є значно слабкішими, ніж у про-
мислово-виробничих видах економічної діяльності. Негативні 
зміни у фактичних трудових відносинах у першу чергу позна-
чаються на молодих працівниках, більш уразливих до низького  

115  Гбур З. В. Відплив інтелекту та молодої робочої сили як чинник небезпеки існування 
нації [Електронний ресурс] / З. В. Гбур // Держ. упр.: теорія та практика. – 2017. – № 2. – Режим 
доступу: http://www.e-patp.academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&filtername=&page=20&tipn=Page
&typeview=&designtype=blank_page
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рівня заробітної плати, часткової чи повної деформалізації від-
носин зайнятості, охоплення тимчасовими контрактами і обме-
женням правового захисту.

На рис. 4.5 відображено картину змін основного показни-
ка зайнятості – абсолютна чисельність зайнятого населення за 
7 років. 

19 180,20 19 231,10 19 261,40 19 314,20

18 073,30

16 443,20
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14 500,00

15 000,00

15 500,00
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18 000,00

18 500,00

19 000,00

19 500,00

20 000,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Рис. 4.5. Динаміка зайнятого населення України впродовж 
2010 – 2016 рр., тис. осіб*

*Джерело: складено автором

Отже, бачимо, що стан зайнятості є тісно пов’язаним з еко-
номічною кон’юнктурою, темпами зростання або падіння ВВП 
країни. Світова економічна криза 2008 – 2010 рр. болюче відби-
лася на українській економіці, яка має великий експорт продук-
ції металургійних підприємств. Криза обернулася скороченням 
робочих місць і чисельності зайнятості116. Наступна “яма” – це 

116 Гбур З. В. Відплив інтелекту та молодої робочої сили як чинник небезпеки існування 
нації [Електронний ресурс] / З. В. Гбур // Держ. упр.: теорія та практика. – 2017. – № 2. – Режим 
доступу: http://www.e-patp.academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&filtername=&page=20&tipn=Page
&typeview=&designtype=blank_page
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початок російсько-української війни, втрата 7 % території, що 
скоротило за 2014 – 2016 рр. ВВП країни на 15 %.

Динаміка безробітного населення України впродовж 2010 – 
2016 років наведена на рис. 4.6.
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Рис. 4.6 Динаміка безробітного населення України 
впродовж 2010-2016 років, тис. осіб*

*Джерело: складено автором

Отже, якщо аналізувати дані Державної служби статистики 
України [8], то такі тенденції прослідковувалися в усіх галузях, 
крім оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних 
засобів і мотоциклів, фінансової та страхової діяльності, де 
відбувалося зростання. Якщо аналізувати структуру зайнятого 
населення за видами економічної діяльності в 2016 р., то най-
більшу частку становлять оптова та роздрібна торгівля, ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів (22  %). Це є сферою 
надання послуг населенню. Аграрний сегмент (сільське, лісове 
та рибне господарство) становив 17 % від загального показника 
зайнятості населення; промисловість – 16 %, освіта – 9 %. Щодо 
галузей, які становлять найменшу частку у структурі зайня-
тості, то серед них спостерігаємо мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок (1 %). 

Така макроекономічна структура народного господарства 
робить певні обмеження для працевлаштування молодих спе-
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ціалістів. Україна поволі стає аграрно-індустріальною країною 
з доволі розвиненим третинним сектором економіки. 

Молодіжна зайнятість дуже тісно пов’язана із загальною си-
туацією у сфері зайнятості. Проте вона має свої власні виміри 
та проблеми, що вимагають специфічних заходів у відповідь. 
Окремі характеристики та виміри молодіжної зайнятості від-
різняються залежно від статі, віку, етнічного походження, рівня 
освіти та професійного навчання, сімейного походження, стану 
здоров’я та працездатності тощо. Деякі групи більш уразливі 
та натикаються на окремі перешкоди, коли здійснюють пере-
хід і перебувають на ринку праці. Небезпека криється в тому, 
коли постійно скаржитися на цю ситуацію, то вразливі групи 
молоді можуть перестати шукати роботу, вважаючи, що все це 
марно. Вони втрачають довіру до системи управління, яка, на 
їхню думку, не є спроможною втілити у життя їхні очікування, і 
у крайніх випадках це може призвести до політичної нестабіль-
ності та зростання екстремізму.

Проаналізуємо структуру безробіття за віковими групами в 
2016 році (рис. 4.7.).

Рис. 4.7. Структура безробіття за віковими групами у 2016 році, %
*Джерело – складено автором на основі
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Отже, як бачимо, найбільший рівень безробіття спосте-
рігається у населення віком від 15 до 24 років і досягає 23  %. 
Це зумовлено тим, що молодим фахівцям дуже складно знайти 
роботу, оскільки роботодавцям потрібні зазвичай працівники 
з досвідом. Саме такі тенденції змушують молодь виїжджати за 
кордон у пошуках високооплачуваної роботи. 

Сучасні тенденції у сфері молодіжної зайнятості демонстру-
ють, що після кількох років зниження молодіжного безробіття 
його показники знову почали зростати як в Україні, так і у світі. 
На жаль, молодь позбавлена можливостей гідно працювати з 
низки причин – це нерівність у розподілі соціальних благ кра-
їн, загальний дефіцит можливостей гідного працевлаштування 
випускників і низка інших. Згідно з офіційною статистикою, 
71 млн молодих осіб у світі – безробітні117.

Молодіжне безробіття не є виключно українською проб- 
лемою. Починаючи з 2007 р., кількість безробітних молодих 
людей у світі збільшилася на 3,4 млн осіб, а офіційно зайня-
тих – зменшилася на 22,9 млн. Міжнародний молодіжний фонд 
зазначив, що у 2018 р. світовий рівень безробіття серед молоді 
сягає 12,8 %. Для розв’язання проблеми молодіжного безробіт-
тя потрібна нова концепція державної політики регулювання 
зайнятості. У світі зазвичай вживають таких заходів, як ство-
рення підприємств, малих молодіжних підприємств або відді-
лів сприяння працевлаштуванню молоді при ВНЗ або службах 
зайнятості у вільний від навчання час. Наразі у суспільстві три-
ває дискусія щодо збільшення держзамовлення. На нашу думку, 
це не розв’яже проблему в умовах глибокої фінансової кризи, 
що затягнулася. У держави немає чіткої програми підготовки 
кадрів в умовах ситуації, яка швидко змінюється під впливом 
глобалізаційних процесів. Зберігається перекіс у підготовці 
юристів та економістів. Наявність структурної диспропорції 
між попитом на робочу силу та її пропозицією обмежує мож-

117 Гбур З. В. Відтік інтелекту за кордон – вплив на економічну безпеку / З. В. Гбур // 
Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. – 2018. – № 5. – С. 85–89.
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ливості працевлаштування безробітних і задоволення потреб 
роботодавців у працівниках118.

Фактично відсутня альтернативна державній служба пра-
цевлаштування. До того ж, держава не створює робочі місця, 
чим сприяє відпливу молоді та кваліфікованої робочої сили в 
інші країни. За кордон виїхала вже третина працездатного насе-
лення України. Згідно з даними соціологічних опитувань, 52 % 
українського населення і близько 80 % молоді охоче залишили 
б країну за першої можливості. Третина українських трудових 
мігрантів має вищу освіту. 

Така ситуація знижує інтелектуальний потенціал України, 
який визначає її роль і місце у світовому “табелі про ранги”. За 
прогнозами ЮНЕСКО, досягти високого рівня національного 
добробуту можуть тільки ті країни, які мають серед працездат-
ного населення 40–60 % фахівців з вищою освітою. Як свідчить 
Голова Міжнародної організації українців “Четверта хвиля” Ва-
лерій Рябенко, “в Україні немає навіть державної концепції, яка 
б визначала принципи, стратегічні і тактичні завдання в питан-
ні трудового міграційного потоку. Нікого не цікавлять загрози, 
пов'язані з величезним відтоком нашої робочої сили за кордон. 
Жоден український уряд часів незалежності не поставив перед 
собою завдання розробити цю стратегічну програму”.

Маючи менше досвіду і менше навичок, ніж багато дорос-
лих людей, молодь часто стикається із особливими трудноща-
ми під час пошуку роботи. Глобальний рівень безробіття серед 
молоді, який довгий час перевищував ті ж самі показники в 
інших вікових групах, зазнав свого апогею в 2009 р. (світова 
банково-економічна криза). У періоди економічних спадів мо-
лоді люди часто є останніми, кого хочуть наймати, і першими, 
кого звільняють. У 2015 р. глобальний рівень безробіття серед 
молоді становив 12,6 %, водночас цей показник серед дорослих 
людей становив 4,8  %. Навіть після того, як молодим людям  

118 Гбур З. В. Відтік інтелекту за кордон – вплив на економічну безпеку / З. В. Гбур // 
Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. – 2018. – № 5. – С. 85–89.



4.
2.

 В
ід

пл
ив

 ін
т

ел
ек

т
уа

ль
но

го
 к

ап
іт

ал
у т

а 
мо

ло
до

ї р
об

оч
ої

 си
ли

 я
к 

чи
нн

ик
 

не
бе

зп
ек

и 
існ

ув
ан

ня
 н

ац
ії

221

вдається знайти роботу, вони все одно продовжують відчувати 
нестабільність, нестачу можливостей для професійного розвит-
ку і загрозу безробіття. У молодих людей більше шансів опи-
нитися на вразливому робочому місці, що потім може неспри-
ятливо відобразитися на їхньому майбутньому і перспективах 
доходів. До речі, серед молодих людей нараховується диспропо-
рційна кількість у класі “працюючих бідних”. До того ж, недо-
статньо статистичних даних щодо класу “працюючих бідних”, 
адже багато з них трудиться у секторі неформальної економіки. 
Однак із тих даних, які доступні, випливає, що молодь стано-
вить 23,5 % загальної кількості працюючих бідних порівняно з 
18,6 % небідних працюючих119.

Особливого значення для забезпечення економічної безпе-
ки України сьогодні набуває освітня міграція.

Проблема освітньої міграції в сучасному світі набуває все 
більшої актуальності у зв’язку з низкою причин економічного та 
соціального характеру. Поглиблення інтернаціоналізації госпо-
дарських зв’язків, розвиток інтеграційних процесів приводять 
до розширення можливостей навчання та академічних обмінів 
за кордоном, збільшення попиту на послуги високоякісної між-
народної освіти. Зростання ролі інтелектуального капіталу в 
розвитку національних економік актуалізує вивчення причин, 
наслідків і перспектив міжнародних освітніх міграцій та акаде-
мічної мобільності, оскільки переважну частину мігрантів ста-
новить молодь – найбільш активна частина населення, схильна 
до саморозвитку та адаптації в мультикультурному середовищі, 
втрата якої для будь-якої економіки може мати вкрай негативні 
соціально-економічні наслідки.

Причинами прийняття рішення про продовження освіти за 
кордоном серед української молоді є такі:

• можливість побачити світ, знайти нових друзів тощо;
119 Гбур З. В. Відплив інтелекту та молодої робочої сили як чинник небезпеки існування 

нації [Електронний ресурс] / З. В. Гбур // Держ. упр.: теорія та практика. – 2017. – № 2. – Режим 
доступу: http://www.e-patp.academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&filtername=&page=20&tipn=Page
&typeview=&designtype=blank_page
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• досягнення більшої конкурентоспроможності на захід-
ному ринку праці;

• належні умови праці та високий рівень життя за кордоном; 
• висока якість навчання за кордоном;
• досягнення більшої конкурентоспроможності на ринку 

праці.
Питання регулювання освітньої міграції тісно пов’язане з 

питаннями національної безпеки. Розвинені країни використо-
вують міжнародну освіту як один із інструментів залучення 
молодого, здібного до навчання та активного сегменту люд-
ського капіталу до національних економік. Участь України у 
Болонському процесі та поглиблення співпраці з ЄС створює 
нові можливості для української молоді у сфері здобуття висо-
коякісної європейської освіти і водночас несе з собою тради-
ційні загрози, пов’язані з будь-яким іншим видом міжнародної 
міграції. Нині Україна є переважно постачальником освітніх 
мігрантів в інші країни, що зумовлено зростанням доступності 
освіти за кордоном (головним чином у країнах ЄС, що межують 
з Україною), розширенням міжнародної співпраці українських 
вузів і поглибленням економічних зв’язків із ЄС. Хоча частка 
освітніх мігрантів у загальній кількості працездатного населен-
ня, що виїжджає за кордон, є незначною (близько 3 %), вплив 
процесів виїзду молоді має вкрай неоднозначні наслідки для 
країни-постачальника мігрантів.

На сьогодні в української молоді існують такі особливості 
вибору освіти за кордоном120: 

• сучасний стан вищої освіти України не відповідає уяв-
ленням про якісну освіту, еталоном якої, зокрема, виступає 
якість освіти в закордонних університетах; 

• нинішній стан вищої освіти, за оцінками молоді, зумов-
лений присутністю суттєвих недоліків та проблем в українській 

120 Гбур З. В. Відплив інтелекту та молодої робочої сили як чинник небезпеки існування 
нації [Електронний ресурс] / З. В. Гбур // Держ. упр.: теорія та практика. – 2017. – № 2. – Режим 
доступу: http://www.e-patp.academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&filtername=&page=20&tipn=Page
&typeview=&designtype=blank_page
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системі вищої освіти, зокрема, надмірною теоретичною спря-
мованістю матеріалу, що викладається, застарілістю навчаль-
них програм, проблемами з реалізацією болонського процесу, 
бюрократією, невмотивованістю викладачів; 

• вищеперелічене впливає на міграційну установку як ва-
жіль виштовхування для молоді на навчання за кордоном.

Навчання за кордоном за умови повернення мігранта на 
батьківщину має позитивний ефект для країни походження. У 
цьому разі країна отримує більш підготовленого спеціаліста, 
ніж звичайний працівник-мігрант, оскільки він знає мову, а 
отриманий за роки навчання соціальний і культурний потенці-
ал надає йому кращих адаптаційних характеристик. Навчання 
за кордоном за програмами обміну або програмами, що фінан-
суються урядами розвинених країн у межах політики сприяння, 
також створює певну економію у підготовці кваліфікованих 
кадрів для країни, що постачає мігрантів. Однак головною за-
грозою, котра постає перед країною-донором студентів, є ризик 
втрати інтелектуального потенціалу, старіння структури насе-
лення за рахунок виїзду та перетворення освітньої міграції на 
еміграцію через навчання.

Існують дані, що вказують на співвідношення навчальної 
еміграції та імміграції. Так, до Америки їде навчатись у 13 разів 
більше людей, ніж виїжджає, до Великобританії – у 16 разів, до 
Австралії – у 22 рази, до Франції – у 4 рази, до сусідньої Чехії – у 
3 рази, до України – лише на третину.

До ключових проблем зайнятості молодих спеціалістів в 
Україні належать і психологічні, і політичні, і мотиваційні, і 
соціальні, і національні, і культурні. Серед них можна виокре-
мити: невідповідність життєвих установок, цінностей і моделей 
поведінки молоді потребам країни, відсутність комплексної 
системи виявлення та просування ініціативної і талановитої 
молоді, відсутність у молоді інтересу до участі в суспільно-по-
літичному житті суспільства, соціальна ізольованість молодих 
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людей, які перебувають у важкій життєвій ситуації, відсутність 
можливостей для повноцінної соціалізації та залучення в тру-
дову діяльність, відсутність національної та соціокультурної 
самоідентифікації молоді та відсутність знань про інші народи, 
культури і релігії, наявність негативних етнічних і релігійних 
стереотипів.

Проведене дослідження дає змогу зробити такі висновки: 
по-перше, еміграція молоді за кордон чинить значну загрозу 
існуванню української нації, оскільки молоді люди, які їдуть  
за кордон, прагнуть залишитися там для постійного місця  
проживання; по-друге, молодь є рушійною силою сталого 
розвитку країни, відповідно тієї, де здійснюють свою життєді-
яльність (суспільну, трудову тощо); по-третє, втрачаючи через 
економічні інтереси молодих фахівців, Україна втрачає значний 
людський потенціал, що підриває нашу державу як економічно, 
так і культурно. 

Основними причинами еміграції молоді на сьогодні є: еко-
номічні, що виявляються у прагненні отримати достойну заро-
бітну плату, досягнення більшої конкурентоспроможності на 
західному ринку праці, належні умови праці та високий рівень 
життя за кордоном; соціальні (можливість побачити світ, знай-
ти нових друзів, висока якість навчання за кордоном); політичні 
(відсутність стабільності, наявність в Україні політичної кризи 
та війни на Сході України).

Проведене дослідження дало змогу з’ясувати особливості 
відпливу інтелекту та молодої робочої сили як чинника небез-
пеки існування нації. До них нами віднесено121:

• високий рівень безробіття у результаті занепаду вітчиз-
няного виробництва, падіння ВВП країни, створюються обме-
ження для працевлаштування молодих спеціалістів. Найбіль-
ший рівень безробіття спостерігається у населення віком від 

121  Гбур З. В. Відплив інтелекту та молодої робочої сили як чинник небезпеки існування 
нації [Електронний ресурс] / З. В. Гбур // Держ. упр.: теорія та практика. – 2017. – № 2. – Режим 
доступу: http://www.e-patp.academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&filtername=&page=20&tipn=Page
&typeview=&designtype=blank_page
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15 до 24 років. Це зумовлено тим, що молодим фахівцям дуже 
складно знайти роботу, оскільки роботодавцям потрібні зазви-
чай працівники з досвідом;

• освітню міграцію, яка розглядається як можливість здо-
бути за кордоном безкоштовну освіту, освіту за рахунок коштів 
грантів і проектів, а також платну освіту, однак значно дешевше, 
ніж у вищих навчальних закладах України та більш престижну;

• пошук високооплачуваної роботи (молодь, яка вже має 
середньо-спеціальну чи навіть вищу освіту, виїжджає за кордон 
у пошуках високооплачуваної роботи у зв’язку з тим, що в Укра-
їні великий розрив між доходами населення та витратами);

• бажання стабільності та почуття безпеки штовхає на по-
шуки можливостей переїхати на постійне проживання до країн 
Євросоюзу. На сьогодні до ключових особливостей відпливу 
за кордон молоді також належать політична нестабільність та 
проведення антитерористичної операції на Сході нашої країни;

• психологічний та соціальний чинник. Велика роль у цьо-
му відводиться телебаченню, яке шляхом соціальної та комер-
ційної реклами розповідає про переваги навчання та працев-
лаштування за кордоном, а також про перспективи, соціальні 
гарантії тих країн, які запрошують.

4.3. Гібридні загрози економічній безпеці держави

Специфіка збройних протистоянь, місце та значення вій-
ськового аспекту в державному управлінні залежить від рівня 
економічного розвитку та технологічної складової. У процесі 
ускладнення воєнної зброї та техніки, який відбувається па-
ралельно з удосконаленням інших суспільних процесів та гро-
мадської свідомості, породжуються властиві цьому розвитку 
методи воєнного протистояння. 

Формальною війною вважається зіткнення збройних сил 
однієї держави зі збройними силами іншої. Таке зіткнення су-
проводжується формальним актом оголошення війни. Нефор-
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мальні війни – це збройні конфлікти, у яких принаймні одна 
або обидві сторони є недержавними утвореннями. Нові загро-
зи, що виникли після закінчення холодної війни, призвели до 
виникнення феномену сірої зони, тобто до комбінації війни і 
воєнних дій з організованою злочинністю (наприклад, конфлікт 
в Республіці Ічкерія). Формальні війни можуть набувати тра-
диційної та нетрадиційної форм. Традиційні війни – це воєнні 
дії регулярних збройних сил однієї країни проти регулярних і 
нерегулярних збройних сил (партизанські війни) іншої країни 
із застосуванням звичайних засобів збройної боротьби. Тради-
ційні війни  – контактні, їх подальший розвиток пов’язаний із 
розробленням нових способів і засобів збройної боротьби. У по-
єднанні з новітніми інформаційними технологіями вони поро-
джують такі форми, як мережеві та мережо-центричні війни122.

Нетрадиційні війни – це зіткнення регулярних збройних 
сил країни з іррегулярними формуваннями, угрупованнями, 
загонами, які не визнають норм і правил ведення воєнних дій. 
Формальні та неформальні воєнні конфлікти можуть бути си-
метричними й асиметричними. 

Асиметричний конфлікт відбувається за участю суб’єктів, 
що якісно відрізняються щодо силового потенціалу й принци-
пів організації та управління. Навіть без переходу до воєнної 
фази асиметричний конфлікт має низку специфічних ознак, 
які є наслідком обмеженого арсеналу засобів для слабших 
учасників. В асиметричних відносинах сильний партнер зазви-
чай не потребує застосування додаткових силових заходів для 
нав’язування власної волі. Тому конфлікт часто відбувається 
в латентному вигляді, лише епізодично переходячи в збройну 
фазу у формі жорстоких і, на перший погляд, ірраціональних 
дій, зокрема терористичних актів. Такі дії є тим засобом з обме-
женого арсеналу, за допомогою якого слабший партнер впливає  
(і потенційно перемагає) на сильнішого123.

122 Гбур З. В. Актуальні гібридні загрози економічній безпеці України / З. В. Гбур // Ін-
вестиції: практика та досвід. Серія:  Державне управління. – 2018. – № 7. – С. 97–100.

123 Там само.
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У сучасних умовах формується новий вид загрози дер-
жавній цілісності під назвою “гібридна війна”. Для більш гли-
бокого розуміння її впливу на державне управління економіч-
ною безпекою слід розглянути основні підходи до визначення  
цього поняття.

Автором цієї концепції є Ф. Хоффман, колишній офіцер 
морської піхоти, науковий співробітник міністерства оборони 
США. Його називають великим теоретиком у галузі збройних 
конфліктів та військово-політичної стратегії. Зокрема, він за-
значає, що конфлікти будуть мультимодальними (тобто таки-
ми, що ведуться різними способами) та багатоваріантними, що 
не входять в межі простої конструкції ведення збройного кон-
флікту чи війни. За Ф. Хоффманом, майбутні загрози можуть 
більшою мірою бути охарактеризованими як гібридне співвід-
ношення традиційних та нерегулярних стратегій і тактик, це 
децентралізоване планування та виконання, участь недержав-
них акторів з використанням одночасно простих та складних 
технологій124.

На сьогодні існують різні варіанти визначення сутності  
гібридної війни. Отже, гібридна війна розуміється, як:

1) військова стратегія, що поєднує звичайну війну, малу 
війну та кібервійну;

2) атака з використанням ядерної, біологічної, хімічної 
зброї, саморобних знарядь для терористичних атак та інформа-
ційного тиску;

3) складна та гнучка динаміка бойового простору (battle- 
space), яка передбачає швидку реакцію та адаптацію учасників 
протистояння;

4) сучасний вид партизанської війни, яка поєднує сучасні 
технології та методи мобілізації (Б. Неметт, підполковник Кор-
пусу морської піхоти США);

124 Гбур З. В. Гібридна війна та її вплив на державне управління економічною безпекою / 
З. В. Гбур // Relevant issues of development and modernization of the modern science: the experience 
of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – Riga, 
Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – С. 75–93.
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5) основний метод в асиметричній війні, яка ведеться на 
трьох умовних фронтах – серед населення конфліктної зони, ти-
лового населення та міжнародної спільноти (полковник Армії 
США Д. МакКуен);

6) будь-які дії ворога, який швидко та гнучко використовує 
найрізноманітніші комбінації дозволеної зброї, партизанську 
війну, тероризм, злочини на полі бою для досягнення політич-
них цілей (Ф. Хоффман).

У свою чергу Є. Магда зауважує, що гібридну війну мож-
на у найзагальніших рисах визначити як сукупність заздале-
гідь підготовлених і оперативно реалізованих дій військового, 
дипломатичного, економічного, інформаційного характеру, 
спрямованих на досягнення стратегічних цілей. До складових 
гібридної війни відносяться традиційні та нестандартні загро-
зи, тероризм, підривні дії, коли використовуються новітні чи 
нешаблонні технології для протидії перевазі супротивника у 
військовій силі125.

Науковець М. Айшервуд пропонує таке трактування  
“гібридної війни” – це війна, що стирає різницю між чисто  
конвенційною та типово нерегулярною війною.

Проаналізувавши деякі підходи та визначення різних на-
уковців і державних діячів, пропонуємо власне визначення.  
Гібридна війна, на нашу думку, це  – сукупність засобів та  
інструментів, які використовуються противником, до складу 
яких входить не тільки і не стільки ядерна, біологічна, хімічна 
зброя, а комплекс інформаційних, високотехнологічних, кібер-
нетичних засобів впливу, психологічний тиск з метою досяг-
нення політичних цілей.

На переконання В. Передборського, гібридна війна має такі 
основні форми організації сил126:

125 Гбур З. В. Гібридна війна та її вплив на державне управління економічною безпекою / 
З. В. Гбур  // Relevant issues of development and modernization of the modern science: the experience 
of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – Riga, 
Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – С. 75–93.

126 Економічна безпека України в умовах гібридної агресії : аналіт. доп. / Я. Б. Базилюк, 
С. В. Давиденко, Д. Ю. Венцковський та ін. – Київ : НІСД, 2017. – 320 с.
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• за критерієм масштабу використання збройних сил: ве-
ликомасштабні та невеликі, мобільні підрозділи із високотехно-
логічною зброєю, системами зв'язку, інформаційною технікою;

• за критерієм відношення до офіційної влади: державні 
та парамілітарні (партизанські), добровольчі підрозділи зброй-
них сил. Україні (як і Росії) завжди було характерним широке 
застосування, крім державних військових формувань, парти-
занських, добровольчих, інших парамілітарних підрозділів. За 
сучасних умов значення невеликих мобільних військових угру-
пувань, у тому числі альтернативних до держави, з функцією 
виконання диверсійно-розвідувальних, штурмових, терорис-
тичних, інших спеціальних завдань різко зростає.

На думку В. Горбуліна, кожен конкретний елемент “гібрид-
ної війни” не новий по суті й використовувався майже в усіх 
війнах минулого, але унікальними є узгодженість і взаємозв'я-
зок цих елементів, динамічність та гнучкість їх застосування, 
а також зростання ваги інформаційного чинника. Причому 
інформаційний чинник в окремих випадках стає самостійним 
складником і виявляється не менш важливим, ніж військовий127.

З огляду на це Л. Савин пропонує класифікацію видів зброї, 
зокрема128:

1. Модельно-організаційна – зброя, що ґрунтується на осо-
бових базах даних політиків, державних службовців, бізнесме-
нів тощо країни противника. Ці бази збирають за допомогою 
різних міжнародних організацій, благодійних фондів, радників, 
політологів та інших підготовлених служб. У цих базах даних 
міститься інформація про рахунки з-за кордону, а також ком-
прометуюча інформація. Основні бази даних використовують-

127 Великий А. П. Про один підхід до дослідження економічної безпеки та деякі резуль-
тати його практичного застосування / А. П. Великий, В. П. Горбулін, І. В. Сергієнко. – Київ, 
1997. – 24 с.

128 Гбур З. В. Гібридна війна та її вплив на державне управління економічною безпекою / 
З. В. Гбур // Relevant issues of development and modernization of the modern science: the experience 
of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – Riga, 
Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – С. 75–93.
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ся для залякування і розкладання політичної та державної еліти 
для формування кола підтримки та запобіганню супротиву.

2. Інформаційна зброя класифікується за такими ознаками:
• за якістю інформації;
• за носієм інформації.

За якістю інформаційна зброя поділяється на:
• концептуально-методологічну – це формування гло-

бальної політики, що спрямовується на різні народи з метою 
створення якогось конкретного спланованого виміру розвитку 
історичних подій;

• хронологічну – інформація хронологічного плану – є  
послідовність фактів та явищ, що дає можливість розглядати 
всі явища історичного процесу та прогнозувати вектори май-
бутньої політики;

• факторологічну – це ідеологія, релігія, технології; саме ці 
види зброї дають можливість підпорядкувати собі противника.

3. Матеріальна зброя поділяється на:
• економічну, що включає засоби економічної боротьби з 

дезорганізацією структур противника і подальше їх поглинан-
ня. Сюди входить контроль фінансово-кредитної системи кра-
їни та контроль інших економічних систем держави, контроль  
за борговими зобов’язаннями, розподілом коштів, повернен-
ням фінансів у державу, прибутковістю державного сектору в 
економіці;

• зброю геноциду, що включає етнічний геноцид, нарко-
тичний, алкогольний, інформаційно-економічний та інший;

• звичайну зброю фізичного знищення.
Як підкреслює В. Горбулін, нинішня безпекова криза виріз-

няється тим, що розгортається за умов глобалізації, тобто кар-
динального підвищення ступеня взаємної залежності суб’єктів 
міжнародної політики, а це вимагає підвищення рівня відпові-
дальності учасників системи міжнародних відносин. Нехтуван-
ня міжнародними зобов’язаннями, зокрема з боку впливових 
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світових держав та їх об’єднань, призводить до небезпечних 
наслідків на регіональному та глобальному рівнях129.

Головною загрозою економічній безпеці України є гібрид-
на війна з боку Російської Федерації, яка змушує українців ух-
валювати рішення про обрання колективної системи безпеки 
через Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) та 
Європейський Союз, наслідуючи досвід більшості країн по-
страдянського режиму.

Незважаючи на вже триваючу четвертий рік гібридну війну 
Росії проти України, низка гібридних загроз із 2014 р. залиша-
ються актуальними і на сьогодні, створюючи небезпеку дестабі-
лізації й ослаблення нашої держави, порушення фундаменталь-
них прав і свобод, зниження рівня життя та, власне, і самого 
мирного існування громадян України.

Для ідентифікації гібридних загроз треба розмежувати по-
няття “виклик”, “ризик”, “небезпека”, “загроза”, “надзвичайна 
ситуація”, які є базовими в теорії “безпеки”. Часто деякі з них 
ототожнюються і вживаються як синоніми, що не завжди від-
повідає реальному стану речей. 

У цьому контексті варто навести визначення поняття  
“гібридна загроза” – це будь-який противник, який одночасно 
та адаптовано використовує співвідношення звичайного озбро-
єння, нерегулярну тактику, тероризм та злочинну поведінку в 
зоні бойових дій для досягнення своїх політичних цілей.

Гібридні загрози включають в себе різні режими веден-
ня війни, які, у свою чергу, включають стандартне озброєння, 
нерегулярні тактики і формування, терористичні акти (у тому 
числі і насилля та примус) і кримінальний безлад. На сьогодні 
цей термін має три аспекти. Гібридність стосується, по-пер-
ше, військової ситуації та умов; по-друге, стратегії та тактики  

129 Горбулін В. П. Входження ОПК України в європейський оборонно-промисловий 
простір / В. П. Горбулін, В. С. Шеховцев, А. І. Шевцов // Стратег. пріоритети. – 2015. – № 4. –  
С. 5–11.
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противника; по-третє, типу сил, які держава повинна створюва-
ти та підтримувати130.

Розмірковуючи про виникнення воєнних загроз, варто  
визначити основні джерела і чинники воєнної небезпеки Укра-
їни в сучасних умовах. Як зауважує І. Руснак, існуючі джерела 
воєнної небезпеки для України за походженням можна поді-
лити на зовнішні та внутрішні. До основних зовнішніх джерел 
належать131:

• наявність територіальних претензій до України;
• зацікавленість у зміні зовнішнього та внутрішнього по-

літичного курсу України на свою користь;
• прагнення до зменшення політичної, економічної, воєн-

ної ваги України в інтересах свого домінування в регіоні;
• ведення проти нашої держави ворожої пропаганди, під-

тримка дій сепаратистських сил в Україні, сприяння розпалю-
ванню міжетнічних та міжконфесійних суперечностей;

• зацікавленість у встановленні контролю над стратегіч-
ними об'єктами та комунікаціями України;

• наявність поблизу кордонів України значних угруповань 
військ.

Актуальність наведених джерел набуває особливого значен-
ня з огляду на інші об’єктивні чинники, які походять із сусідніх 
держав. До таких чинників можна віднести:

• внутрішню економічну й соціально-політичну неста-
більність;

• недостатню правову врегульованість міждержавних від-
носин з Україною.

• наявність потужного воєнного потенціалу в поєднанні з 
перманентним зростанням воєнних витрат.

130 Гбур З. В. Гібридна війна та її вплив на державне управління економічною безпекою / 
З. В. Гбур // Relevant issues of development and modernization of the modern science: the experience 
of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – Riga, 
Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – С. 75–93.

131 Там само.
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Характер сучасних та майбутніх війн визначається тенден-
ціями розвитку форм і способів ведення збройної боротьби. 
Серед них варто виділити:

1. Зростання значення стратегічного неядерного стриму-
вання супротивника шляхом масового оснащення військ но-
вітніми засобами збройної боротьби для ведення неядерних, 
неконтактних (дистанційних) бойових дій.

2. Підвищення ролі динамічності та маневреності в діях 
військ на розрізнених напрямах із широким застосуванням сил 
швидкого реагування, аеромобільних військ і військ спеціаль-
ного призначення.

3. Розширення простору та масштабів збройної боротьби, 
перенесення бойових дій із землі й поверхні морів у повітря, під 
воду та у космос. Одночасне вогневе та електронне ураження 
військ, об'єктів тилу, економіки, комунікацій на всій території 
супротивника.

4. Зростання ролі протиборства в інформаційній сфері та 
використання новітніх інформаційних технологій.

5. Боротьба з міжнародним тероризмом, створення експе-
диційних сил для проведення миротворчих і антитерористич-
них операцій.

Аналізуючи міжнародний досвід, слід зазначити що в ЄС 
доволі чітко ідентифікували “гібридні загрози” та визначали 
заходи протидії. Була розроблена низка документів. Зокрема, 
Глобальна стратегія ЄС Спільний рамковий документ з про-
тидії гібридним загрозам (06.04.2016), Спільна доповідь Євро-
пейському парламенту і Європейській Раді з його імплементації 
(19.07.2017), Оперативний протокол ЄС з протидії гібридним за-
грозам “EU Playbook” (05.07.2016), Спільний робочий документ 
“Східне партнерство – 20 очікуваних досягнень до 2020  року: 
фокусуючись на головних пріоритетах та реальних результатах” 
(15.12.2016), доповідь Європейського парламенту “Протидія  
гібридним загрозам: Співпраця ЄС-НАТО” (березень 2017 р.)
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В ЄС класифікують сфери протидії таким загрозам: інфор-
маційна сфера, енергетика, транспорт та інфраструктура, кос-
мос, військова сфера, охорона здоров’я і продовольча безпека, 
кіберпростір, фінансова сфера, промисловість, громадський 
або суспільний вимір. Необхідно підкреслити, що в ЄС досить 
серйозно підійшли до виявлення гібридних загроз і ще мину-
лого року запропонували створити Центр аналізу гібридних 
загроз ЄС (EU Hybrid Fusion Cell) у рамках Розвідувального і 
ситуативного центру ЄС (EU Intelligence and Situation Centre, 
EU INTCEN) Європейської служби зовнішньої дії. Саме на цю 
нову структуру, яка в травні 2017 р. набула повної оперативної 
здатності, і покладається завдання збирання, аналізу і доведен-
ня відкритої та закритої інформації щодо індикаторів та запобі-
гання гібридним загрозам. Цей Центр підводить гібридні загро-
зи під єдиний європейський знаменник та доводить відомості 
про них, у тому числі й у формі “Гібридного Бюлетеня” (Hybrid 
Bulletin), до інституцій ЄС і країн – членів Євросоюзу132.

В Україні ж під загрозою виявилися практично всі сфери 
суспільного життя – економіка, політика, культура пам’яті та 
інформаційного споживання, навіть ідентичність. Слабка ди-
версифікація ринків збуту української продукції, прив’язаність 
до російського ринку базових секторів вітчизняного господар-
ства, відсутність альтернативних джерел постачання ресурсів – 
усе це перетворилося на питання національної безпеки. Про-
мисловість, інфраструктура залишаються енерговитратними 
й малоефективними. Відсутність адекватної інформаційної та 
культурної політики спричинила культурну окупацію свідо-
мості значної частини громадян. Зусиллями пропаганди була 
нав’язана штучна проблема дискримінації російськомовного 
населення, страх перед ефемерною загрозою “бандерівщини”. 
Український інформаційний простір без належного російсько-

132  Гбур З. В. Гібридна війна та її вплив на державне управління економічною безпекою / 
З. В. Гбур // Relevant issues of development and modernization of the modern science: the experience 
of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – Riga, 
Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – С. 75–93.
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мовного й англомовного контенту виявився замкненим, некон-
курентним, не готовим донести українську позицію до світової 
спільноти.

Дослідник В. Мартинюк пропонує таку класифікацію  
гібридних загроз економічній безпеці Україні та суспільству  
на сучасному етапі133:

1) у військовій сфері:
• діяльність незаконних збройних формувань на території 

України, що спрямована на дестабілізацію внутрішньої соціаль-
но-політичної ситуації в Україні, порушення функціонування 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 
блокування важливих об’єктів промисловості й інфраструктури;

• діяльність диверсійно-розвідувальних груп агресора під 
маскою українських силовиків з метою дискредитації останніх;

• нелегальне розповсюдження (торгівля) зброєю, що при-
зводить до неконтрольованого володіння зброєю населенням 
країни та можливостей її придбання;

• цілеспрямовані заходи дискредитації Збройних сил 
України та інших військових формувань і силових структур; 

2) у правоохоронній сфері:
• використання компромату на представників правоохо-

ронної системи не для усунення їх від роботи, а для просування 
необхідних для зацікавленої сторони рішень;

• фізичне усунення активно діючих співробітників право-
охоронних органів;

• використання зовнішнього впливу на злочинні елементи 
для розхитування ситуації в Україні;

3) в інформаційній сфері:
• відкрите і приховане використання демократичних норм 

та процедур країн ЄС, а також США, й інших країн-партнерів 
для інформаційної дискредитації України та її спроб формувати 
міжнародну підтримку протидії російській агресії;

133 Гбур З. В. Гібридна війна та її вплив на державне управління економічною безпекою / 
З. В. Гбур  // Relevant issues of development and modernization of the modern science: the experience 
of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – Riga, 
Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – С. 75–93.



236

• політичні та лобістські заходи на Заході, які використо-
вуються Росією для формування сумніву у правильності пози-
ції країн ЄС щодо продовження санкційного впливу на Кремль, 
а також для легітимації анексії Криму;

• використання українських телевізійних каналів та інших 
медіа для трансляції проросійських наративів у дозованому ви-
гляді чи під опозиційними гаслами;

• поширення інформаційних продуктів із використанням 
регіональної, етнонаціональної, мовної та іншої партикулярної 
ідентичності серед громадян України для формування ліній 
розколу в суспільстві, нав’язування відчуття дискримінації та 
незахищеності, підготовки соціальної бази для протестів та 
провокацій;

4) у кіберсфері:
• збереження присутності російських банків в Україні, які 

продовжують контролювати значну частину фінансів бізнесу і 
громадян;

• контроль над важливими економічними активами в 
Україні, зокрема в енергетичному секторі (обленерго, облгаз), з 
боку російських або проросійськи налаштованих власників, що 
робить можливим тихі диверсії (саботаж, умовні аварії і про-
стої), впровадження шкідливого програмного забезпечення для 
подальших кібератак, руйнування стратегічних підприємств;

• зовнішній економічний вплив на діяльність крупних 
підприємств, що створює передумови для впливу на великі ро-
бітничі колективи та маніпулювання (шахтарські протести);

5) у сфері прав людини, національних меншин:
• експлуатація зовнішнім суб’єктом тематики “захисту 

прав національних меншин”, “порушення прав у сфері мовної 
політики”, “прояву дискримінації за національною ознакою” 
задля досягнення власних цілей;

• використання питань мовної політики для дестабілізації 
ситуації в країні;
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• інспіровані ззовні ущемлення прав національних мен-
шин з метою розпалювання міжетнічної ворожнечі, стимулю-
вання проявів сепаратизму і дестабілізації ситуації тощо.

Як наголошують аналітики, гібридні загрози також концен-
труються у невійськовій сфері. До основних транснаціональних 
загроз для України, що активно експлуатуються в гібридній вій-
ні, на сучасному етапі можна віднести134:

• наявність сепаратистських тенденцій в окремих прикор-
донних районах: на додачу до тимчасово окупованих Криму та 
частини території Донбасу спостерігаємо непевність на Закар-
патті (русинський сепаратизм); наявність подвійних паспортів 
у жителів Буковини, Закарпаття, прикордонних територій з Ро-
сійською Федерацією, що дають змогу використовувати карту 
“захисту своїх громадян”;

• відсутність ефективних механізмів забезпечення за-
конності, правопорядку, боротьби зі злочинністю, особливо 
її організованими формами і тероризмом; як результат маємо 
неконтрольоване проникнення диверсійних груп та груп про-
вокаторів на територію України;

• неконтрольований відплив за межі України матеріальних 
і фінансових ресурсів, передусім із непідконтрольних територій;

• безпідставна міграція (коли жителі непідконтрольних 
територій приїжджають в Україну за пенсіями та виплатами 
і, повертаючись назад, підтримують окупацію України Росій-
ською Федерацією) та криміналізація суспільства.

Така різноманітність слабких місць у контексті гібридних 
загроз дає змогу зробити висновок про те, що це питання за-
лишається актуальним і сьогодні, що, у свою чергу, створює 
небезпеку дестабілізаційних процесів та ослаблення України 

134 Гбур З. В. Гібридна війна та її вплив на державне управління економічною без-
пекою / З. В.  Гбур  // Relevant issues of development and modernization of the modern science: 
the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by 
authors. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – С. 75–93.
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шляхом порушення системи прав і свобод громадян, зниження 
рівня їхнього життя та мирного існування.

Отже, в умовах “гібридної” війни на передній план виходять 
проблеми насильницького розв'язання конфліктів, що характе-
ризуються високою інтенсивністю і широким застосуванням 
методів прямої агресії, а також здатністю залучати у свою сферу 
і заражати все нових людей, руйнуючи історично сформовану 
систему державної стабільності, а відтак – безпеку. Щоб пере-
могти в “гібридній” війні, потрібно мати найсучасніші збройні 
сили, силові структури, що здатні до проведення антитерорис-
тичної боротьби, удосконалені та захищені засоби інформацій-
ної боротьби.

4.4. Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки

Забезпечення безпеки особистості, суспільства й держави, 
усього світового співтовариства є ключовою цивілізаційною 
метою сучасного етапу розвитку світового господарства. 

Як зауважує Н. Притула, узагальнення зарубіжного досвіду 
свідчить, що забезпечення економічної безпеки у масштабах 
національної економіки істотно впливає на міжнародний ав-
торитет країни. У свою чергу, В. Мельник додає, що більшість 
стратегій національної безпеки держав орієнтована на забезпе-
чення національної та економічної безпеки шляхом проведення 
радикальних економічних реформ, тісну інтеграцію до світових 
та європейських систем безпеки, приєднання до економічних і 
політичних союзів та організацій. У зв’язку з цим застосування 
позитивного досвіду зарубіжних країн щодо забезпечення еко-
номічної безпеки має стати одним із найважливіших напрямів 
розвитку національної економіки України. Розглянемо основні 
підходи до забезпечення економічної безпеки у країнах Європи 
(табл. 5.2.) 135.

135 Гбур З. В. Економічна безпека держави: досвід розвинутих країн світу  / З. В. Гбур  // 
Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of 
Ukraine: monograph / edited by authors. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – С. 118–137.
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Країна Характеристика

І. Країни Західної Європи:

Німеччина

Спеціальна законодавча база щодо забез-
печення економічної безпеки відсутня. 
Основні питання з цієї проблеми відо-
бражаються в директивах Міністерства 
оборони, які регламентують найважливіші 
сфери ринкової діяльності та визначають 
контрольні функції держави. Використо-
вуються методи щодо забезпечення 
економічної безпеки, які спрямовані на 
підтримку цивілізованих ринкових відно-
син, забезпечення економічного і соціаль-
ного прогресу, недопущення монополізму 
в окремих галузях, створення умов для 
справедливої конкуренції та стабільності 
національної валюти, захист від економіч-
ного шантажу

Франція

Спеціальна законодавча база щодо забез-
печення економічної безпеки відсутня. 
Окремі положення щодо економічної 
безпеки (створення умов для підвищення 
національного добробуту і зміцнення 
економічного потенціалу країни) відобра-
жені в Законі “Про національну безпеку”. 
Методи щодо забезпечення економічної 
безпеки спрямовані на зниження враз-
ливості господарської системи країни, 
збереження самостійності зовнішньої 
політики, усунення диспропорцій у рівні 
економічного розвитку суб’єктів

Таблиця 5.2

Порівняльна характеристика підходів до забезпечення 
економічної безпеки у країнах Європи*
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господарювання; недопущення надмірної 
зовнішньої залежності в найважливіших 
секторах економіки, мінімізацію ризиків, 
пов'язаних із залежністю від зовнішнього 
світу

Великобританія

Спеціальна законодавча база щодо забез-
печення економічної безпеки відсутня. 
Окремі норми, які регламентують 
економічну безпеку, містяться у норма-
тивно-правових актах у сфері оборонної 
політики. Вони ґрунтуються на оцінках 
національних інтересів і реалізуються 
через їх захист. Методи щодо забезпечення 
економічної безпеки пов'язані з прогно-
зуванням і запобіганням найбільш небез-
печних зовнішніх і внутрішніх ризиків. 
Під час вироблення та реалізації рішень, 
що належать до забезпечення економічної 
безпеки, акцент робиться на спеціалізовані 
організації, котрі представляють інтереси 
промисловців і підприємців

Іспанія

Законодавча база щодо забезпечення еко-
номічної безпеки відрізняється гнучкістю,  
в ній чітко визначено функції органів 
управління та організацій у цій сфері, 
якими розробляються спеціальні програми 
економічного розвитку. Нормативно-пра-
вові акти щодо забезпечення економічної 
безпеки пов’язані з відповідним законо-
давством ЄС. Методи щодо забезпечення 
економічної безпеки захищають інтереси 
пріоритетних галузей промисловості, 
а також спрямовані на стимулювання 
інвестицій, забезпечення валютного

Продовження таблиці 5.2
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контролю, на розробку законодавства про 
акціонерні товариства

Італія

Спеціальна законодавча база щодо забез-
печення економічної безпеки відсутня. 
У діяльності із забезпечення економічної 
безпеки Італія керується укладеними нею 
міжнародними угодами. Методи щодо 
забезпечення економічної безпеки спрямо-
вані, насамперед, на захист інтересів націо-
нальних виробників на внутрішньому 
і зовнішньому ринках

П. Країни Центральної Європи:

Чехія, Болгарія, 
Угорщина, Польща, 
Словакія

Спеціальна законодавча база щодо забез-
печення економічної безпеки відсутня. 
Забезпечення економічної безпеки орі-
єнтується на відповідні нормативно-пра-
вові акти ЄС. У процесі вибору методів 
забезпечення економічної безпеки країни 
враховують геополітичну ситуацію, вектор 
і стратегію розвитку економіки відповідно 
до тенденцій регіонального та світового 
еволюційного процесу, напрям економіч-
них реформ

Румунія

Питання забезпечення економічної без-
пеки містяться в Стратегії національної 
безпеки. Основними напрямами забезпе-
чення економічної безпеки є: проведення 
ефективних заходів макроекономічної 
стабілізації, прискорення структурних 
реформ в економіці, створення приватного 
сектору, залучення іноземних інвестицій та 
підтримка малого і середнього бізнесу; уз-
годження фінансово-економічного законо-
давства, фінансової, економічної і митної 
політики із законодавством ЄС тощо

Продовження таблиці 5.2
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Ш. Країни Східної Європи:

Республіка Білорусь

Законодавчо економічна безпека відобра-
жається в Концепції національної безпеки 
Білорусі. До пріоритетних напрямів забез-
печення економічної безпеки належать: 
розвиток системи економічних відносин, 
створення механізмів розв'язання виника-
ючих у суспільстві суперечностей та скасу-
вання передумов їх виникнення; розробка 
стратегії забезпечення реалізації життєво 
важливих економічних інтересів у країні; 
формування довгострокової програми 
економічних перетворень; забезпечення 
сталого соціально-економічного розвитку; 
використання неінфляційних методів 
фінансування дефіциту бюджету та ефек-
тивний перерозподіл фінансових ресурсів; 
удосконалення зовнішньоекономічної 
політики; створення сприятливих умов для 
підприємницької діяльності та ін.

Латвія, Литва, Естонія

Спеціальна законодавча база щодо забез-
печення економічної безпеки відсутня. 
Забезпечення економічної безпеки орієн-
тується на відповідні нормативно-правові 
акти ЄС. Методи забезпечення економіч-
ної безпеки спрямовані, насамперед, на 
реалізацію фінансово-економічної безпеки

*Джерело - складено автором

Таким чином, у кожній країні сформовано власне уявлення 
про економічну безпеку і, відповідно, про методи її забезпечен-
ня, які можуть бути спрямовані на досягнення національних, 
суспільних інтересів або на стійкість економічного розвитку, 
або на незалежність національної економіки від зовнішнього 

Продовження таблиці 5.2
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ринку. О. Пугач також підкреслює, що спільною характеристи-
кою та основою представлених систем економічної безпеки 
в різних країнах є нормативно-правова база з регулювання 
внутрішніх та зовнішньо-економічних операцій, у тому числі 
стосовно участі іноземного капіталу в національній економіці, 
а також інституціональне забезпечення захисту національних 
економічних інтересів в умовах міжнародної інтеграції.

Основним показником, який характеризує рівень еконо-
мічної безпеки за умови його підвищення, є індекс економічної 
конкурентоспроможності. Відповідно до розглянутої характе-
ристики, проаналізуємо індекси глобальної економічної кон-
курентоспроможності вищезгаданих країн у 2016  – 2017 рр.  
(табл. 5.3.)136 

136 Гбур З. В. Економічна безпека держави: досвід розвинутих країн світу / З. В. Гбур // 
Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of 
Ukraine: monograph / edited by authors. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – С. 118–137.

Таблиця 5.3

Динаміка індексу глобальної економічної 
конкурентоспроможності європейських країн

у 2016 – 2017 рр.*

Країна

Індекс економічної 
конкурентоспро-

можності
Місце в рейтингу

Абсолютне 
відхилен-

ня, +/-

2016 2017 2016 2017 І е. к. R

І. Країни Західної Європи:

Німеччина 5,53 5,57 5 4 0,04 -1

Франція 2,13 5,20 22 21 3,07 -1

Велико- 
британія 5,43 5,49 10 7 0,06 -3

Іспанія 4,59 4,68 33 32 0,09 -1
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Італія 4,46 4,50 43 44 0,04 1

ІІ. Країни Центральної Європи:

Чехія 4,69 4,72 31 31 0,03 0

Болгарія 4,32 4,44 54 50 0,12 -4

Угорщина 4,25 4,20 63 69 -0,05 6

Польща 4,49 4,56 41 36 0,07 -5

Словакія 4,22 4,28 67 65 0,06 -2

Румунія 4,32 4,30 53 62 -0,02 9

Україна 4,03 4,00 79 85 -0,03 6

III. Країни Східної Європи:

Латвія 4,45 4,45 44 49 0 5

Литва 4,55 4,60 36 35 0,05 -1

Естонія 4,74 4,78 30 30 0,04 0

*Джерело: складено автором

Відповідно до наведених даних у табл. 5.3, можемо конс- 
татувати факт, що обрані напрями забезпечення економічної 
безпеки у країнах Європи здебільшого позитивно впливають 
на рівень економічної конкурентоспроможності цих країн. 
Зокрема, досягли вищий рівень у рейтингу такі країни, як: 
Німеччина, індекс економічної конкурентоспроможності якої 
зріс на 0,04 пункти, Франція – 3,07 пунктів, Великобританія – 
0,06  пунктів, Іспанія – 0,09 пунктів, Болгарія – 0,12 пунктів, 
Польща – 0,07 пунктів та Литва – на 0,05 пунктів. Однак в інших 
країнах значення цього показника зменшилося, а саме: в Угор-

Продовження таблиці 5.3
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щині індекс економічної конкурентоспроможності зменшився 
на 0,05 пунктів, у Румунії – 0,02 пункти137. 

У Великобританії економічна безпека є частиною оборонної 
політики, яка спрямована на дотримання національних інтере-
сів. Національні інтереси у сфері економіки – це господарські 
інтереси всього суспільства, пріоритетні відносно інших форм 
суспільних інтересів138. 

Розподіл загроз економічній безпеці країни на зовнішні та 
внутрішні дає змогу виокремлювати найбільш вірогідні і най-
більш важливі з них, і спрямовувати зусилля на їх подолання. 
Максимальне сприяння надається приватному бізнесу, ефек-
тивний розвиток якого має забезпечити національну економіч-
ну безпеку. 

З метою забезпечення ефективної взаємодії між парла-
ментом, урядом і великим бізнесом у Великобританії створена 
система інститутів, яка дає можливість розробляти і реалізо-
вувати рішення національної ваги щодо економічної безпеки. 
До цієї системи входять Конфедерація британської промисло-
вості, Рада торгівлі зі Східною Європою, низка спеціалізова-
них організацій, які представляють інтереси промисловців та 
підприємців.

В Іспанії необхідність забезпечення економічної безпеки 
держави визначено нормативними актами. Зокрема, здійснено 
чіткий розподіл компетенції у цій сфері серед міністерств та 
відомств. Законодавчо затверджується програма економічних 
пріоритетів на кожен етап розвитку економічної сфери. Ство-
рені спеціальні державні служби контролю виконання програ-
ми. Загалом економічна безпека в Іспанії формується відповід-
но до завдань її забезпечення в Євросоюзі. Стійкий розвиток 

137 Гбур З. В. Економічна безпека держави: досвід розвинутих країн світу / З. В. Гбур // 
Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of 
Ukraine: monograph / edited by authors. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – С. 118–137.

138 Hbur Z. V. Foreign experience for providing the state economic security / Z. V. Hbur //  
Global world: scientific almanac. – Ostroh ; Tbilisi ; Gomel ; Slupsk : Publisher The National University 
“Ostroh Academy”, 2018. – Vol. 3 (ІІІ). – Р. 12–15.
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економіки Іспанії забезпечують пріоритетні галузі національної 
економіки, які перебувають під захистом державної протекціо-
ністської політики. Для цього призначений спеціальний Закон 
“Про вдосконалення і захист національної промисловості”, який 
визначає митні тарифи, порядок залучення іноземних техноло-
гій, пріоритет національних товарів у торгівлі. На державному 
рівні регулюються процедури стимулювання інвестицій в еко-
номіку, валютні процедури, діяльність акціонерних товариств, 
створення захисних бар’єрів для певних галузей 139. 

В Іспанії діє закон про іноземні інвестиції, у якому визна-
чалися сфери, куди не допускався іноземний капітал (засоби 
масової інформації, об’єкти оборони), сектори економіки з об-
меженим доступом іноземного капіталу (банківська діяльність, 
стратегічні галузі, туризм), відкриті сектори економіки (вироб-
ництво продовольчих товарів, автомобільна промисловість).

У таких західноєвропейських країнах, як Данія, Бельгія, 
Нідерланди, Люксембург основною стратегічною метою щодо 
захисту національних економічних інтересів є забезпечення 
стійкого економічного зростання і модернізація економіки від-
повідно до умов конкуренції на світовому ринку.

У “нових” країнах Євросоюзу, зокрема Чехії, Словакії, 
Словенії, Польщі, основні засади економічної безпеки тісно 
пов’язані з економічними інтересами Євросоюзу. Відповідно, 
завдання забезпечення економічної безпеки включають базові 
кількісні показники розвитку, що коригуються, відповідно для 
кожної країни. Усі економічні реформи мають на меті зближен-
ня національних інтересів з європейськими140.  

З початку становлення вільних національних економік у 
цих країнах була обрана подібна модель забезпечення еконо-
мічної безпеки. Можна вважати, що вони успішно подолали 

139 Гбур З. В. Стратегії забезпечення економічної безпеки держави в США та країнах Єв-
росоюзу / З. В. Гбур // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15–16 груд. 2017 р.) : у 2 ч. – Дніпро : НО “Перспектива”, 
2017. – Ч. 1. – С. 35–39.

140 Там само.
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проблеми формування демократичних і ринкових інституцій. 
Чехія, Словенія і Словакія взагалі наближуються в економіч-
ному розвитку до таких “старих” країн Євросоюзу, як Греція, 
Іспанія, Португалія141.  

На сучасному етапі розвитку напрями економічної полі-
тики національної безпеки Чехії: забезпечення економічного 
зростання, розвиток економіки та міжнародного співробітни-
цтва; підтримка внутрішньої та зовнішньої стабільності; про-
тидія інфляційним стрибкам; підтримка позитивного сальдо 
зовнішньої торгівлі; ефективне ринкове регулювання в еконо-
мічній та фінансовій сферах; боротьба зі злочинністю142.

Сучасні зовнішні загрози Польщі в економічній сфері пов’я-
зані з економічною нестабільністю країн на східному рубежі. 
Після надання безвізового режиму Україні значно загострилася 
проблема трудової міграції, яка може порушити соціально-еко-
номічну стабільність країни. Разом з тим невизначеними ста-
ють фінансово-економічні ризики. Відповідно, потребує кори-
гування положення “Стратегія безпеки Республіки Польща”143.

Основні аспекти забезпечення економічної безпеки в при-
єднаних країнах-членах Європейського Союзу визначені в стра-
тегіях нацбезпеки. 

Японський підхід до проблеми забезпечення економічної 
безпеки базується на таких принципах144:

• розвиток економічного потенціалу країни;
• формування та утримання економічних переваг країни 

у світі;

141 Гбур З. В. Стратегії забезпечення економічної безпеки держави в США та країнах Єв-
росоюзу / З. В. Гбур // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15–16 груд. 2017 р.) : у 2 ч. – Дніпро : НО “Перспектива”, 
2017. – Ч. 1. – С. 35–39.

142 Там само.
143 Там само.
144  Гбур З. В. Забезпечення економічної безпеки держави в Японії та країнах Євросою-

зу / З. В. Гбур // Тенденції розвитку економіки у 2017 році: аналітичний та теоретико-методо-
логічний аспекти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 1–2 груд. 2017 р.) / відп. за 
випуск д.е.н., проф. С. О. Якубовський. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2017. –  С. 44–47.
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• формування такого глобального середовища, що сприя-
тиме максимальній реалізації національних інтересів.

В Японії доктрина національних інтересів включає три 
головні аспекти: суспільна безпека (внутрішній соціальний ас-
пект), національна безпека (військовий аспект), мир і глобальна 
стабільність у світі (зовнішньополітичний аспект). 

Політика національної економічної безпеки Японії в кінці 
минулого століття була спрямована на приведення її зовніш-
ньополітичної ролі у світі у відповідність з її економічним 
потенціалом. Після досягнення цієї мети Японія у сфері еко-
номічної безпеки концентрується на створенні зовнішніх умов 
безпечного функціонування та розвитку власної економіки у 
сучасному глобалізованому світі. 

У Японії, одній із провідних країн сучасного світу, до тепе-
рішнього часу діє концепція Комплексного забезпечення наці-
ональної безпеки. Цей програмний документ був розроблений 
групою японських експертів і схвалений Кабінетом міністрів 
ще у 1980 р. і з цього часу слугує концептуальною основою по-
літики правлячих кіл Японії у всіх галузях, особливо у забез-
печенні економічної безпеки. Згідно з Концепцією, основою 
забезпечення економічної безпеки є захист від будь-яких форм 
та проявів зовнішніх загроз. Забезпечення економічної безпеки 
в Японії здійснюється шляхом ужиття комплексу заходів, спря-
мованих на усунення загроз, а також на протидію тим загрозам, 
усунення яких поки що неможливо з тих чи інших причин145.

Сучасні пріоритети політики економічної безпеки Японії: 
високий рівень конкурентоспроможності експорту, підви-
щення продуктивності праці, диверсифікування сировинних, 
паливно-енергетичних і продовольчих ресурсів, забезпечення 
завдяки цьому їх стабільного надходження, розширення співро-
бітництва з “корисними” (стратегічно важливими) державами. 

145 Гбур З. В. Забезпечення економічної безпеки держави в Японії та країнах Євросоюзу / 
З. В. Гбур // Тенденції розвитку економіки у 2017 році: аналітичний та теоретико-методологіч-
ний аспекти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 1–2 груд. 2017 р.) / відп. за випуск 
д.е.н., проф. С. О. Якубовський. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2017. –  С. 44–47.
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У результаті реалізації такої політики економічна могутність 
Японії зміцнюється, економічна безпека зростає.

Суттєвим елементом забезпечення економічної безпеки 
Японії є нарощення науково-технічного потенціалу. Держава 
проводить політику заохочення використання наукомістких 
технологій, фінансування науково-дослідних та дослідно-кон-
структорських робіт (НДДКР). Така політика характерна для 
всіх високорозвинених країн світу (рис. 5. 2). 
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Рис. 5. 2. Частка витрат на НДДКР (% до ВВП) і обсяг ВВП 
(тис. дол. на душу населення) у розвинених країнах світу та Україні.

Джерело – складено автором 146

146  Гбур З. В. Економічна безпека держави: досвід розвинутих країн світу  / З. В. Гбур  // 
Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of 
Ukraine: monograph / edited by authors. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – С. 118–137.
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У США з метою вжиття відповідних заходів щодо забезпе-
чення економічної безпеки президентом у грудні 1990 р. був 
затверджений меморандум, у якому викладався основний зміст 
Національної програми забезпечення економічної безпеки. 
Результатом розробки програми наприкінці 1993 року стало 
створення єдиної в масштабах країни і взаємозалежної у всіх її 
елементах централізованої системи економічної безпеки, спря-
мованої на збереження лідерства США в технологічних облас-
тях і забезпечення економічних інтересів країни. А основний 
Закон “Про національну безпеку США”, прийнятий ще у 1947 р. 
на 142 сторінках з усіма додатками, до сьогодні розмежовує 
функції до технічних деталей між сектором безпеки і сектором 
оборони, розвідкою та контррозвідкою, органами їхнього дер-
жавного управління та контролю над ними, і робить визначе-
ною і зрозумілою модель та алгоритми їх управління, контролю 
над кадровими призначеннями, їхньою підготовкою та фінан-
совими витратами як у мирний, так і у військовий час. У цьому 
документі також розкриті правові відносини з розвідувальною 
агентурою і зобов’язання уряду США щодо її захисту147.

Детальним опрацюванням програми і визначенням меха-
нізму її впровадження в практику займалась Міжвідомча робо-
ча група представників уряду і промисловості, у яку входили 
заступник міністра оборони, міністр енергетики, заступник 
директора ЦРУ, представники ФБР і АНБ, керівники провідних 
фірм і компаній, загальною чисельністю 260 осіб148.

Вказаною міжвідомчою групою визначені параметри за-
гальної політики в галузі економічної безпеки і її сучасні кри-
терії, відповідно до яких засновуються вихідна з єдиного центра 
система управління і єдиний порядок контролю й звітності: 
вводяться в дію заходи, що забезпечують постійну оцінку ді-

147 Гбур З. В. Економічна безпека держави: досвід розвинутих країн світу  / З. В. Гбур  // 
Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of 
Ukraine: monograph / edited by authors. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – С. 118–137.

148  Там само.
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яльності персоналу, який має допуск до таємної інформації, для 
того, щоб вчасно виявити осіб, потенційно уразливих для вер-
бальної розробки іноземними спецслужбами. Цією ж групою 
вироблено методологію для визначення вартості всіх заходів 
щодо забезпечення економічної безпеки, вводиться в дію сис- 
тема відстеження й оцінки щорічних витрат. Розроблено меха-
нізм управління системою забезпечення економічної безпеки, 
запропоновані проекти нових інструкцій та директив, внесені 
зміни в систему підготовки і перепідготовки кадрів, забезпечені 
можливості підвищення по службі урядових чиновників, що зай- 
маються питаннями економічної безпеки. Адміністрація США 
підтвердила пріоритетне значення заходів економічної безпеки. 
Проблема захисту таємниць у сфері економіки піднята у США 
до рівня проблеми Національної безпеки і знаходиться на осо-
бистому контролі у Президента і Ради національної безпеки149.

У Великобританії основні аспекти забезпечення національ-
ної безпеки регламентуються, в основному, таємними дирек-
тивами уряду, розпорядженнями й інструкціями відповідних 
міністерств. У Великобританії немає єдиної програми забез-
печення економічної безпеки, однак окремі її аспекти відобра-
жені в ряді законів, зокрема у законах про захист державних 
таємниць. Забезпечення режиму таємності на промислових 
підприємствах Великобританії здійснюється службами безпеки 
відповідних міністерств, що разом із англійською контррозвід-
кою розробляють свої правила охорони таємниць і вирішують 
питання допуску співробітників до роботи із таємними мате-
ріалами. Разом із контрактом кожна фірма отримує так званий 
лист про таємні аспекти150.

У Франції питання забезпечення економічної безпеки 
відображені у Законі про національну безпеку 1964 р. Крім 

149  Гбур З. В. Стратегії забезпечення економічної безпеки держави в США та країнах Єв-
росоюзу / З. В. Гбур // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15–16 груд. 2017 р.) : у 2 ч. – Дніпро : НО “Перспектива”, 
2017. – Ч. 1. – С. 35–39.

150 Там само.
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того, існує низка декретів і розпоряджень президента країни і 
прем’єр-міністра151. 

У ФРН діяльність спеціальних служб із забезпечення еко-
номічної безпеки регламентована низкою законів, постанов і 
настанов. Однак єдиної програми забезпечення економічної 
безпеки у ФРН не розроблено. Лише її окремі положення існу-
ють у прийнятому бундестагом законі про охорону конституції,  
в якому визначений порядок захисту таємниць на режимних 
підприємствах.

Для країн-членів СНД характерне відокремлення економіч-
ної складової серед сфер національної безпеки, підвищена увага 
приділяється внутрішнім чинникам економічних небезпек та 
чіткій систематизації за сферами національної безпеки. Світо-
вий досвід розв’язання проблем економічної безпеки перекон-
ливо свідчить про необхідність удосконалення концептуально-
го забезпечення економічної безпеки у зовнішньоекономічній 
сфері України, використання позитивних ознак глобалізації для 
цілей суспільного розвитку держави та пріоритетності забез-
печення національних економічних інтересів при формуванні 
зовнішньої та внутрішньої політики152.

Досвід країн Центральної і Східної Європи базується на 
орієнтації процесу забезпечення економічної безпеки шляхом 
проведення радикальних економічних реформ, тісній інтеграції 
у світові та європейські системи безпеки, приєднанні до еконо-
мічних і політичних союзів та організацій.

Проведений аналіз систем економічної безпеки країн з най-
вищим економічним розвитком дав змогу дійти висновку, що 
найбільш ефективними є системи забезпечення економічної 
безпеки в таких країнах Європейського Союзу, як Німеччина, 
Франція, Великобританія, Італія та Іспанія. Особливості дер-

151 Гбур З. В. Стратегії забезпечення економічної безпеки держави в США та країнах Єв-
росоюзу / З. В. Гбур // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15–16 груд. 2017 р.) : у 2 ч. – Дніпро : НО “Перспектива”, 
2017. – Ч. 1. – С. 35–39.

152  Там само.
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жавної політики в цих країнах зорієнтовані в напрямі підви-
щення рівня ефективності різних сфер національної економіки, 
при цьому вищезазначені країни за пріоритетну мету ставлять 
дотримання високого рівня безпеки.

У нових країнах, які приєдналися до Європейського Союзу, 
а саме Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії, Угорщини, 
відбувається завершення реформи системи забезпечення еко-
номічної безпеки держави.
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БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ

5.1. Заходи щодо підвищення економічної безпеки та інсти-
туційне забезпечення економічної безпеки України

5.2. Удосконалення організаційного механізму забезпечен-
ня економічної безпеки України

5.3. Концептуальна модель механізму державного управлін-
ня економічною безпекою

5.4. Концепція створення державної служби економічної 
безпеки України
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РОЗДІЛ 5

МОДЕЛЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ  

БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ

5.1. Заходи щодо підвищення економічної безпеки
та інституційне забезпечення 
економічної безпеки України

На сучасному етапі глобалізації та інтернаціоналізації 
господарських зв’язків проблема забезпечення економічної 
безпеки набуває пріоритетного значення для всіх країн світу.  
В Україні це питання постало особливо гостро, оскільки сучас-
ні проблеми світової економіки посилюються в нашій державі  
багаторічною системною кризою. У сучасних українських реа-
ліях тривала економічна криза, яка розпочалася ще в 90-х рр. 
минулого століття, загострилася з приходом світової кризи в 
2008 р. та продовжується сьогодні на тлі падіння курсу націо-
нальної валюти загостренням відносин з Росією, що негативно 
вплинуло на всі сфери національної безпеки та має великі бю-
джетні витрати.

Світові процеси глобалізації, обрання європейського на-
пряму розвитку, активізація міжнародних економічних зв’язків 
щодо інтегрування національної економіки у світову, вступ 
до провідних економічних та торговельних організацій, фор-
мування національної моделі господарювання, необхідної для 
підвищення ефективності промислового виробництва, спро-
можного до кризової резистентності, зумовлюють дослідження 
проблеми економічної безпеки.

Проаналізувавши основні проблеми економічної безпеки 
України та врахувавши основні умови, яких необхідно дотри-



256

муватися у ході її досягнення, пропонуємо такі заходи підви-
щення економічної безпеки153:

• зміцнення цілісності та самостійності держави у сфері 
економіки;

• подальше реформування економіки та суспільства;
• більш повне задіяння ринкових механізмів та особливо 

підвищення інвестиційної привабливості України;
• забезпечення умов для зростання економіки шляхом 

стабілізації виробництва і надання необхідної допомоги біз-
нес-сектору;

• забезпечення структурної перебудови економіки шля-
хом переходу на інноваційні моделі розвитку; 

• реструктуризація та модернізація української економіки 
у контексті евроінтеграційних процесів;

• реалізація державної стратегії інформатизації технологій;
• реформування системи пенсійного забезпечення, а та-

кож податкової та бюджетної системи;
• попередження нелегального обороту тіньового капіталу;
• планомірне кредитування реального сектору економіки 

та інфраструктурних проектів;
• збільшення інвестицій у людський капітал, передусім 

інтелектуальний;
• зменшення політичної й енергетичної залежності від 

Росії;
• реалістичність у проведенні соціальної політики та вста-

новленні соціальних стандартів.
Отже, економічна безпека є надзвичайно важливим елемен-

том забезпечення національної безпеки України, що стосуєть-
ся всіх сфер життя нашої держави. Забезпечення економічної 
безпеки України перебуває у складі основних функцій держави 
і безпосередньо залежить від сучасних внутрішніх і зовнішніх 
умов. Економічна безпека є однією з восьми складових націо-

153 Гбур З. В. Заходи щодо підвищення економічної безпеки України / З. В. Гбур // Інвес-
тиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. – 2018. – № 6. – С. 52–55.
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нальної безпеки, яка посідає одне з чільних місць у системі за-
безпечення національної безпеки України і стосується практич-
но всіх інших складових. Крім того, три складові національної 
безпеки, а саме економічна, соціальна та екологічна, є одночасно 
складовими сталого розвитку, забезпечення яких буде сприяти 
сталому розвитку як системи забезпечення національної безпе-
ки, так і країни загалом154.

Безперервне спостереження щодо виникнення зовнішніх 
і внутрішніх загроз дасть можливість виявити їх причини й 
негативні наслідки, що в майбутньому забезпечить стабільний 
та стійкий розвиток національної економіки, формування кон-
курентних переваг території на внутрішньому і зовнішньому 
ринках, підвищення доходів, покращення якості та рівня життя 
населення України.

З огляду на поточну ситуацію світової фінансово-еконо-
мічної кризи актуальним є здатність Української держави за-
хистити національні економічні інтереси від наявних і можли-
вих зовнішніх і внутрішніх загроз і тим самим зміцнити свою 
національну безпеку. У провідних країнах світу (США, країни 
Європи, Японія) розробляються і реалізуються концепції наці-
ональної безпеки з урахуванням власних економічних інтересів, 
на що Україні слід особливо звернути увагу з огляду на великий 
інтерес до себе з боку ближнього і далекого зарубіжжя, а також 
на наявність потужного стратегічного потенціалу 155.

Основною необхідністю розвиненого суспільства та будь-
якої демократичної держави виступає потреба в безпеці, у 
захисті від небажаних зовнішніх впливів і різноманітних внут- 
рішніх загроз. Верховенство права, стабільна влада, ефективні 
соціальні, політичні та економічні фактори зростання, високий 
рівень культури та підвищення рівня освіти громадян висту-

154 Гбур З. В. Заходи щодо підвищення економічної безпеки України / З. В. Гбур // Інвес-
тиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. – 2018. – № 6. – С. 52 –55.

155  Там само.
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пають гарантом економічної безпеки як важливого елементу 
національної безпеки будь-якої країни.

З огляду на це соціально-економічне та суспільно-політич-
не становище України на сучасному етапі зумовлює наукове 
дослідження проблем національної безпеки, у тому числі й 
економічної безпеки регіонів України. Об’єктивними чинника-
ми, що також актуалізують необхідність дослідження проблем 
інституціонального забезпечення економічної безпеки регіонів 
України, є зростання її ролі та значення в системі національ-
ної безпеки країни. Розроблення концептуальних положень, 
методичних і практичних рекомендацій інституціонального 
забезпечення економічної безпеки регіонів України виражає 
не тільки запит економічної теорії, а й потреби господарської 
практики.

Сутність економічної безпеки полягає в тому, що вона є 
базою для будь-яких інших напрямів, проявів та відгалужень 
безпеки держави. Завдяки знанням цього відгалуження також 
можна передбачити наслідки зовнішніх або внутрішніх діянь 
з метою зменшення їх можливого негативного або збільшення 
позитивного впливу на розвиток держави. Важливо зазначи-
ти, що економічна безпека держави являє собою комплексну  
систему, яка сама собою теж має багато відгалужень (напрямів): 
сировинно-ресурсне, енергетичне, фінансове, технологічне, 
продовольче, соціальне, демографічне, екологічне та ін.156

Місце України, стан її економічної безпеки у світовому 
економічному просторі визначається неоднозначно. З одного 
боку, країна має суттєві конкурентні переваги, а також один із 
найбільших у Європі структурно розгалужений промисловий 
комплекс, перспективне агропромислове виробництво, тре-
тина запасів чорноземів і 27  % чорної землі Європи, посідає  
шосте місце у світі з експорту сталі, сьоме – з експорту новітньої 

156 Гбур З. В. Заходи щодо підвищення економічної безпеки України / З. В. Гбур // Інвес-
тиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. – 2018. – № 6. – С. 52–55.
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зброї, володіє передовими аерокосмічними технологіями, має 
високий науково-освітній та технічний рівень кадрового потен-
ціалу, сучасну мережу вищої школи. З іншого боку, за базовим 
показником міжнародної економічної класифікації, обсягом 
ВВП на душу населення Україна належить до країн із середнім 
рівнем розвитку157.

Незважаючи на зроблені кроки у сфері забезпечення еко-
номічної безпеки України, залишилися нерозв’язаними бага-
то проблем у різних сферах соціально-економічного життя. 
О. Левчук зазначає, що сучасні умови розвитку економіки Укра-
їни створили умови для негативного впливу різних чинників на 
економічну безпеку країни, які можна згрупувати у три групи: 
макроекономічні, фінансові та соціальні158.

1. Основними загрозами макроекономічній безпеці в су-
часних умовах є: нестійкість економічного зростання; недостат-
ні темпи відтворювальних процесів та подолання структурної 
деформації в економіці; критична залежність національної 
економіки від кон’юнктури зовнішніх ринків, низькі темпи роз-
ширення внутрішнього ринку; низька питома вага продукції 
з високою часткою доданої вартості; високий рівень тінізації 
економіки. 

2. Основними загрозами фінансовій безпеці України на 
сьогодні є: втрата фінансової самостійності у вирішенні соці-
ально-економічних питань та власної фінансової інфраструк-
тури; обмеження доступу держави до зарубіжних ринків; 
розбалансованість бюджету в умовах дефіциту фінансових 
ресурсів; значний рівень доларизації економіки в умовах 
зростання зовнішнього боргу держави; нераціональний роз-
поділ банківською системою кредитних ресурсів у стратегічно 
важливі види економічної діяльності; нарощування загальної 
суми державного боргу.

157  Гбур З. В. Заходи щодо підвищення економічної безпеки України / З. В. Гбур // Інвес-
тиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. – 2018. – № 6. – С. 52–55.

158 Там само.
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3. Основними загрозами соціальній безпеці є: високий 
рівень бідності; соціальна нерівність та висока диференціа-
ція доходів населення; низький освітньо-професійний рівень  
населення.

Таким чином, незважаючи на розпочате реформування сис-
теми державного управління регіональним розвитком, упро-
вадження нових підходів та сучасних механізмів забезпечення 
економічної безпеки регіонів залишається переважно декла-
ративними. У цьому контексті набуває актуальності вивчення 
проблем інституційного забезпечення економічної безпеки ре-
гіонів України. 

Суспільні інститути завжди виражають/захищають чиїсь 
інтереси. Вони і суб’єкти, й об’єкти інституцій господарського 
порядку. Будучи складовою економічного порядку, вони персо-
ніфікують економічні відносини й спрямовують їх на досягнен-
ня цілей, реалізацію потреб та інтересів.

Інституційне забезпечення управління національною еко-
номікою, орієнтоване на забезпечення економічної безпеки, є 
однією з вирішальних домінант збалансованого розвитку. Адже 
економічна безпека, будучи синтетичною категорією, має дово-
лі широку інтерпретацію і, насамперед, у контексті збалансова-
ного розвитку запобігає порушенню відтворювальних пропор- 
цій, дисбалансу зв’язків між різними компонентами системи, 
забезпечує стійкість економічної системи, підвищує здатність 
витримувати внутрішні та зовнішні навантаження. При цьому 
саме інституційний вектор через правові, політичні, економічні 
механізми може забезпечити цілісність економічної системи, 
посилити її здатність зберігати динамічну рівновагу, успішно 
адаптуватися до ендогенних та екзогенних викликів, ефективно 
переборювати кризові явища. Це забезпечення має містити159: 

• інституційну архітектоніку, яку утворюють наднаціо-
нальні та національні інститути (державної влади, місцевого 

159  Гбур З. В. Інституційне забезпечення економічної безпеки України / З. В. Гбур // Ін-
вестиції: практика та досвід. Серія:  Державне управління. – 2018. – № 3. – С. 98–102.
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самоврядування, громадянського суспільства, економічні, соці-
альні інститути), що забезпечують функціонування економіч-
ної системи як єдиного цілого (див. рис. 6.1); 

• інституційну матрицю, яка являє собою взаємодію фор-
мальних і неформальних інститутів економічної безпеки, ство-
рюючи відповідне інституційне середовище; 

• інституційну динаміку, яка відображає модернізацію 
діючих і створення нових інститутів, котрі матимуть для Укра-
їни стратегічне значення та забезпечуватимуть збалансований 
розвиток.

Розподіл нормативно-правових актів доцільно здійснюва-
ти відповідно за функціональними компонентами економічної 
безпеки, яких воно стосується (фінансової, макроекономічної, 
виробничої, соціальної, науково-технологічної та ін.). У табл. 6.1 
згруповано нормативно-правові акти за видами економічної 
безпеки, які вони регулюють.

Відповідно до Закону України “Про основи національної 
безпеки” № 964-ІУ від 19 червня 2003 р., в питаннях національ-
ної безпеки інституційний супровід здійснюють: Президент 
України; Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; 
Рада національної безпеки і оборони України; міністерства та 
інші центральні органи виконавчої влади; Національний банк 
України; суди загальної юрисдикції; Прокуратура України; міс-
цеві державні адміністрації; Служба безпеки України, Держав-
на прикордонна служба України та інші військові формування, 
утворені відповідно до законів України.
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Рис. 6. 1. Інституційне забезпечення економічної безпеки  

Інституційне забезпечення економічної 
безпеки 

Інститути 
місцевого 

самоврядува
ння 

Інститути 
громадян-

- ського 
суспільства 

Еконо-
мічні 

інститути 

Інститути 
державної 

влади 

Соціальні 
інститути 

Наднаціо-
нальні 

інститути 

Президент 
України; 
Верховна 

Рада України; 
КМУ; Рада 

національної 
безпеки і 
оборони 
України; 

НБУ; суди 
загальної 

юрисдикції; 
Генеральна 
прокуратура 

України; 
місцеві 

державні 
адміністрації; 
Збройні сили 

України 

Сільські, 
селищні, 
районні, 
міські, 

районні у 
містах і 

обласні ради, 
інститути 

самооргані-
зації 

 

Комерційні 
та некомер-

ційні 
структури з 

надання 
соціальних 

послуг; 
волонтер-
ський рух; 
професійні 

спілки; 
органи само-

організації 
населення; 
об'єднання 
громадян 

 

Спожива-
ння, 

нагромад-
ження, 

кредиту-
вання, 

інвесту -
вання, 

власність, 
регулюва-

ння 
 

Наука, 
освіта, 

зайнятість, 
охорона 
здоров'я, 
соціальне 
партнер-

ство, 
соціальне 
підприєм-

ництво, 
соціальний 

діалог 

Політичні, 
економічні 
військові, 
громадські 
утворення, 
організації, 
асоціації, 
трансна-

ціональна 
діяльність 

 

ПРАВОВА СИСТЕМА 

Нормативно-правові акти 

Джерело160
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Рис.6.1. Інституційна архітектоніка
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№
з/п

Складники 
економічної 

безпеки

Закони України, що регулюють 
відносини у відповідній сфері

1 Макро-
економічна

“Про засади запобігання та протидії 
корупції”; “Про приватизацію майна дер-
жавних підприємств”; “Про здійснення 
державних закупівель”; “Про приватиза-
цію невеликих державних підприємств”; 
“Про дозвільну систему у сфері госпо-
дарської діяльності”; “Про управління 
об’єктами державної власності”; “Про 
запобігання та протидію легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом”; “Про природні монополії”; 
“Про стимулювання розвитку регіонів”

2 Фінансова

“Про Державний бюджет”; “Про банки і 
банківську діяльність”; “Про цінні папери 
та фондовий ринок”; “Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Укра-
їні”; “Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг”; 
“Про податок з доходів фізичних осіб”; 
“Про страхування”; “Про податок на до-
дану вартість”; “Про іпотечні облігації”; 
“Про систему оподаткування”

3 Зовнішньо-
економічна

“Про зовнішньоекономічну діяльність”; 
“Про Митний тариф України”; “Про 
операції з давальницькою сировиною у 
зовнішньоекономічних відносинах”; “Про 
транскордонне співробітництво”; “Про 
регулювання товарообмінних (бартерних) 
операцій у галузі зовнішньоекономічної 
діяльності”

Таблиця 6.1

Законодавче забезпечення економічної безпеки України
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4 Інвестиційна

“Про інвестиції”; “Про інвестиційну 
діяльність”; “Про інститути спільного 
інвестування (пайові та корпоративні 
інвестиційні фонди)”

5 Інноваційна

“Про інноваційну діяльність”; “Про нау-
кову і науково-технічну діяльність”; “Про 
пріоритетні напрями розвитку науки і 
техніки”; “Про вищу освіту”; “Про нау-
кові парки”; “Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в Україні”; “Про 
патентування деяких видів підприєм-
ницької діяльності”

6 Енергетична

“Про енергозбереження”; “Про засади 
функціонування ринку природного газу”; 
“Про електроенергетику”; “Про нафту і 
газ”

7 Виробнича

“Про господарські товариства”; “Про 
банкрутство”; “Про розвиток та державну 
підтримку малого і середнього підпри-
ємництва в Україні”; “Про фермерське 
господарство"; "Про холдингові компанії 
в Україні”

8 Демографічна

“Про охорону дитинства”; “Про забез-
печення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування”; 
“Про імміграцію”

9 Соціальна

“Про підвищення соціальних гарантій 
для тих, хто працює”; “Про працю і її 
оплату”; “Про індексацію доходів грішми 
населення”; “Про зайнятість населення”; 
“Про недержавне пенсійне забезпечення”; 

Продовження таблиці 6.1
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“Про охорону праці”; “Про загально-
обов'язкове державне пенсійне страху-
вання”; “Про державну соціальну допо-
могу малозабезпеченим сім'ям”; “Про 
основи соціальної захищеності інвалідів 
в Україні”; “Про загальнообов'язкове дер-
жавне соціальне страхування на випадок 
безробіття”

10 Продовольча

“Про угоди про розподіл продукції”; 
“Про державну підтримку сільського 
господарства України”; “Про державне 
регулювання виробництва і реалізації цу-
кру”; “Про безпечність та якість харчових 
продуктів”; “Про зерно та ринок зерна в 
Україні”; “Про молоко та молочні про-
дукти”; “Про дитяче харчування”; “Про 
питну воду та питне водопостачання”

Джерело: згруповано автором

Охарактеризуємо повноваження перерахованих вище 
суб’єктів у системі інституційного забезпечення економічної 
безпеки 161:

• Президент України як глава держави, гарант державного 
суверенітету, територіальної цілісності України гарантує дотри-
мання положень Конституції України, прав і свобод людини і 
громадянина, є Верховним Головнокомандувачем Збройних сил 
України і Головою Ради національної безпеки і оборони Украї-
ни, здійснює загальне керівництво у різних сферах економічної 
безпеки України;

• Верховна Рада України в межах повноважень, визначе-
них Конституцією України, визначає засади структурної полі-
тики, формує законодавчу базу у сфері економічної безпеки;

161 Гбур З. В. Інституційне забезпечення економічної безпеки України / З. В. Гбур // Ін-
вестиції: практика та досвід. Серія:  Державне управління. – 2018. – № 3. – С. 98–102.

Продовження таблиці 6.1
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• Рада національної безпеки і оборони України координує 
та контролює діяльність органів виконавчої влади у сферах еко-
номічної безпеки; з урахуванням змін у геополітичній обста-
новці вносить Президенту України пропозиції щодо уточнення 
Стратегії національної безпеки України та Воєнної доктрини 
України;

• Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі 
органів виконавчої влади забезпечує державний суверенітет і 
економічну самостійність України в проведенні структурних 
реформ;

• Національний банк України відповідно до основних 
засад грошово-кредитної політики визначає та проводить 
грошово-кредитну політику, яка б максимально підтримувала 
стратегічні пріоритети із одночасним дотриманням фінансової 
складової економічної безпеки України;

• міністерства, Служба безпеки України та інші централь-
ні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень мають 
забезпечувати виконання передбачених Конституцією і зако-
нами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 
України завдань економічної політики, реалізацію концепцій, 
програм з максимально можливим гарантуванням параметрів 
економічної безпеки;

• місцеві державні адміністрації в розробці та реалізації 
програмно-планових документів мають гарантувати підвищен-
ня параметрів економічної безпеки територій;

• державні військові організації та правоохоронні органи 
в питаннях економічної безпеки мають забезпечувати тери-
торіальну цілісність і недоторканність кордонів, боротьбу з 
економічною злочинністю, нівелювання негативних наслідків 
техногенного і природного характерів;

• суди загальної юрисдикції мають здійснювати неупере-
джене судочинство у справах про злочини, що завдають шкоди 
економічній безпеці України.
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Варто також зазначити, що інституціональне забезпечення 
економічної безпеки держави є остаточно не сформованим у 
системно-структурний комплекс, що не дає змоги чітко відсте-
жувати, реагувати та вживати своєчасних і адекватних заходів 
із усунення загроз безпеці. Зокрема, недоліком є відсутність 
злагодженої роботи у забезпеченні безпеки у просторово-струк-
турному вимірі, оскільки інституційне та правове забезпечення 
економічної безпеки стосується передовсім макрорівня, а на 
рівні регіонів воно практично відсутнє. Подібною є ситуація і 
з програмуванням та плануванням забезпечення безпеки регіо-
нів. На державному рівні існують і стратегія, і концепція забез-
печення безпеки, проте аналогічних чи адекватних документів 
на регіональному рівні немає. У науково-теоретичному плані цю 
проблему досліджує ряд науковців, однак відсутнє практичне 
застосування науково-методичних розробок у самих регіонах. 

Так, у монографії Б. Данилишина та ін. автори розкривають 
аспекти гарантування безпеки регіонів України за умов техно-
генних викликів, акцентуючи увагу на екологічній безпеці та 
пропонуючи стратегію її забезпечення на державному й регіо-
нальному рівнях. Науковці подають методологічні основи ви-
вчення безпеки в кожному регіоні, аналізують існуючий стан, 
реальні та потенційні загрози безпеці та обґрунтовують невід-
кладні заходи з реалізації стратегічних завдань, їх фінансове 
забезпечення та очікувані заходи, що, проте, не набуло відобра-
ження у програмних документах на регіональному рівні. 

На основі дослідження нормативної бази органів місцево-
го самоврядування можна зробити висновок про вибірковість 
стратегічного планування у регіонах. Так, стратегію екологічної 
безпеки розробили в Івано-Франківській області, проте вона 
є відсутньою в Донецькій, де рівень загроз є набагато вищим. 
Розроблена та офіційно затверджена стратегія економічної 
безпеки на державному рівні є прерогативою до виконання на 
регіональному.
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Отже, незважаючи на врахування ключових тенденцій 
глобального розвитку та відповідності міжнародним стандар-
там нормативно-правого забезпечення економічної безпеки, 
національна система планування та програмування зміцнен-
ня економічної безпеки потребує вдосконалення за окремими 
напрямами. Посилення інституційного вектора в забезпеченні 
економічної безпеки має відбуватися, насамперед, шляхом мо-
дернізації діючих та створення нових економічних і соціальних 
інститутів, які забезпечуватимуть підвищення продуктив-
ності праці на якісно новій основі та економічне зростання. У 
протилежному випадку економічна відсталість країни стане 
незворотною, і це загрожуватиме існуванню нації та держави. 
Доповнення потребує формування інституційно-правового ба-
зису на різних рівнях ієрархії управління економікою, що забез-
печується шляхом виконання інститутами функцій прийняття 
рішення, інформування та мотивування162.

Відповідно до такого підходу потрібно формувати інститу-
ціональні засади вдосконалення системи забезпечення еконо-
мічної безпеки держави. Створення цілісної системи вимагає 
вироблення єдиної політики на основі вдосконалення кожної 
з підсистем. Зокрема, удосконалення підсистеми прийняття рі-
шень можна здійснити шляхом застосування сукупності інсти-
туційно-правових принципів розподілу повноважень суб'єктів 
різних рівнів системи; інформаційної – шляхом створення ін-
ституцій здійснення моніторингу державної політики у сфері 
економічної безпеки; мотиваційної – шляхом розроблення пра-
вил і механізмів реалізації рішень163.

На сьогодні економіка України та інститути влади перебу-
вають у стані трансформації, що характеризується наявністю 
численних прогалин та недоліків у системі державного управ-
ління. Неефективність заходів та дій органів державної влади 

162 Гбур З. В. Інституційне забезпечення економічної безпеки України / З. В. Гбур // Ін-
вестиції: практика та досвід. Серія:  Державне управління. – 2018. – № 3. – С. 98–102.

163 Там само.
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на національному та регіональному рівнях не сприяють забез-
печенню економічної безпеки держави, що зумовлює низький 
експортний потенціал, низький рівень інноваційного та інвес-
тиційного розвитку українських підприємств, низький рівень 
кваліфікації трудових ресурсів, суттєве податкове навантажен-
ня на суб’єктів господарювання та ряд інших проблем. Декла-
ративність стратегій і політики державного уряду поглиблюють 
зазначені проблеми та зумовлюють низький рівень економічної 
безпеки164. 

Негативні сторони та проблеми державного управління 
й напрямки їх подолання в контексті забезпечення економіч-
ної безпеки висвітлено у працях таких науковців, як Г. Кізін, 
котрий дослідив недоліки та напрями удосконалення держав-
ного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення 
економічної безпеки України; С. Майстро, який запропонував 
напрями вдосконалення механізму державного управління 
фінансово-економічною безпекою України в сучасних умовах; 
П. Шевчук, який проаналізував негативні впливи на процеси 
державного управління в Україні часів незалежності; В. Бой-
ко, що дослідив напрямки вдосконалення господарського ме-
ханізму розвитку сільських територій у контексті зміцнення 
економічної безпеки держави; І. Крейдич, що систематизував 
проблеми економічної безпеки України в сучасних умовах; 
А.  Сухоруков, який висвітлив синергетичні аспекти забезпе-
чення економічної безпеки держави. 

Об’єктивні зміни в суспільному економічному розвитку 
призвели до формування нової моделі економіки, для якої ха-
рактерні принципово нові риси та пріоритети. Сьогодні необ-
хідність вирішення проблем, пов’язаних із розвитком економіки 
України, що певною мірою є гарантом забезпечення національ-
ної економічної безпеки, набуває особливого значення. Однак 
без здійснення державою рішучих кроків і дій у напрямку сти-

164 Гбур З. В. Інституційне забезпечення економічної безпеки України / З. В. Гбур // Ін-
вестиції: практика та досвід. Серія:  Державне управління. – 2018. – № 3. – С. 98–102.
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мулювання інноваційної діяльності ці питання залишаються 
невирішеними. Отже, державна інноваційна політика повинна 
стати найважливішою основою діяльності та створити умови 
для активізації національного науково-технічного потенціалу. 
Головною метою такої політики має бути стратегічна орієнтація 
розвитку виробництва на створення та широке застосування 
принципово нових машин, матеріалів, комплексних технологіч-
них систем, ефективне освоєння науково-технічних розробок, 
забезпечення соціально-економічних, організаційних і право-
вих умов для постійного здійснення ефективної діяльності165.

Потреба у забезпеченні пожвавлення національної еко-
номіки в умовах ризиків фінансової дестабілізації зовнішньо-
го і внутрішнього походження вимагає модернізації важелів 
макроекономічної стабілізації з позицій їх несуперечливості ці-
лям стимулювання економічного зростання. На сьогодні фінан-
совий сектор України недостатньо ефективно виконує функції 
акумулювання фінансових ресурсів та їх перерозподілу на прі-
оритетні потреби економічного розвитку. Це знижує потенціал 
економічного зростання, зумовлює накопичення ендогенних 
ризиків нестабільності та підвищену чутливість фінансово-еко-
номічної системи до зовнішніх шоків166.

Ефективність державного управління економічною без-
пекою залежить від розуміння проблемних зон управління на 
національному та регіональному рівнях. Відтак на сьогодні 
органам державної влади, що наділені повноваженнями здійс-
нювати управлінські дії та заходи, які безпосередньо впливають 
на усі складові економічної безпеки, притаманна численна кіль-
кість негативних сторін, проблем, які зумовлюють визначені 
нижче дисфункції державного управління. 

165 Гбур З. В. Інституційне забезпечення економічної безпеки України / З. В. Гбур // Ін-
вестиції: практика та досвід. Серія:  Державне управління. – 2018. – № 3. – С. 98–102.

166 Гбур З. В. Заходи щодо підвищення економічної безпеки України / З. В. Гбур // Інвес-
тиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. – 2018. – № 6. – С. 52–55.
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Одним зі слабких місць, прогалин державного управління 
можна вважати застосування через відповідні групи впливу 
технологій “м’якої сили” чи “розумної сили”, а можливо, і одно-
часно двох зазначених інструментів, які включають організацію 
актів саботажу й іншої дестабілізації нормального функціону-
вання та життєзабезпечення держави, зумовлюють зниження 
рівня службової етики, правосвідомості державних службовців 
й посадових осіб, органів місцевого самоврядування.

Проблемною зоною можна також вважати непопулярні кро-
ки уряду щодо податкової, економічної, соціальної, інвестицій-
ної політики, зокрема в частині непрозорих підходів відносно 
розрахунку цін й піднятті їх до міжнародного рівня на енергоре-
сурси, певні види товарів та послуг народного споживання. Все 
це передбачає також відсутність планування та прогнозування, 
декларативність державного управління, відсутність чітких дій 
та заходів, які б відповідали нормативно затвердженим страте-
гіям розвитку держави. 

Наступна проблемна зона державного управління еко-
номічною безпекою проявляється у неефективній діяльності 
бюрократичного апарату. Численними прикладами цьому слу-
гують випадки невчасної підготовки та подання українським 
урядом на розгляд й затвердження Верховною Радою України 
проектів державного бюджету на наступний рік.

Умовно “чорною дірою”, що постійно призводить до склад-
них проблем і збоїв у процесах державного управління, є все-
охоплююча корупція. Лише за два останні роки, незважаючи 
на зміну політичної еліти, створення цілої системи державних 
спеціалізованих антикорупційних інституцій: Національного 
антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикоруп-
ційної прокуратури, Національного агентства України з питань 
запобігання корупції; Національного агентства України з пи-
тань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів; Національної ради з питань 



272

антикорупційної політики при Президентові України, а також 
низки громадських організацій вказаного скерування, рівень 
корупції в Україні зріс на 18 %. Це може свідчити про те, що в 
Україні маємо лише імітацію гібридної війни з корупцією. А це 
означає, що фінансово-трудові ресурси спрямовані не на забез-
печення економічної безпеки держави, а на вирішення друго-
рядних питань для відволікання громади від проявів корупції167.

Однією з проблемних зон державного управління економіч-
ною безпекою можна також вважати популістський характер 
стратегічних перспектив та конкретних заходів щодо побудови 
європейського суспільства. 

Основні проблеми, зумовлені корупцією, – це руйнація сис-
теми управління та національної стабільності шляхом підриву 
основ законності в політичній системі; монополізація бізнесу 
олігархічними кланами та витіснення із ринків прозорості і здо-
рової конкуренції; неможливість довгострокового планування 
бізнесу та його потужна окупація державними корупціонера-
ми; сприйняття корупції на повсякденному рівні як суспільної 
норми, що призводить до деморалізації українського суспіль-
ства, втрати довіри до держави та її інститутів і, у підсумку, 
знищення міри соціального капіталу, переосмислення багатьох 
моральних цінностей168.

За таких умов державний апарат неспроможний забезпе-
чити економіко-соціальний розвиток держави з урахуванням 
екологічної складової, а відтак рівень економічної безпеки буде 
залишатися низьким. 

До основних видів дисбалансів державного управління 
належать також труднощі з виконанням системою владних ор-
ганів своїх стандартних функцій у складних та швидкозмінних 
умовах сьогодення; сповільнене приведення цих функцій у від-

167 Гбур З. В. Заходи щодо підвищення економічної безпеки України / З. В. Гбур // Інвес-
тиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. – 2018. – № 6. – С. 52–55.

168 Там само.
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повідність до реальних ситуацій; недостатня гнучкість механіз-
мів державного управління; з’ява у частини суспільства певного 
“невротичного” менталітету, станів аномії, нігілізму, ціннісної 
невизначеності та навіть неприхованої ненависті до всього суто 
українського (насамперед до мови, пісні, книжки), зумовлених 
взаємною недовірою між державою та громадянами; суттєвий 
бюджетний дефіцит коштів, неадекватність та недоведення до 
логічного впровадження (чи реалізації) задекларованих та обі-
цяних суспільству реформ.

Таким чином, виникає ситуація, за якої стимулювання соці-
ально-економічного розвитку територій у системі економічної 
безпеки держави є другорядним серед пріоритетів державної 
політики, що апріорі формує проблемні зони в структурній бу-
дові їх господарського механізму, серед яких, зокрема, такі: 

1) наявність непідконтрольних процесів і слабо керованих 
зон управління та взаємодії з системою економічної безпеки; 

2) посилення тіньової складової господарських комплексів; 
3) надмірні інертність і бюрократизація господарських  

відносин; 
4) невідповідність функціональної спроможності госпо-

дарського механізму розвитку територій реальним потребам і 
вимогам; 

5) відсутність захисного блоку адекватної протидії ризи-
кам і загрозам. 

В контексті державного управління економічною безпекою 
важливого значення набуває інвестиційно-інноваційний на-
прямок, який має полягати у зміні підходів, методів та прин-
ципів державного управління щодо усіх складових економічної 
безпеки. Так, слабкі сторони та напрями удосконалення ефек-
тивності інвестиційно-інноваційного забезпечення еконо-
мічної безпеки України за функціями державного управління 
наведені у табл. 5.1.



274

Таблиця 5.1

Проблемні зони та напрями удосконалення 
ефективності інвестиційно-інноваційного забезпечення 

економічної безпеки України 
за функціями державного управління

Ф
ун

кц
ії 

уп
ра

вл
ін

ня Проблемні зони 
державного управління 
економічною безпекою

Напрями удосконалення методів 
державного управління економічною 

безпекою

Економічних Адміністративних

Ін
ф

ор
м

ув
ан

ня
, м

он
іт

ор
ин

г, 
ан

ал
із

, д
іа

гн
ос

ти
ка

Несформованість 
системи комплексного 
періодичного спосте-
реження, аналізу та 
діагностики забезпе-
чення ЕБ, її розрізне-
ність, неспрямованість 
на своєчасне виявлення 
негативних тенденцій, 
ризиків і загроз, змін 
у якісних аспектах 
бізнес-середовища та 
недостатня інформа-
ційна забезпеченість

Запровадження 
практики по-
стійно діючого 
моніторингу 
стану розвитку 
та ефективності 
інвестиційно-
інноваційного 
забезпечення еко-
номічної безпеки 
держави

Інституціалізація 
спеціальної звітності 
для держслужбовців, 
відповідальних за 
реалізацію державної 
політики покращення 
інвестиційно-іннова-
ційного забезпечення 
економічної безпеки 
держави

П
ла

ну
ва

нн
я

Відсутність у стра-
тегічних і тактичних 
державних планових 
документах конкретних 
заходів та засобів, за 
рахунок яких будуть 
досягнуті мета і цілі по-
літики, неузгодженість 
між собою та незабез-
печеність їх ув’язки з 
розвитком суміжних 
ЗЕД, підтримкою

Посилення 
ув’язки планових 
заходів із фінан-
сово-ресурсним 
забезпеченням; 
реалізація еконо-
мічних заходів, 
спрямованих на 
стимулювання 
створення і 
збільшення 
компетенцій та

Прийняття ЗУ “Про 
фінансово-інвес-
тиційну підтримку 
інвестиційно-інно-
ваційної діяльності” 
з встановленням 
принципів квотуван-
ня та довгостроко-
вого бюджетування 
обсягів фінансування 
фундаментальних 
напрямів побудови 
системи підтримки
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за функціональними 
сферами господарюван-
ня, інвестиційно-ресур-
сним забезпеченням

масштабів діяль-
ності елементів 
інвестицій-
но-інноваційної 
інфраструктури, 
формування 
і розвиток 
суб’єктів малого 
інноваційного 
бізнесу

інвестиційно-інно-
ваційної діяльності 
в державі на різних 
рівнях і у функціо-
нальних сферах

О
рг

ан
із

ац
ія

Нереалізація ініцію-
ючої функції щодо 
створення і розвитку 
нових елементів 
інституційної інфра-
структури, площадок 
співпраці, формування 
інвестиційно-ресур-
сного забезпечення, 
започаткування нових 
практик та створення 
суб’єктів реалізації 
інвестиційно-інно-
ваційної діяльності; 
неорганізованість 
системи оцінювання її 
ефективності організа-
ційної роботи

Розширення 
компетенцій 
та посилення 
відповідальності 
представників 
Держінвестпро-
екту та Держін-
формнауки за 
ініціювання та 
протікання про-
цесу удоскона-
лення інвестицій-
но-інноваційного 
забезпечення 
економічної 
безпеки держави

Формування, затвер-
дження і реалізація 
генеральних планів 
розбудови системи 
організації реалізації 
державної політики 
у сфері інвестицій-
но-інноваційного 
забезпечення із 
затвердженням 
чітких кількісних 
нормативів та часо-
вих орієнтирів щодо 
проходження ви-
значальних етапів 
державної політики

М
от

ив
ац

ія

Незабезпеченість 
стимулів для органів 
влади всіх рівнів щодо 
активної політики 
удосконалення, а також 
суб’єктів інфраструк-
тури та безпосередньо 
підприємств зі збіль-
шення обсягів інвести-
ційно-інноваційного

Виділення 
бюджетних 
ресурсів, а також 
формування і 
використання 
державних 
фінансово-ін-
вестиційних 
фондів реалізації 
проектів держав-
но-приватного

Квотування фінан-
сово-ресурсного 
забезпечення інвес-
тиційно-інноваційної 
діяльності на всіх 
рівнях системної 
ієрархії управління

Продовження таблиці 5.1
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забезпечення економіч-
ної безпеки держави

партнерства 
реалізації інвес-
тиційно-іннова-
ційних проектів 
у реальному 
секторі економіки

Ко
нт

ро
ль

Незастосовуваність 
практики контролю 
ефективності держав-
ної політики удоско-
налення забезпечення 
економічної безпеки 
держави

Розробка та 
впровадження 
матеріальних 
стимулів для 
держслужбовців, 
відповідальних 
за удосконалення 
забезпечення еко-
номічної безпеки 
держави, а також 
керівників та 
фахівців інвести-
ційно та іннова-
ційно активних 
підприємств

Посилення відпові-
дальності за викори-
стання бюджетних 
коштів на програми 
та проекти підтримки 
інвестиційно-іннова-
ційної діяльності

*Джерело – складено автором

На нашу думку, удосконалювати державне управління еко-
номічною безпекою потрібно за такими напрямками:

• дерегуляція підприємницької діяльності та мотивація 
бізнесу до розвитку;

• розвиток внутрішнього ринку та стимулювання імпор-
тозаміщення шляхом спрощення процедур ведення бізнесу, 
державного фінансування підприємництва, сприяння знижен-
ню відсоткових кредитних ставок для розвитку МСП, стимулю-
вання експорту шляхом спрощення тривалості процедур та 
страхування експортних кредитів;

• створення інвестиційно привабливого середовища та 
стимулювання інвестиційної діяльності за допомогою системи 

Продовження таблиці 5.1
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взаємоузгоджених дій у площині грошово-кредитного, фіскаль-
ного, організаційно-управлінського регулювання;

• оптимізація фіскальної політики в умовах жорстких бю-
джетних обмежень;

• сприяння експортерам та зміцнення їх конкурентоспро-
можності.

Розглянемо вищевказані напрямки детальніше в розрізі ви-
конання заходів.

Дерегуляція підприємницької діяльності та мотивація біз-
несу до розвитку повинна відбуватися з виконанням наступних 
заходів: 

• подальше скорочення дозвільних і реєстраційних про-
цедур шляхом перетворення їхнього провадження виключно у 
технічну площину (декларування, заявного принципу, добро-
вільного підтвердження чи реєстру, обмеження переліку ліцен-
зування тощо); 

• поширення практики електронного надання адміністра-
тивних послуг для бізнесу на усій території України шляхом уні-
фікації форм і документів для різних органів державної влади 
щодо надання типових адміністративних послуг; законодавче 
закріплення переліку адміністративних послуг та розміру пла-
ти за їх надання, створення в усіх регіонах України достатньої 
кількості сучасних центрів надання адміністративних послуг; 

• забезпечення належних умов для отримання послуг без 
відвідування державних структур шляхом повномасштабної 
роботи Єдиного державного порталу адміністративних послуг; 

• впровадження спрощеної і необтяжливої процедури 
електронної реєстрації нового підприємства; 

• застосування принципу припинення діяльності фізич-
них осіб-підприємців за заявницьким принципом (без проход-
ження попередніх перевірок контролюючими органами); 

• формування стійкого податкового середовища, надан-
ня прогнозованості у виробленні потенційних податкових 
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змін подальшого податкового реформування, зокрема, накла-
дання розумних обмежень у часі щодо їхнього схвалення та 
впровадження; 

• усунення подвійного (бухгалтерського і податкового) 
обліку щодо розрахунку та адміністрування податкових пла-
тежів, скорочення витрат часу й коштів платників податків на 
ведення обліку та звітності.

Розвиток внутрішнього ринку та стимулювання імпортоза-
міщення повинен відбуватися шляхом: 

• протидії проявам недобросовісної конкуренції та моно-
полізації ринків; 

• підвищення ефективності державної політики у сфері за-
хисту економічної конкуренції шляхом розроблення та прийнят-
тя Загальнодержавної програми розвитку конкуренції в Україні; 

• гармонізації законодавства про захист економічної кон-
куренції, прав на інтелектуальну власність та судової практики 
розгляду актів недобросовісної конкуренції з європейським 
законодавством; 

• розробки та запровадження довгострокових параметрів 
тарифного регулювання для суб’єктів природних монополій; 

• посилення торговельно-економічних зв’язків між ви-
робництвом і споживанням з метою зменшення посередниць-
кої складової в роздрібній ціні товару, стимулювання партнер-
ства між промисловими підприємствами та торговельними 
компаніями; 

• розширення державних закупівель продуктів і матеріа-
лів за державними інвестиційно-інфраструктурними програ-
мами (соціальне житло, транспортне будівництво, мережі при-
родних монополій, магістральні комунікації тощо) на основі 
конкурентних процедур; 

• попередження господарських конфліктів і захист угод на 
внутрішньому ринку при використанні набору механізмів за-
хисту прав інтелектуальної та промислової майнової власності  
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окремих співвласників підприємств чи їхніх бенефеціаріїв (дер-
жави, пайовиків, міноритарних і мажоритарних акціонерів, 
інвесторів тощо).

Створення інвестиційно привабливого середовища та сти-
мулювання інвестиційної діяльності за допомогою системи 
взаємоузгоджених дій у площині грошово-кредитного, фіскаль-
ного, організаційно-управлінського регулювання повинно  
відбуватися шляхом: 

• розширення обсягів і доступності кредитного забезпе-
чення для реального сектору економіки; 

• впровадження механізмів цільового рефінансування 
Національним банком України комерційних банків для форму-
вання кредитних ресурсів на інвестиційні цілі; 

• розвитку схем іпотечного кредитування, мікрокредиту-
вання та кредитування галузей і сфер економіки; 

• створення інвестиційних банків та компенсаційних  
фондів для надання пільгових кредитів, що забезпечують швид-
ке розширення інвестиційного сегменту фінансового ринку; 

• формування мережі гарантійних бюро, що надаватимуть 
гарантії банкам за кредитами на інвестиційні цілі;

• удосконалення амортизаційної політики, збільшення об-
сягів амортизаційних відрахувань для здійснення інвестиційної 
діяльності шляхом: підвищення норм податкової амортизації 
основних засобів, зокрема, на машини та обладнання, застосу-
вання прискореної амортизації до окремих галузей економіки 
(насамперед, для підприємств, що використовують високотех-
нологічне обладнання, підприємств IT-сектору, агропромисло-
вого комплексу); застосовування бонусної амортизації щодо 
обладнання для науково-дослідного та дослідно-конструктор-
ського обладнання; 

• посилення спрямованості фіскальної політики на сти-
мулювання інвестиційної діяльності шляхом: зниження ставки 
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податку на частину прибутку, який реінвестується у модерніза-
цію основних фондів; 

• стимулювання впровадження енергозберігаючих про-
ектів у промисловості шляхом використання передбачених 
податкових пільг при закупівлі сучасного енергозберігаючого 
обладнання; 

• надання податкових пільг та запровадження спеціальних 
податкових режимів для підприємств, що здійснюють НДДКР; 

• проведення аудиту ефективності застосування спеці-
альних режимів стимулювання інвестиційно-інноваційної ді-
яльності (як вже давно існуючих – СЕЗ, ТПР, технопарків, так 
і недавно запроваджених – наукових парків, індустріальних 
парків), формування єдиної концепції їхнього розвитку; 

• забезпечення державного гарантування залучення ін-
вестицій у високотехнологічні галузі економіки (аерокосмічну, 
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, біо- 
та нанотехнологій, створення сучасних матеріалів, фармацев- 
тичної продукції та медичної техніки), а також у впровадження 
енергоефективних та енергозберігаючих технологій.

Оптимізація фіскальної політики в умовах жорстких бю-
джетних обмежень повинна відбуватися шляхом: 

• гальмування динаміки зростання видатків: ключовим 
завданням бюджетної політики має бути оптимізація струк-
тури видатків, зокрема, підвищення рівня соціального захисту 
можливе за рахунок скасування необґрунтованих пільг для за-
можних верств населення; 

• підвищення дієвості системи державних закупівель, ре-
алізація її стимулюючого потенціалу завдяки мінімізації коруп-
ційних втрат та раціоналізації структури закупівель; 

• зменшення боргового навантаження на економіку із 
спрямуванням понадпланових надходжень до бюджету на до-
строкове погашення частини зовнішнього державного боргу. 
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Сприяння експортерам та зміцнення їх конкурентоспро-
можності повинне відбуватися шляхом: 

• створення спеціалізованого фінансового інституту, орі-
єнтованого на кредитування експортерів; 

• налагодження оперативного, на «автоматичних» засадах, 
відшкодування ПДВ експортерам; 

• дерегуляції процедур митного оформлення експорту на 
основі методології СОТ та усталених європейських практик; 

• “економізації” зовнішньоекономічної політики держави, 
впровадження важелів економічної дипломатії в роботу МЗС 
та активного обстоювання національних інтересів в регіональ-
них інтеграційних процесах; 

• надання підтримки експортній діяльності підприємств 
малого й середнього бізнесу, в тому числі шляхом створення 
на засадах державно-приватного партнерства спеціалізованих 
експортних корпорацій; 

• надання методичної та практичної допомоги в органі-
зації зовнішньоекономічної діяльності підприємств, інформу-
ванню про динаміку та прогнози кон’юнктури на провідних 
світових товарних ринках; 

• надання інформаційної та фінансової підтримки уча-
сті українських компаній у міжнародних виставках, ярмарках,  
проведення спеціалізованих промоційних акцій на перспектив-
них ринках; 

• прийняття Стратегії розвитку експортного потенціалу 
України.

Досягнення економічної стабільності та безпеки в Україні 
можливо виключно за умови завершення активної фази вій-
ськового конфлікту на сході країни. Одночасно з вирішенням 
цієї складної задачі першочергові зусилля молодого україн-
ського громадянського суспільства мають бути спрямовані на 
недопущення лобіювання владою інтересів олігархічних кланів 
і “замилювання очей” суспільству прийняттям непродуманих 
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популістських рішень. Діяльність уряду й парламенту країни 
має сфокусуватись на таких напрямах:

• мінімізація бюрократії та реальне винищення корупції; 
• жорстка економія видаткової частини бюджету перед 

усім за рахунок усунення численних державних контролюючих 
відомств; 

• розширення доходної бази державного бюджету шляхом 
зростання надходжень від крупного бізнесу; 

• ліквідація критичної залежності від російського газу за 
рахунок впровадження стовідсоткового обліку витрат блакит-
ного палива, енергозберігаючих технологій та стимулювання 
використання альтернативних видів енергоносіїв; 

• перехід на новий високотехнологічний рівень виробни-
цтва. Розроблення та імплементація програми високотехноло-
гічного розвитку України – це єдина можливість потрапити до 
кола розвинених країн світу в якості рівноправного партнера, а 
не в якості їх сировинного придатка. Крім того, це допоможе на-
шій державі сформувати потужну систему економічної безпеки. 

Система забезпечення економічної безпеки держави відно-
ситься до класу складних систем. Складність системи зумовлює 
необхідність розподілу функцій управління між багатьма дер-
жавними, громадськими і приватними структурами. Узгоджені 
дії цих структур призводять до позитивного синергетичного 
ефекту. Відсутність координації функцій, спрямованих на 
підвищення рівня економічної безпеки, може призводити до 
критичного збігу негативних обставин і негативного синерге-
тичного ефекту169.

При цьому варто зазначити, що стратегія управління еко-
номічною безпекою в Україні повинна відбуватися на основі 
наступних принципів170: 

169 Гбур З. В. Заходи щодо підвищення економічної безпеки України / З. В. Гбур // Інвес-
тиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. – 2018. – № 6. – С. 52–55.

170  Гбур З. В. Обґрунтування стратегій і принципів формування концептуальної моделі 
механізму управління економічною безпекою України / З. В. Гбур // Актуальні питання науки 
та практики: досягнення та перспективи – 2009 : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. – 
Полтава, 2009. – С. 19–21.
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• об’єктивності, що передбачає врахування попередньо-
го досвіду та інформації, що зібрана в ході розробки стратегії 
управління економічною безпекою; 

• цілепокладання, яке передбачає чітке формування кон-
кретних стратегічних цілей та мети досягнення стратегії; 

• результативності, що передбачає спрямування повної 
сукупності заходів, котрі були внесені до стратегії на отри-
мання кінцевого результату, а саме досягнення поставлених у 
стратегії цілей; 

• ефективності, що передбачає визначення ефективності 
реалізації програми шляхом співвідношення витрат на її реалі-
зацію та отриманих після її реалізації результатів поліпшення 
стану економічної безпеки держави; 

• пріоритетності, що передбачає включення до числа ос-
новних напрямків стратегії найбільш важливих завдань, реалі-
зація яких дозволить досягти гармонійного розвитку держави; 

• компетентності, що означає залучення до процесу стра-
тегічного управління економічною безпекою широкого кола 
експертів, які володіють знаннями в усіх сферах соціально-еко-
номічного розвитку; 

• комплексності, що передбачає створення інноваційної 
економічної структури, котра базується на постулатах соціаль-
ного консенсусу; 

• спадкоємності, що передбачає залучення до процесу роз-
робки та реалізації стратегії управління економічною безпекою 
представників усіх зацікавлених сторін з метою забезпечення 
спадковості щодо реалізації розробленої стратегії; 

• альтернативності, що передбачає розробку паралельних 
альтернативних планів реалізації стратегії; 

• прозорості, що передбачає відкритість та прозорість дій 
всіх суб’єктів під час реалізації стратегії, широке висвітлення їх 
діяльності у ЗМІ, залучення стейкхолдерів; 
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• ситуаційності, що передбачає виявлення, оцінку, враху-
вання впливу внутрішніх та зовнішніх чинників, а також сцена-
ріїв дій, у результаті виникнення можливих варіантів розвитку 
залежно від їх комбінації.

На сьогодні головними проблемами державного управління 
економічною безпекою залишаються системна бюрократиза-
ція державного апарату, корупція, відсутність планування та  
прогнозування, визначення основних ризиків та загроз еконо-
мічній безпеці. Зазначені проблеми негативно відображаються, 
насамперед, на діяльності суб’єктів господарювання, адже не за-
безпечують інноваційно-інвестиційого розвитку, ефективності 
системи оподаткування та легкості ведення бізнесу. Відтак за-
значені проблеми зумовлюють низький рівень економічної без-
пеки та сповільнені темпи зростання національної економіки. 

Основними проблемними зонами державного управління 
можна вважати непопулярні кроки уряду щодо податкової, 
економічної, соціальної, інвестиційної політики, неефективну 
діяльність бюрократичного апарату, всеохопну корупцію, попу-
лістський характер стратегічних перспектив та конкретних за-
ходів щодо побудови європейського суспільства. За таких умов 
державний апарат неспроможний забезпечити економіко-соці-
альний розвиток держави з урахуванням екологічної складової, 
а відтак рівень економічної безпеки буде залишатися низьким. 
Саме тому найперше потрібно забезпечити інноваційно-інвес-
тиційний вектор змін державного управління економічною без-
пекою, що повинен базуватися на принципах пріоритетності, 
компетентності, комплексності, альтернативності, прозорості, 
ситуаційності, цілепокладання, об’єктивності, ефективності, 
результативності.
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5.2. Удосконалення організаційного механізму 
забезпечення економічної безпеки України

Сучасні умови господарювання в переважній більшості на-
ціональних економік є досить складними й унеможливлюють 
забезпечення економічної безпеки лише фрагментарними захо-
дами. Необхідна комплексна спеціальна організація діяльності 
державної влади, яка спрямована на максимальний захист від 
внутрішніх і зовнішніх загроз та створення безпечного макрое-
кономічного середовища.

На сьогодні питання створення комплексного механізму 
забезпечення економічної безпеки України достатньо широко 
досліджується та вивчається, однак удосконалення організацій-
ного механізму є дуже складним процесом, ураховуючи умови 
постійних трансформаційних процесів та поглинаючу стагна-
цію економіки України.

Економічна безпека – це складна і багатофакторна система, 
яка являє собою матеріальну основу для формування інших 
компонентів національної безпеки. 

Механізм забезпечення економічної безпеки  – це багато-
структурна складова частина національної безпеки, яка скла-
дається із взаємозалежних та взаємопов’язаних складників: 
функціонально-структурних, секторально-галузевих, просто-
рово-територіальних (регіональних), які взаємодіють між собою 
та навколишнім середовищем із метою ефективного функціону-
вання системи в цілому. Стабільне функціонування основних 
підсистем економічної безпеки забезпечує стійкість і міцність 
реального та фінансового секторів економіки, довгострокове 
економічне зростання та високу якість життя населення.

Як влучно зазначають Ю. Ніколаєнко та Т. Шишлов, розу-
міння сутності економічної безпеки передбачає принаймні два 
концептуальні висновки171.

171 Гбур З. В. Удосконалення організаційного механізму забезпечення економічної без-
пеки України [Електронний ресурс] / З. В. Гбур // Демократ. врядування. – 2017. – № 20. – Режим 
доступу: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk20/zmist.html.
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1. Економічна безпека країни повинна забезпечуватися, 
перш за все, ефективністю самої економіки, тобто разом із дер-
жавними засобами захисту вона має захищати себе сама на базі 
високої продуктивності праці, суб’єктів мікроекономіки, якості 
продукції, конкурентоспроможності тощо.

2. Забезпечення економічної безпеки держави не може 
здійснюватися суто ринковими механізмами саморегуляції, бо 
вони ефективно працюють на макрорівні тільки за наявності 
раціональної структури економіки, яка сама собою не створю-
ється. Тому економічна безпека національної економіки повин-
на формуватися і підтримуватися всією системою механізмів 
саморегулювання і регулювання, тобто за допомогою держав-
них органів та інститутів ринку.

На нашу думку, механізм забезпечення економічної безпеки 
України має будуватися з урахуванням науково обґрунтованого 
та практичного досвіду країн із розвиненою ринковою економі-
кою, які демонструють випереджальні темпи економічного та 
соціального зростання172. 

Як зауважує О. Тимошенко, механізм забезпечення еконо-
мічної безпеки держави – це система економічних, інституцій-
но-правових, мотиваційних важелів, засобів, інструментів, які 
передбачають здійснення своєчасної діагностики та моніторин-
гу внутрішніх і зовнішніх загроз функціонуванню національної 
економіки з метою своєчасного їх виявлення та запобігання, 
розробку заходів щодо нейтралізації їх впливу на інтегральний 
рівень економічної безпеки та повну ліквідацію загроз.

Під час формування механізмів регулювання світової еко-
номіки в умовах глобалізації мова повинна йти про добровільні 
угоди, згідно з якими держави зобов'язуються дотримуватись 
багатосторонніх договорів, визначених правил у сфері торгів-
лі, від виконання яких очікують певних переваг. За таких умов 

172 Гбур З. В. Удосконалення організаційного механізму забезпечення економічної без-
пеки України [Електронний ресурс] / З. В. Гбур // Демократ. врядування. – 2017. – № 20. – Режим 
доступу: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk20/zmist.html.
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економічна безпека, насамперед України, має можливості одер-
жати такі права і переваги на світовій арені, які сприятимуть 
забезпеченню стабільного і довгострокового економічного 
зростання173: 

• розширений і недискримінаційний доступ українського 
експорту товарів і послуг на ринки країн-членів цієї організації; 

• забезпечення контролю за необ'єктивним ставленням  
до оцінки українських товарів і послуг на ринках більшості  
країн світу; 

• установлення контролю за недопущенням необґрунто-
ваних обмежень щодо ввезення в Україну товарів з інших країн; 

• створення сприятливих умов для українських виробни-
ків товарів щодо розвитку конкурентоспроможних у світовому 
масштабі товарів і постачальників послуг тощо.

Науковець О. Кальмук, досліджуючи цю проблему, ствер-
джує, що у механізмі забезпечення економічної безпеки об’єк-
тивно мають поєднуватися ринкові та адміністративні важелі і 
методи. Таке поєднання виявляється у використанні економіч-
них важелів управління забезпеченням економічної безпеки, 
які, у свою чергу, регламентуються адміністративно-правовими 
методами174.

Дослідники виділяють різні види механізму забезпечення 
економічної безпеки України. Зокрема, О. Тимошенко пропонує 
таку класифікацію175:

1. Економічний – це сукупність економічних важелів, при-
йомів, інструментів та методів планування і контролю, за до-
помогою яких здійснюється належне забезпечення економічної 
безпеки національної економіки.

2. Інституційно-правовий – нормативно-правове забезпе-
чення та законодавче регулювання створення й реалізації меха-
нізму економічної безпеки.

173 Гбур З. В. Удосконалення організаційного механізму забезпечення економічної без-
пеки України [Електронний ресурс] / З. В. Гбур // Демократ. врядування. – 2017. – № 20. – Режим 
доступу: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk20/zmist.html.

174 Там само.
175 Там само.
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3. Організаційно-управлінський, який забезпечує обґрун-
тування ефективних систем державного управління економіч-
ною безпекою та взаємодію органів державної влади в контексті 
розробки програм, концепцій та інших документів.

4. Мотиваційно-превентивний – сукупність адміністра-
тивно-управлінських та соціально-політичних стимулів, що 
спонукають державних службовців до виконання поставлених 
завдань на високому рівні в контексті належного забезпечення 
економічної безпеки.

5. Інформаційно-аналітичний – аналіз та оцінка функціо-
нування економічної системи з урахуванням впливу факторів 
внутрішнього та зовнішнього середовища.

Основними елементами механізму економічної безпеки є176:
• своєчасний моніторинг стану та розвитку економічної 

системи національної економіки з метою виявлення реальних 
та потенційних зовнішніх і внутрішніх загроз у розрізі основних 
функціонально-структурних компонент економічної безпеки;

• порівняння виявлених загроз із пороговими значеннями 
з метою їх поділу на небезпечні та особливо критичні;

• ужиття адекватних заходів щодо негайної нейтралізації 
виявлених особливо небезпечних загроз та вжиття заходів із 
боку держави щодо їх недопущення та запобігання.

Йдеться про те, що ефективна взаємодія елементів меха-
нізму забезпечення економічної безпеки як між собою, так і 
з навколишнім середовищем дасть змогу створити безпечне 
макроекономічне національне середовище тільки за умов ство-
рення та реалізації механізмів її забезпечення із захисту всіх 
суб'єктів економічної діяльності.

Механізм економічної безпеки України передбачає вико-
ристання важелів державного рівня, до яких відносять ставки 
та механізми оподаткування, амортизаційну політику, умови 

176  Гбур З. В. Удосконалення організаційного механізму забезпечення економічної без-
пеки України [Електронний ресурс] / З. В. Гбур // Демократ. врядування. – 2017. – № 20. – Режим 
доступу: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk20/zmist.html



5.
2.

 У
до

ск
он

ал
ен

ня
 о

рг
ан

іза
ці

йн
ог

о 
ме

ха
ні

зм
у з

аб
ез

пе
че

нн
я

ек
он

ом
іч

но
ї б

ез
пе

ки
 У

кр
аї

ни

289

регулювання фінансового ринку, фінансово-банківське регулю-
вання, соціальні стандарти, а також інструменти регулювання 
суб’єктів ринкової економіки, що включає різні форми залу-
чення кредитних ресурсів, податкову культуру, страхування, 
рівень бюджетного фінансування.

Основу державної політики, спрямованої на забезпечення 
економічної безпеки, повинна становити, передусім, збалансо-
вана та несуперечлива нормативно-правова база і кількісні та 
якісні параметри критеріїв економічної безпеки України.

Конструктивні елементи механізму забезпечення еконо-
мічної безпеки одночасно виступають юридичними засобами 
адміністративно-правового впливу на суспільні відносини, що 
виникають у зв'язку з організацією та здійсненням цієї діяль- 
ності. Необхідно погодитися з тим, що правові засоби як скла-
дові механізму правового регулювання застосовують і у процесі 
регулювання в певній послідовності.

Насамперед доцільно підкреслити, що забезпечення еко-
номічної безпеки України організовується та здійснюється від-
повідно до Конституції України, загальновизнаних принципів 
і норм міжнародного права, міжнародних договорів України, 
Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Євро-
пейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншого, а також законів, 
нормативно-правових актів Президента України та Кабінету 
Міністрів України, відомчих нормативних актів. У законодав-
стві, що регулює діяльність у досліджуваній сфері, виділяється 
типова ієрархічна (вертикальна) структура, зумовлена відмінні-
стю в правовій силі актів, що видають різні нормотворчі органи.

Юридичну цілісність досліджуваної структури норм забез-
печує Конституція України, яка зумовлює взаємну узгодженість 
нормативно-правових актів і спільність їхніх вихідних принци-
пів. Вихідні конституційні норми, володіючи найвищою юри-
дичною силою, слугують верхнім рівнем ієрархії досліджуваної 
системи законодавства.
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Важливою групою джерел забезпечення економічної безпе-
ки є закони. Особливе місце в системі правових актів займають 
Закони України “Про основи національної безпеки”, “Про за-
сади внутрішньої і зовнішньої політики”, у яких зазначено, що 
безпека в економічній сфері України є складовою національної 
безпеки України загалом177.

У контексті забезпечення економічної безпеки особливого 
значення набуває комплекс програмних документів – стратегій, 
концепцій, доктрин, у яких висвітлюється офіційна позиція 
держави стосовно різного роду питань. В Україні такими доку-
ментами є178:

• Стратегія сталого розвитку "Україна-2020" (Основні  
положення);

• Стратегія національної безпеки України;
• Концепція боротьби з тероризмом;
• Воєнна доктрина України та ін.
У зв’язку з цим підкреслимо, що значення та місце правових 

заходів у забезпеченні економічної безпеки важко переоцінити, 
оскільки від їх вироблення, прийняття, а надалі – застосуван-
ня залежать легітимність різних форм і методів забезпечення  
економічної безпеки, зміст і організація цієї діяльності, її  
результативність.

Загалом, можна стверджувати, що нагальною потребою 
є увідповіднення всього законодавства у сфері економічної 
безпеки до тих завдань, які вирішують у цій галузі. Для цього 
необхідно здійснити кодифікацію нормативно-правової бази, 
усунути суперечності, що містяться в нормах, визначивши прі-
оритети правового регулювання в сфері економічної безпеки.

Аналіз розвитку соціально-економічної ситуації в державі 
свідчить, що необхідний комплекс заходів, котрі дали б змогу не 
тільки виявляти та ліквідувати загрози економічній безпеці, але 

177 Гбур З. В. Удосконалення організаційного механізму забезпечення економічної без-
пеки України [Електронний ресурс] / З. В. Гбур // Демократ. врядування. – 2017. – № 20. – Режим 
доступу: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk20/zmist.html

178 Там само.
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й створювали умови для ефективного та динамічного розвитку 
економіки. Йдеться про забезпечення дієвості й ефективності 
компонентів механізму забезпечення економічної безпеки, які 
об'єднують усі елементи системи з метою реалізації Стратегії 
національної безпеки України як концепції, що визначає один із 
напрямів державної економічної політики.

Крім перегляду ступеня небезпеки окремих загроз, треба 
зважати на нові загрози та виклики економічній безпеці, які сво-
го часу не знайшли в ній відображення. Пропонується зараху-
вати до них негативні чинники, що існують у фінансовій сфері, 
а саме: нецільове використання бюджетних коштів, масштабне 
ухиляння від сплати податків, незаконне переведення в готівку 
грошових коштів, фіктивні фінансові операції та легалізація 
злочинно нажитих доходів. Безперечно, вказані проблеми відо-
бражено у Стратегії національної безпеки України, але тільки на 
концептуальному рівні.

Отже, удосконалення наявних і розроблення нових механіз-
мів стратегічного управління економічною безпекою України 
вирішально вплине на підвищення конкурентоспроможності і 
загалом життєздатності національної економіки. Держава має 
використовувати ефективні економічні важелі, щоб забезпечу-
вати національні економічні інтереси, сприяти розвитку наці-
ональної економічної безпеки та орієнтуватись на досягнення 
високого рівня конкурентоспроможності країни.

5.3. Концептуальна модель механізму 
державного управління економічною безпекою

Державі, яка намагається проводити на будь-якому етапі 
свого розвитку незалежну економічну політику, необхідна влас-
на Концепція та Стратегія економічної безпеки, адже захист 
економічних інтересів України під час проведення незалеж-
ної політики в будь-яких сферах суспільного життя за своєю 
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сутністю завдання, насамперед, довгострокове, стратегічне і 
можливе тільки за умови розробки та затвердження стратегії 
економічної безпеки України.

Для розуміння суті визначення стратегії необхідно роз-
глянути деякі аспекти цього поняття. Термін “стратегія” має 
грецьке походження: strategos – “мистецтво генерала”. Водно-
час одного загальноприйнятого наукового визначення терміна 
“стратегія” немає. Наприклад, Г. Мінцберг подає п'ять різних 
трактувань терміна “стратегія”: стратегія як план, як “хитрий 
прийом”, як патерн (принцип поведінки, стала схема дій), як по-
зиція, як перспектива, а також деякі їх взаємозв'язки. Як зазна-
чає М. Корнілов, першопочатково під “стратегією” розуміється 
мистецтво управління військами або наука про війну. Водночас 
частіше під терміном “стратегія” будь-якої діяльності прийнято 
розуміти179:

• вибір генерального напряму цієї діяльності та в її рамках 
визначення найбільш ефективних методів, способів і механіз-
мів вирішення завдань і досягнення поставлених цілей;

• довгострокові принципові установки та наміри, а також 
плани цієї діяльності;

• мистецтво планування та управління цієї діяльністю на 
довгостроковий період.

Таким чином, на думку М. Корнілова, під стратегією забез-
печення економічної безпеки треба розуміти сукупність планів, 
програм, методів та механізмів захисту життєво важливих інте-
ресів особистості, суспільства та держави в економічній сфері 
від загроз.

Професор C. Мочерний стверджує, що стратегія економіч-
ної безпеки країни – це чітке обґрунтування основної мети і 
довготермінова політика та план дій держави щодо усунення 
загроз існуванню та розвитку народного господарства країни. 

179 Гбур З. В. Обгрунтування стратегій і принципів формування концептуальної моделі 
механізму управління економічною безпекою України / З. В. Гбур // Актуальні питання науки 
та практики: досягнення та перспективи – 2009 : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. – 
Полтава, 2009. – С.  19–21.
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Професор М. Лесечко та Р. Рудницька притримуються дум-
ки, що стратегія – це патерн або план, що інтегрує головні цілі 
організації, її політику і дії в деяке погоджене ціле. Правильно 
сформована стратегія дає змогу впорядкувати і розподілити 
завжди певною мірою обмежені ресурси організації гранич-
но ефективним і єдино правильним способом на основі вну-
трішньої компетентності, передбачення змін у внутрішньому  
середовищі і врахування можливих контрдій опонентів. 

Законодавець під визначенням економічна стратегія ро-
зуміє: обраний державою курс економічної політики, розра-
хований на тривалу перспективу і спрямований на вирішення 
крупномасштабних економічних та соціальних завдань куль-
турного розвитку, забезпечення економічного суверенітету 
країни, збереження і примноження її економічного потенціалу і 
національного багатства, підвищення народного добробуту. 

Невід’ємною складовою будь-якої стратегії, а тим більше 
у сфері забезпечення економічної безпеки, є тактика. Під еко-
номічною тактикою треба розуміти сукупність найближчих 
цілей, завдань, засобів і способів їх досягнення для реалізації 
стратегічного курсу економічної політики в конкретних умо-
вах, що складаються в поточному періоді розвитку народного 
господарства. Тактика – це короткотермінові, адаптивні, актив-
но-інтерактивні дії, що використовуються для досягнення цілей 
протидіючими одна одній силами під час конфлікту. Тактичний 
рівень охоплює в себе вирішення завдань, пов'язаних із ліквіда-
цією загроз чи запобігання їхнього впливу на економічну сферу. 
По суті, забезпечення економічної безпеки на цьому рівні – це 
комплекс превентивних заходів, спрямованих на ліквідацію  
загроз чи на запобігання наслідків їхньої діяльності. 

Для того, щоб правильно та ефективно розв’язувати проб- 
леми, насамперед, їх необхідно правильно ставити. Саме тому 
ще одним, не менш важливим аспектом стратегії економічної 
безпеки України, є визначення мети та принципів формування 
цієї стратегії. 
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Стратегічна мета забезпечення економічної безпеки по-
винна містити в собі створення відповідних умов для життя та 
розвитку особистості, соціально-економічної та військово-по-
літичної стабільності суспільства, збереження цілісності дер-
жави, ефективне протистояння впливу внутрішніх та зовнішніх 
загроз. Державна стратегія у сфері забезпечення економічної 
безпеки України повинна бути зорієнтована, насамперед, на 
підтримання необхідного рівня виробничого, науково-техніч-
ного потенціалу, недопущення зниження рівня життя населен-
ня до показників, які здатні викликати соціальну напруженість 
між окремими групами населення, окремими націями.

Слід також зазначити, що стратегія захисту економічних 
інтересів повинна містити визначення пріоритетних цілей на-
родного господарства, засобів та способів їх реалізації, виходя-
чи зі змісту об'єктивних процесів і тенденцій, що мають місце 
в національному та світовому господарстві, та, враховуючи 
законні інтереси суб'єктів господарювання, вона повинна стати 
не лише змістом діяльності державної влади, але й орієнтиром 
для дій усіх суспільних інституцій, громадянина. Кожний гро-
мадянин однозначно і прозоро повинен бачити свою участь у 
реалізації стратегії економічного відродження, усвідомлюючи 
залежність від її успіху свого добробуту та особистого прогре-
су. Використання зазначених засад дає можливість на основі 
Конституції України, чинної законодавчої бази консолідувати 
націю в досягненні стратегічних орієнтирів. Стратегія держави 
повинна вийти за межі антикризових заходів, а індикаторами 
ефективності трансформаційної стратегії покликані стати ті, що 
є комплексними і характеризують справді стратегічні довготер-
мінові тенденції. У перехідній економіці такими показниками 
не є ні сталість грошової одиниці, ні динаміка валютного курсу, 
ні дефіцит бюджету, а, перш за все, конкурентоспроможність, 
вектор структурних зрушень в економіці, розвиток підприєм-
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ництва, зростання доходів господарських суб’єктів, зростання 
зайнятості тощо180.

Поряд із цим, остаточне визначення всіх аспектів стратегії 
економічної безпеки України потребує більш детального та ґрун-
товного наукового дослідження з урахування світового досвіду. 
Тому саме сьогодні очевидною є невідкладність реальної, а не 
на словах, активізації дослідницької роботи з формування від-
повідного нормативно-правового акту загальнонаціонального 
значення, який би підвищив ефективність державного управлін-
ня однієї з основних складових національної безпеки України.

Оскільки відсутність стратегії економічної безпеки України 
тільки ускладнює проведення незалежної економічної політи-
ки, а зволікання з її прийняттям – реальна загроза незворотних 
деградаційних процесів в українському суспільстві, що зреш-
тою може призвести до втрати Україною не тільки економічної, 
а й політичної незалежності.

Розробка Концепції та Стратегії економічної безпеки потре-
бує комплексного підходу до вирішення організаційного, нор-
мативно-правового, наукового, методологічного, аналітичного, 
інформаційного та експертного забезпечення діяльності в цій 
сфері. Повинна бути створена відповідна інфраструктура для 
забезпечення підготовки необхідних матеріалів, їх погодження 
та затвердження. При цьому необхідно визначити перелік доку-
ментів, які мають бути підготовлені для забезпечення розроб-
ки самої концепції національної економічної безпеки України, 
створення механізмів її реалізації та контролю. 

Як і будь-яке інше поняття, політика економічної безпеки 
побудована на певних принципах, що визначають її політичну і 
правову базу для оцінки зовнішніх і внутрішніх загроз, форму-
вання національних інтересів і стратегії. 

180 Гбур З. В. Обгрунтування деяких принципів формування концепції економічної без-
пеки України / З. В. Гбур //  Проблеми економічних систем в умовах глобальної нестабільності : 
матеріали Всеукр. наук.-прак. конф. за міжнар. участю (м. Миколаїв, 28–29 листоп. 2014 р.) – 
Миколаїв : Видавн. дім “Гельветика”, 2014. – С. 116–120.
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Поняття принцип (від лат. "principium"  – першооснова, 
основа) являє собою поняття теорії, яке відображає в системі 
державного управління закономірності та відносини взаємодії 
між її елементами.

Інакше кажучи, це ті закономірності й відносини суспіль-
но-політичного життя, організаційної структури і життєдіяль-
ності компонентів державного управління, що відображені у 
вигляді наукових положень, закріплених здебільшого правови-
ми нормами, і які застосовуються у теоретичній і практичній 
управлінській діяльності людей.

Акцентувати увагу варто на тому, що важливим є не тільки 
знати принципи, а вміти ними користуватися в практичній ді-
яльності, оскільки принципи в аспекті державного управління 
покликані спочатку в науковій, а потім у правовій формі відоб- 
ражати закономірності, відносини взаємозв’язку, що об’єктив-
но існують у державному управлінні та мають особливе значен-
ня для його організації й функціонування181.

Для того, щоб визначити на рівні наукового узагальнення 
основні принципи механізму забезпечення економічної безпе-
ки, є сенс визначити, яку роль відіграє досліджуваний механізм 
у системі елементів соціально-економічного буття, тобто визна-
чити основні функції вказаного механізму. 

Аналіз сутності та структури механізму забезпечення еко-
номічної безпеки дає змогу виділити з усієї сукупності функцій 
такі182:

• функцію виявлення загроз, сутність якої полягає в по-
стійному моніторингу впливу на національну безпеку процесів, 
що відбуваються в політичній, соціальній, економічній, еколо-
гічній, науково-технологічній,  інформаційній, воєнній та ін-
ших сферах, релігійному середовищі, міжетнічних відносинах; 
прогнозуванні змін, що відбуваються в них, та потенційних 
загроз національній безпеці;

181 Гбур З. В. Державне управління економічною безпекою України в контексті європей-
ської інтеграції : навч. посіб.  // Гбур З. В., Сидоренко А. М., Гаврилець О. Б. – Київ, 2010. – 160 с.

182 Там само.



5.
3.

 К
он

це
пт

уа
ль

на
 м

од
ел

ь 
ме

ха
ні

зм
у д

ер
ж

ав
но

го
 у

пр
ав

лі
нн

я
ек

он
ом

іч
но

ю
 б

ез
пе

ко
ю

297

• гносеологічну функцію, тобто формування певного піз-
навального відношення суб’єктів системи забезпечення націо-
нальної безпеки до об’єктів певної системи; практична перевір-
ка й уточнення методів забезпечення національної безпеки;

• аксіологічну функцію, сутність якої полягає в тому, що 
будь-який механізм забезпечення національної безпеки містить 
у собі момент оцінки об’єкта з точки зору різноманітних цін-
ностей: матеріальних, соціальних, моральних, етичних ідеоло-
гічних тощо. Крім того, сюди належить оцінка результативності 
дій  щодо забезпечення національної безпеки та визначення 
витрат на ці цілі; 

• прогностичну функцію, що означає прогнозування, ви-
явлення та оцінювання можливих загроз, дестабілізуючих чин-
ників і конфліктів, причин їх виникнення та наслідків прояву,  
а також екстраполяція вказаних аспектів на систему регулю-
вання соціально-політичних відносин (доктрин, концепцій, 
перспективних програм розвитку тощо);

• превентивну функцію, сутність якої полягає в запобі-
ганні та усуненні впливу загроз і дестабілізуючих чинників на 
національні інтереси;

• праксеологічну функцію, тобто нейтралізація загроз 
національним інтересам, локалізація, деескалація та врегулю-
вання конфліктів і ліквідація їх наслідків або впливу дестабі-
лізуючих чинників, а також у розробці науково обґрунтованих 
пропозицій і рекомендацій щодо прийняття управлінських рі-
шень з метою захисту національних інтересів.

Говорячи про технологію виявлення й обґрунтування прин-
ципів державного управління економічною безпекою, можна за-
пропонувати такі індикатори, вимоги щодо їхнього визначення:

• відбивають істотні закономірності, відносини і взаємо-
зв'язки.

• закономірності, відносини і взаємозв'язки повинні бути 
стійкими; 
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• закономірності, відносини і взаємозв'язки повинні 
бути властиві державному управлінню як цілісному соціаль-
ному явищу;

• відображати специфіку державного управління.
Як зазначають Н. Нижник, В. Білоус, Г. Ситник, концеп-

ція має за мету: забезпечити єдність принципів формування 
і проведення державної політики, зокрема поєднати підходи 
до формування відповідної законодавчої та нормативної баз  
(наприклад, підготовки доктрин, стратегій, концепцій, держав-
них і відомчих програм у різних сферах національної безпеки);  
скоординувати загальнодержавні дії щодо забезпечення безпе-
ки на місцевому (регіональному), національному та міжнарод-
них рівнях.

До них можна віднести:
• верховенство права та закону при забезпеченні еконо-

мічної безпеки;
• додержання балансу економічних інтересів особи, сім'ї, 

суспільства, держави;
• взаємна відповідальність особи, сім'ї, суспільства, дер-

жави щодо забезпечення економічної безпеки;
• своєчасність і адекватність заходів, пов'язаних із відвер-

ненням загроз і захистом національних економічних інтересів;
• пріоритет договірних (мирних) заходів у вирішенні як 

внутрішніх, так і зовнішніх конфліктів економічного характеру;
• інтеграція національної економічної безпеки з міжна-

родною економічною безпекою, пріоритет прав людини;
• чітке розмежування повноважень органів державної влади;
• адекватність заходів захисту національних інтересів ре-

альним та потенційним загрозам.
Особливу увагу слід звернути на те, що наведені нижче 

принципи концепції стратегії економічної безпеки мають 
свою ієрархію і значущість (юридичну силу) відповідно до 
розташування. 
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Отже, першим основним є принцип верховенства права, 
тобто панування права у життєдіяльності громадянського 
суспільства й функціонування держави. Це означає підпоряд-
кованість держави та її інститутів правам людини, визнання 
пріоритету права перед іншими соціальними нормами (моралі, 
звичаїв тощо).

Принцип верховенства права не тотожний принципу вер-
ховенства закону. Відмінність між ними пов'язана з розбіж-
ністю у розумінні права й закону. Панування закону означає,  
насамперед, верховенство правового закону, бо не кожний за-
кон є саме таким. Тому відповідність змісту закону праву є саме 
ще однією ознакою принципу верховенства права, важливим 
показником держави. Слід звернути увагу на те, що принцип 
верховенства права безпосередньо випливає зі ст. 8 Конститу-
ції України і є необхідною складовою діяльності органів дер-
жавної влади в Україні183. 

Принцип пріоритету прав і свобод людини та громадяни-
на полягає у тому, що під час розробки й реалізації концепції 
стратегії економічної безпеки України необхідно дотримувати-
ся основних прав і свобод людини й громадянина, що визна-
чені Конституцією та законами України, а також у положеннях 
міжнародних актів, ратифікованих Верховною Радою України. 
Аналогічний принцип прямо передбачений у ст. 3 Конституції 
України та ст. 5 Закону України “Про основи національної без-
пеки України”184. 

Наступним є принцип верховенство закону – цей принцип 
означає, що закон має вищу юридичну силу щодо всіх інших 
нормативно-правових актів та джерел юридичного, тобто дер-
жавою встановленого (позитивного) права.

Підвалиною принципу верховенства закону є вимога верхо-
венства Конституції держави як основного Закону. Специфічна 

183  Гбур З. В. Державне управління економічною безпекою України в контексті європей-
ської інтеграції : навч. посіб.  // Гбур З. В., Сидоренко А. М., Гаврилець О. Б. – Київ, 2010. – 160 с.

184 Там само.
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властивість принципу верховенства закону в Україні виявля-
ється у низці рис. По-перше, закони видаються єдиним органом 
державної законодавчої влади – Верховною Радою України. 
По-друге, закон не може бути змінений чи скасований будь-
яким іншим державним органом, крім Верховної Ради України. 
По-третє, усі інші нормативно-правові акти, а також ненорма-
тивні юридичні акти мають відповідати законові як першодже-
релу, не можуть йому суперечити. До цього слід додати слова 
професора Ерлангенського університету Р. Циппеліуса про те, 
що закони повинні точно відповідати природі країни, її кліма-
ту, особливостям ґрунту, розташуванню та розмірам держави. 
Пристосовуючи цей вислів до України, варто акцентувати увагу 
на тій обставині, що історична сутність, географічне положен-
ня, наявність різних етнічних груп на певній території країни 
мають бути враховані в процесі прийняття законів України, які 
випливають з концепції Стратегії економічної безпеки України.

Цей принцип має також суттєве значення у разі тлумачен-
ня положень відповідної Стратегії, оскільки відсутність чітко 
визначених положень стратегії економічної безпеки України  
дає змогу урядовцям різних рівнів виправдовувати свої дії,  
запевняючи, що вони повністю відповідають національним  
економічним інтересам (кожен чиновник їх тлумачить на влас-
ний розсуд). Така ситуація таїть значну загрозу економічній 
безпеці України.

Принцип переважання національних інтересів України 
перед місцевими, регіональними та міжнародними інтереса-
ми полягає в тому, що під час прийняття відповідних рішень 
органи державної влади зобов’язані, насамперед, ураховувати 
національні інтереси країни, потім – регіональні.

Принцип своєчасності, відповідності та адекватності є не-
обхідною умовою щодо своєчасності прийнятого рішення та 
відповідності наявним загрозам, що виникають на шляху до 
державного управління економічною безпекою України. 
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Принцип невідворотності юридичної відповідальності по-
лягає у тому, що за невиконання чи неналежне виконання або 
порушення правових норм, які регулюють питання захисту еко-
номічних інтересів країни, винна особа буде нести юридичну 
відповідальність. Юридична відповідальність, як вид соціальної 
відповідальності, полягає у застосуванні до правопорушників 
(фізичних чи юридичних осіб) передбачених законодавством 
санкцій, що забезпечуються у примусовому порядку державою. 
Класичними видами юридичної відповідальності за законодав-
ством України є: адміністративна, дисциплінарна, цивільна та 
кримінальна відповідальності. Виділяють також відповідаль-
ність конституційну і відповідальність міжнародно-правову.

Принцип наукового обґрунтування прийняття рішення по-
лягає в тому, що кожне рішення має бути виважене та науково 
обґрунтоване з урахуванням принципу своєчасності, відповід-
ності та адекватності.

Принцип чіткого розмежування повноважень та взаємодія 
органів державної влади у забезпеченні безпеки.

Принцип використання в інтересах України міждержавних 
систем та механізмів міжнародної колективної безпеки. 

Узагальнюючи висвітлені вище принципи концепції страте-
гії економічної безпеки України, можна стверджувати, що під 
час її розробки треба врахувати основні засади державної по-
літики, висвітлені в нормах Конституції і Закону України “Про 
основи національної безпеки України”.

Ці принципи обов’язково мають бути закладені в основу на-
ціональних концепцій економічної безпеки саме в такий спосіб, 
щоб стратегія безпеки найприроднішим способом могла бути 
сполучена з глибинними мотивами людської діяльності – фун-
даментальними факторами внутрішнього світу людини, гра-
ничними підставами існування людини у світі, вищими моти-
вами її духовного життя, розкриття яких пов’язане з духовними 
традиціями, культурою, моральними основами суспільного 
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життя й релігіями, а не з абстрактними схемами й проектами 
“кращого майбутнього”. 

Поряд із цим, створення Стратегії економічної безпеки 
України повинно стати необхідним чинником забезпечення 
економічної безпеки України, а наведені вище підходи мо-
жуть лягти в основу розробки такого документа. Важливо, 
щоб Кабінет Міністрів України, міністерства та відомства, 
інші центральні органи виконавчої влади, які беруть участь у 
забезпеченні економічної безпеки, реально керувались у своїй 
роботі майбутньою Стратегією економічної безпеки України та 
принципами, які могли б бути висвітлені в ній, а законодавча 
влада забезпечувала створення правових засад для побудови, 
розвитку та функціонування системи.

Адже саме за допомогою цього документа в органів дер-
жавної влади України буде можливість: поповнити арсенал 
правової системи національного законодавства України у сфері 
забезпечення економічних інтересів нашої країни як однієї із 
складових національної безпеки України; усунути одну із загроз 
національним інтересам України – “нестабільність у правовому 
регулюванні відносин у сфері економіки” відповідно до ст. 7 За-
кону України “Про основи національної безпеки України”; за-
класти основу у процес побудови стратегії національної безпе-
ки України; визначити чіткі межі діяльності та завдання органів 
державної влади України щодо захисту національних інтересів 
у сфері економіки, а також дозволить “втілювати” в життя так-
тичні прийоми захисту економічних інтересів України185.  

Саме стратегія економічної безпеки країни надасть мож-
ливість визначити не тільки цілі та завдання органів держав-
ної влади, їх компетенцію, принципи побудови, фінансування, 
а й буде регламентувати відносини в межах організаційної 
структури як самої системи, так і її проявів. За допомогою цієї 
стратегії має бути втілена в життя відповідна цілеспрямована 

185 Гбур З. В. Державне управління економічною безпекою України в контексті європей-
ської інтеграції : навч. посіб.  // Гбур З. В., Сидоренко А. М., Гаврилець О. Б. – Київ, 2010. – 160 с.
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діяльність органів державної влади щодо управління економіч-
ним захистом національних інтересів і, як наслідок, досягнення 
результату – запобігання негативним наслідкам для будь-яких 
інших напрямів, проявів та відгалужень безпеки держави з боку 
інших країн чи відповідних наддержавних утворень.

Ідеться про практичну реалізацію завдань довгострокової 
стратегії, яка має забезпечити міцне підґрунтя України як ви-
сокорозвиненої, соціальної за своєю сутністю, демократичної, 
правової держави, її інтегрування у світовий економічний про-
цес як країни з конкурентоспроможною економікою, здатною 
вирішувати найскладніші завдання свого розвитку. У подаль-
шому такий крок має стати визначальним у розв'язанні саме 
цих завдань, інакше Україна може переміститися на периферію 
світових процесів. 

Важливо забезпечити наступність нової стратегії, її орга-
нічний зв’язок із позитивними надбаннями попереднього пе-
ріоду, з урахуванням того, що курс на європейську інтеграцію 
є природним наслідком здобуття Україною державної незалеж-
ності. Він викристалізовується з історії нашого народу, його 
ментальності та демократичних традицій, з прагнення ниніш-
нього покоління бачити свою державу невід’ємною складовою 
єдиної Європи. 

Європейський вибір України – це водночас і рух до стандар-
тів реальної демократії, інформаційного суспільства, соціально 
орієнтованого ринкового господарства, базованого на засадах 
верховенства права й забезпечення прав та свобод людини і 
громадянина. 

З огляду на глибину внутрішніх соціальних і економічних 
загроз економічній безпеці держави Україна сьогодні перебуває 
в зоні тотального ризику. Процес кризи, бідність населення у 
разі збереження неефективної соціальної політики здатні най-
ближчим часом призвести до серйозного соціального вибуху.
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У зв’язку з цим розробка будь-якої програми, першочерго-
вих чи довгострокових заходів щодо забезпечення економічної 
безпеки держави та практичні дії в цьому напрямі повинні спи-
ратися на чітке усвідомлення реальних загроз. Успішне подолан-
ня проблеми перехідного періоду можливе лише за наявності у 
органів державної влади чіткого уявлення про кризові ситуації 
у сфері захисту економічних інтересів країни, механізми їх зу-
пинення, стабілізації та управління відповідними чинниками, 
що справляють вплив на процес забезпечення економічної без-
пеки України на шляху до інтеграції в Євросоюз. 

5.4. Концепція створення державної служби 
економічної безпеки України

Можливість удосконалення механізму державного управ-
ління економічною безпекою країни має логіко-методологічний 
характер з філософсько-соціологічним забарвленням та ста-
виться в пряму залежність від всебічного (комплексного) роз-
гляду й аналізу досліджуваного об’єкта як з боку його генезису, 
так і з боку сутності, змісту, структури, механізмів розвитку й 
функціонування. 

До цього слід додати те, що механізм забезпечення еконо-
мічної безпеки детермінований різноманітними факторами – 
економічними, політичними, соціальними, які у своїй єдності 
й взаємозв’язку утворюють усю складність і багатоплановість 
процесів, що в ньому протікають. Потреба у визначенні сут-
ності й змісту вказаної детермінації підводить до необхідності 
визначення організаційної структури механізму забезпечення 
економічної безпеки, розуміння сутності якого дасть можли-
вість значно вдосконалити його та підійти більш адекватно до 
конкретних управлінських рішень стосовно його реалізації в 
умовах інтеграції до Європейського співтовариства.
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Однак треба зауважити, що сутність структури механізму 
забезпечення економічної безпеки виявляється в тому, він є 
системою взаємодії суб’єкта й умов, у яких він існує, самореа-
лізується. Ця самореалізація, усвідомлювана суб’єктом як мета 
його діяльності, на етапі цілепокладення є можливістю. Пере-
творення можливості в дійсність відбувається тільки за наяв-
ності певних умов шляхом перенесення активності суб’єкта на 
об’єкт (інший суб’єкт). Якщо наявні умови (у тому числі створе-
ні самим суб’єктом) дають змогу перетворитися самореалізації 
суб’єкта з можливості в дійсність, це значить, що така сукуп-
ність умов була для неї в цілому сприятливою (безпечною).

Сам суб’єкт, за визначенням, виступає в цьому процесі як 
активна сторона. Він прагне опанувати в тій або іншій формі 
умовами своєї самореалізації. Певною кількістю умов забезпе-
чення безпеки він опановує теоретично, деяку кількість спри-
ятливих умов він створює сам, виходячи зі своїх цінностей, 
на основі теоретичного освоєння цих умов. Сукупність умов 
безпечного існування як окремого суб’єкта, так і суспільства 
(держави) у цілому, якими (умовами) він опанував (осягнув, 
засвоїв, створив) у процесі самореалізації, і які він таким чином 
у змозі контролювати, є безпекою суб’єкта (суспільства, держа-
ви), безпекою його діяльності.

При цьому під здатністю суб’єкта контролювати ті або інші 
умови власної діяльності в контексті нашого дослідження ро-
зуміється не тільки й не стільки його здатність відслідковувати 
динаміку умов, “здійснювати моніторинг” умов, а можливістю 
суб’єкта справляти на них визначальний вплив, вирішальний 
вплив; здійснювати реальне домінування, фактичне панування, 
владу над ними. Звідси випливає важливий висновок: у поня-
тійному плані механізм забезпечення економічної безпеки є не 
стільки механізмом забезпечення стану захищеності інтересів 
суб’єкта, скільки механізмом забезпечення умов безпечного 
існування суб’єкта, тобто умов, на які суб’єкт визначальним 
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чином впливає і над якими домінує, здійснює реальну владу. 
Механізм забезпечення економічної безпеки безпосередньо за-
микається на процес створення сприятливих умов діяльності, 
створення таких умов, за яких реалізовувалися б інтереси осо-
бистості, держави й суспільства, здійснювалися б поставлені 
ними цілі, кінцевою підставою яких є цінності. Забезпечення 
безпеки суб’єкта, як зазначалось вище, є процес оволодіння 
суб’єктом необхідними умовами власного існування.

Суб’єкти діяльності стосовно реалізації механізму держав-
ного управління економічною безпекою України, самореалі-
зуючись, тобто відтворюючи себе як суб’єктів, мають потребу 
в наявності певного рівня свободи – здатності контролювати 
необхідні умови власного безпечного існування (наприклад, 
справляти на них визначальний вплив), тому що суб’єкт остіль-
ки є таким, оскільки він, хоча б у мінімальному ступені, є віль-
ним у своїх діях у рамках досліджуваного виду діяльності.

Безумовно, дати повний алгоритм дій суб’єктів стосовно 
реалізації механізму забезпечення економічної безпеки не-
можливо, оскільки кожна конкретна ситуація є об’єктивно 
неповторною й розвивається у специфічних умовах. Конкретні 
технології забезпечення економічної безпеки повинна підказу-
вати сама соціальна реальність, соціокультурна практика, тому 
механізм забезпечення економічної безпеки є поліваріантним, 
особливо в умовах сьогодення.

Виходячи з вищевикладеного, найбільш адекватним по-
требам цього дослідження є, на нашу думку, розгляд основних 
положень структури суб’єктного складу механізму забезпечен-
ня безпеки й місця означеного механізму в процесі інтеграції  
в Євросоюз.

Щоб зрозуміти місце механізму забезпечення безпеки в сис-
темі діяльності державного управління, необхідно усвідомити й 
проаналізувати саму діяльність як систему.
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Як відомо, діяльність є специфічно людською формою ак-
тивного ставлення до світу, певний тип буття у світі. Змістом 
діяльності у сфері безпеки є доцільна зміна й перетворення сві-
ту, цілепокладаюча (а значить, свідома) активність людини як 
саморегульована поведінка в зовнішньому середовищі з метою 
самозбереження в ньому за допомогою доцільної адаптації до 
його умов. В основу будь-якої діяльності і, відповідно, будь-яко-
го діяльнісного акту у сфері безпеки, як атомарної її структури, 
покладено потребу – властивість суб’єкта суспільного життя, 
що виявляється як його відношення до необхідних умов влас-
ного безпечного існування й усвідомлюване ним як відсутність 
певної небезпеки. На основі об’єктивної потреби до безпечної 
життєдіяльності виникає виборче ставлення суб’єктів до спо-
собів задоволення власних потреб, зумовлене неминучими роз-
біжностями місць суб’єктів у соціальній системі.

Далі, на основі усвідомлення своїх інтересів суб’єкти фор-
мулюють мету діяльності щодо забезпечення безпеки як ідеаль-
ний образ бажаного результату. Для досягнення поставленої 
мети серед наявних умов підшукуються відповідні засоби.

Діяльнісний акт завершується отриманням продукту діяль-
ності, що задовольняє ініціальну потребу, тобто потребу, яка 
його породила. Потім потреба виникає знову (іноді – у розши-
реному виді), і цикл повторюється.

Потреби особистості, суспільства й держави у певній системі 
забезпечення економічної безпеки не тільки детермінують цілі її 
формування, а й визначають і діяльність щодо їх реалізації. 

У контексті нашого дослідження, вважаємо, особливий інте-
рес представляє система органів державної влади, їх структура, 
завданням якої є державне управління економічною безпекою 
України. Оскільки рішення приймають як люди, так і органі-
зації, особливості яких впливають на ухвалення рішень та їх 
втілення в життя. Але для національної безпеки (особливо в 
сфері економіки) цей компонент є найважливішим, на що, зок- 
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рема, вказують Г. Почепцов, а також деякою мірою В. Кремень 
та В. Ткаченко. 

Наприклад, для України, як і для будь-якої посттоталітарної 
країни, надзвичайно важливим елементом державної стабіль-
ності є належна співпраця законодавчої, виконавчої та судової 
гілок влади. Проблема в тому, що, як свідчить практика, постто-
талітарні держави зазвичай мають кілька відносно автономних 
інститутів влади, які не володіють реальним інструментарієм 
для узгодження дій і психологічно не готові для визнання ін-
шої рівноцінної собі влади. Питання конфліктності закладені 
в будь-якій посттоталітарній структурі, оскільки її виконав-
цями є люди з тоталітарно сформованим менталітетом, який 
вимагає безумовного підпорядкування. Вказана організаційна  
конфліктність природно закладається в систему національної 
безпеки. Не приділяти належної уваги цим факторам не можна, 
адже не тільки прийняття важливих і принципових рішень у 
сфері національної безпеки, а й їх втілення в життя є принципо-
во конфліктним. При цьому складність посттоталітарних меха-
нізмів полягає в тому, що вони часто функціонують не на основі 
закону, а прецеденту. Це виявляється в тому, що спостерігається 
тенденція в ухиленні від відповідальності за певні рішення, що 
ухвалюються органами як законодавчої, так і виконавчої влади. 
За таких умов основна енергія органів державної влади витра-
чається не на подолання причин, які провокують нелегітимні 
явища, а на боротьбу з наслідками, тому уявляється доцільним 
зосередити зусилля на розробці системи контролю і механізмів 
забезпечення утримання значень цих показників на достатньо-
му рівні, з точки зору економічної безпеки.

Ґрунтуючись на проведеному у попередніх підрозділах нау-
ковому аналізі проблем економічної безпеки взагалі й розумін-
ня механізму забезпечення економічної безпеки зокрема, слід 
зазначити, що досліджувана нами підсистема є достатньо жор-
сткою, консервативною структурою. Вона створюється згідно 
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з положеннями Конституції тієї чи іншої держави і переважно 
має у своєму складі координуючі органи (наприклад, Раду націо- 
нальної безпеки й оборони в Україні), мережу відповідних мі-
ністерств (оборони, надзвичайних ситуацій, внутрішніх справ з 
усією сукупністю власних підрозділів) і відомств, правоохорон-
них органів (прокуратура, суд тощо). Крім того, сюди належить 
велика кількість інших міністерств, відомств, комітетів тощо, 
які забезпечують безпеку суспільства, держави й особистості 
як об’єктів системи економічної безпеки згідно зі своїми зако-
нодавчо встановленими функціями.

Поряд із цим, як зазначають Н. Нижник, Г. Ситник, В. Бі-
лоус, одним із недоліків, передбаченої Концепцією системи за-
безпечення  та державного управління національною безпекою 
є відсутність наукових, науково-дослідних та експертно-аналі-
тичних установ і організацій, які є необхідним елементом при 
розробці оптимальних, досконалих і довгострокових управлін-
ських рішень у цій сфері, забезпечують їх правову спроможність, 
відповідність соціально-економічним і звичаєвим нормам.

Незважаючи на те, що згадана вище Концепція втратила 
чинність у зв’язку із прийняттям Закону України “Про основи 
національної безпеки України”, це твердження залишається 
справедливим і до сьогодні, оскільки в цьому ж Законі жодним 
чином не згадано про будь-які установи та організації, які б ви-
рішували питання національної безпеки, не говорячи вже про 
економічну, займалися прогнозуванням та пошуком можливих 
наслідків і переваг при інтеграції країни в Євросоюз. 

Г.  Пастернак-Таранушенко вказує також на необхідність 
створення відповідного органу державного управління, який би 
координував роботу із забезпечення економічної безпеки кра-
їни. Йдеться про Службу економічної безпеки України (СЕБУ). 
Постійно працююча СЕБУ повинна розробляти та реалізову-
вати так звані “дії упередження” щодо запобігання виникнен-
ню критичних ситуацій і психологічної підготовки населення  
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країни з метою виховання психологічної готовності протидії 
таким подіям. Автор стверджує, що організаційна структура 
повинна мати такий вигляд: 

1) Вища Рада з питань економічної безпеки держави 
(ВРПЕ), що складається з 5-10 осіб, у тому числі з вищих поса-
дових осіб держави та кращих фахівців країни з екосистейту. 

2) Координаційний комітет з питань економічної безпеки 
держави (КК), що безпосередньо підпорядкований Президенту. 

3) Рада координаторів, що складається з 12 Головних ко-
ординаторів окремих напрямів забезпечення екосистейту, які 
працюють в КК. 

4) Кожний Головний координатор має свій апарат служ-
бовців, який складається з кількох координаторів програм та 
груп технічного забезпечення. Водночас він зазначає, що КК 
повинна бути постійно діючою урядовою структурою, котра 
має статус вищий від міністерства. При цьому наголошується 
на створенні економічної розвідки та її безпосереднього підпо-
рядкування КК.

З приводу необхідності створення спеціальної служби із 
забезпечення економічної безпеки країни й можливих позитив-
них наслідків її діяльності свідчить висловлювання В. Радченка, 
колишнього голову СБУ, який зазначає, що особливо актуаль-
ними для Служби безпеки України є питання оперативного 
супроводження державних заходів, спрямованих на реформу-
вання економіки, подолання кризи та економічну стабілізацію... 
Важливого значення при цьому надається аналізу і прогнозу-
ванню обстановки. 

Наведені вище приклади свідчать про те, що в Україні по-
трібно якнайскоріше створювати відповідну службу із захисту 
економічних інтересів країни. При цьому відповідні підрозділи 
мають працювати на самому першопочатковому рівні з точки 
зору адміністративно-територіального устрою. У цій структурі 
необхідно організувати підрозділ з економічної розвідки, тобто 
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зі збирання інформації поза межами країни з метою запобігання 
діям, що можуть зашкодити економічним інтересам держави. 

Як зазначає В. Предборський, економічна розвідка, що 
здійснюється за сучасних умов, спрямована на протидію існую-
чій системі загроз економічній безпеці держави. До цієї системи 
належать загрози як з боку кримінальних угруповань, так і від 
промислового шпигунства.

До цього слід додати, що, крім цієї служби, на базі окремих 
навчальних закладів ІV рівня акредитації необхідно також 
створити науково-дослідні установи з постановкою конкрет-
ного змісту діяльності. Щось на кшталт Дослідницької служби 
Бібліотеки конгресу, Бюджетного управління конгресу, Управ-
ління загальних оцінок і Управління оцінок технологій, що є 
свого роду “агентствами підтримки” законотворчого процесу.  

Крім того, необхідно створити аналітичний центр, який би 
здійснював узагальнення отриманої від підлеглих підрозділів 
інформації, що стосується захисту економічних інтересів дер-
жави, проводив експертну оцінку з залученням фахівців науко-
во-дослідних установ та розробляв варіанти, схеми ухвалення 
рішень найвищими посадовими особами України з питань захи-
сту економічної безпеки України. Аналітична розвідка повинна 
охоплювати вивчення матеріалів прихованого спостереження, 
оперативних установок, повідомлень негласних співробітників, 
даних перехоплення з різних каналів зв’язку, а також аналіз 
повідомлень, публікацій і виступів у засобах масової інформа-
ції, статистичних даних, зведень, що містяться в державному і 
недержавному автоматизованих банках даних і інформаційних 
системах. 

Уміння орієнтуватися в цьому океані найрізноманітніших 
зведень, застосовувати сучасні методи кореляційного, фак-
торного і регресивного аналізу, методів імітаційного об'єктно- 
структурного моделювання, що включають утворення складних 
соціальних систем із окремих елементів, наділених зв’язками і 
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станами, надасть можливість значно вдосконалити механізм 
державного управління економічною безпекою України. 

При цьому керівник цієї служби має бути підконтрольний 
виключно вищій посадовій особі країни, що дасть змогу змен-
шити вплив на діяльність цієї структури з боку інших держав-
них установ чи відомств.

Таким чином, для створення цілісної системи захисту еко-
номічних інтересів держави та забезпечення їх ефективного 
функціонування, насамперед, необхідно:

• створити відповідну нормативну базу;
• проводити моніторинг національних економічних інте-

ресів та їх моделювання;
• створити банк даних щодо національних економічних 

інтересів;
• забезпечити баланс національних економічних інтересів 

та їх гармонійне поєднання.
Створення відповідного банку даних інформації, що сто-

сується захисту економічних інтересів країни, потребує ство-
рення відповідної системи збирання, узагальнення й обробки 
даних. Разом з тим, треба врахувати, що здійснювати постійне 
збирання та узагальнення інформації, яка стосується загроз 
економічним інтересам країни, під силу тільки такому суспіль-
ному утворенню, як державна влада.

За своєю значущістю інформаційна безпека також є одним 
із найважливіших аспектів національної безпеки країни. Це 
пов’язано з тим, що вона може мати відношення до зовнішньо-
політичної, економічної, соціально-політичної й екологічної 
обстановки. У зв’язку з цим виникає нагальна потреба щодо 
створення відповідного центру, який би міг, на базі зібраних ви-
хідних даних, отримати вторинну, оброблену інформацію, що є 
основою для прийняття управлінських рішень у сфері захисту 
економічних інтересів країни, здійснювати її збереження, роз-
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поділ між структурними підрозділами та їхніми працівниками,  
а також забезпечувати прямі і зворотні зв’язки у її ж циркуляції.

Крім офіційної інформаційної системи, повинна використо-
вуватися і неформальна система, яка не зв’язана структурними 
обмеженнями і послідовністю окремих операцій. До цього треба 
додати те, що інформація має не тільки потенційну можливість 
стати корисною для користувача сьогодні, але й виявиться до-
сить корисною після її використання через деякий час. Ідеться 
про принцип японських менеджерів, сутність якого полягає в 
тому, що первинну інформацію не можна поділяти на потріб-
ну і непотрібну, а збирати всю, оскільки в органах державного 
управління цей умовивід має особливо глибокий зміст.

Одним із аспектів механізму забезпечення економічної без-
пеки країни є процес створення чіткої міжвідомчої координа-
ції, ефективного і комплексного використання всіх наявних сил 
і засобів правоохоронних, контрольних, фінансових та інших 
державних органів у вирішенні поставлених завдань. Оскільки 
каральні дії, якщо вони не мають міжвідомчої координації і не 
підкріплені комплексними заходами щодо створення сприятли-
вого економічного середовища й поширення правової культу-
ри, лишаються неефективними. Вони не припиняють тіньової 
операції, а надають їм витончених, завуальованих форм.

Таким чином, підвищення ефективності механізмів держав-
ного управління випливає із здатності державних структур на 
різному рівні успішно вирішувати економічні, соціальні, фінан-
сові, організаційні й інші завдання, досягати визначених  цілей, 
узгоджувати й координувати економічні і політичні інтереси 
різних груп населення, діючи при цьому в чітко визначеному 
правовому просторі.

Важливими передумовами дії такого механізму є обґрун-
тування стратегії і тактики забезпечення економічної безпеки, 
виділення найважливіших індикаторів (показників) безпеки, 
групування їх за спорідненими ознаками, моніторинг чинни-
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ків, які підривають стійкість економічної системи. Стратегія 
економічної безпеки країни повинна містити в собі чітке об-
ґрунтування основної мети і довготермінової політики та плану 
дій держави щодо усунення загроз існуванню та розвитку на-
родного господарства країни. Мається на увазі те, що комплекс 
дій України у цій сфері повинен бути спрямований на усунення 
найважливіших загроз такій економічній системі, яка спрямо-
вана на задоволення потреб та інтересів тих верств населення, 
які створюють основну масу матеріальних і духовних благ. Так-
тикою забезпечення економічної безпеки країни мають бути 
конкретні способи досягнення такої безпеки, короткотермінові 
дії інституційних та організаційних структур держави залежно 
від зміни внутрішніх і зовнішніх умов. Однією з найважливі-
ших складових механізму забезпечення економічної безпеки 
України, відповідно до ст. 17 Конституції України, є необхід-
ність удосконалення організаційно-правової структури органів 
державної влади шляхом  створення в Україні державної служ-
би забезпечення економічної безпеки (ДСЗЕБ). 

Необхідність створення ДСЗЕБ України випливає, насампе-
ред, з одного з основних принципів забезпечення національної 
безпеки України, передбаченого Законом України “Про осно-
ви національної безпеки України”, а саме чітке розмежування  
повноважень органів державної влади у забезпеченні націо-
нальної безпеки. 

Концепція створення структури державної служби захи-
сту економічної безпеки України, проект подано у додатку 2  
(далі – Концепція) – це сукупність основних принципів та ці- 
лей, які визначають основні положення необхідності та доціль-
ності створення державної служби забезпечення економічної 
безпеки України, на основі яких повинно здійснюватися управ-
ління матеріально-технічною, науковою базою та персоналом 
цього органу.
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Основним завданням Концепції є аналіз стану та визначен-
ня актуальних аспектів у сфері вдосконалення організаційної 
структури органів державної влади шляхом створення ДСЗЕБ 
України, а також визначення основних правових, організацій-
них, фінансових, інших засад, їх вирішення відповідно до Кон-
ституції України та законів України з урахуванням норм міжна-
родного права та Європейського досвіду.

Концепція є складовою державної політики забезпечення 
економічної безпеки України. 

Прийнятий Верховною Радою Української РСР Закон Укра-
їнської РСР “Про економічну самостійність Української РСР” від 
03 серпня 1990 р. № 142-XІІ визначив економічну самостійність 
як необхідну складову державного суверенітету України. З при-
йняттям Конституції України функція забезпечення економіч-
ної безпеки держави набула значення однієї з найважливіших. 
Прийнятий у 2003 р. Закон України “Про основи національної 
безпеки України” також підкреслив важливість забезпечення  
економічної безпеки як основної складової національної безпе-
ки України.

Цим же Законом передбачено, що одним із основних напря-
ків державної політики з питань національної безпеки України 
у сфері державної безпеки є реформування правоохоронної 
системи з метою підвищення ефективності її діяльності на  
основі оптимізації структури, підвищення рівня координації  
діяльності правоохоронних органів, покращання їх фінансово-
го, матеріально-технічного, організаційно-правового і кадрово-
го забезпечення. 

На сьогодні служби, яка б у повному обсязі виконувала 
функції забезпечення економічної безпеки України не існує, 
оскільки ця функція була частково, а іноді побічно покладена 
на органи державної влади, такі як: Міністерство внутрішніх 
справ України,  Служба безпеки України та інші.  
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Одним із недоліків цих служб є те, що в основу побудови ор-
ганізаційної структури таких органів було закладено структуру 
жорсткої вертикальної централізації з прив’язкою до адмініст- 
ративно-територіального устрою держави, що, у свою чергу, 
призводило до втрати тієї оперативності, яку слід зберігати при 
ухваленні рішень, котрі стосуються забезпечення економічної 
безпеки України і призводять до роботи за принципом “навздо-
гін”, а не на випередження. 

До цього варто додати, що діюча організаційна структура 
побудована за принципами, визначеними ще за часів Радян-
ського Союзу і не придатна для ефективного управління діяль-
ністю органів державної влади у сфері забезпечення економіч-
ної безпеки України.

Уже тільки ця обставина викликає необхідність комплексної 
модернізації органів державної влади, діяльність яких тією чи 
іншою мірою пов’язана з процесом забезпечення економічної 
безпеки України. Водночас заходи та дії мають бути логічним та 
послідовним втіленням відомчої ідеології з еволюційного роз-
витку державної служби в України. 

За основу треба взяти ту обставину, що всі процеси, які 
виникають на зрізі взаємодій державних органів з фізичними 
та юридичними особами, можуть бути подані як результат ін-
формаційних дій між суб’єктами правовідносин у сфері забез-
печення економічної безпеки. І тому не можуть розглядатися у 
відриві від тих процесів інформаційної взаємодії, в основу яких 
покладено і формування законодавчої бази держави, і соціаль-
но-економічний стан різних категорій суспільства, і політична 
ситуація в країні.

Усі процеси впливу на людину, суспільство і державу та їх 
наслідки є процесами інформаційних впливів (дій) на об’єкти 
економічної безпеки. Отже, для того, щоб підвищити ефектив-
ність роботи у ДСЗЕБ України, необхідно, насамперед, удоско-
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налити процеси інформаційної взаємодії людини та громадя-
нина з державними органами і державних органів між собою.

Характерною особливістю існуючої системи органів дер-
жавної влади та відповідних служб є їх певна недосконалість, 
а саме: неузгодженість у діях і суперечливість окремих законів, 
що регулюють їх діяльність, нестабільність у визначенні напря-
мів діяльності за наявності кількох альтернативних функцій, 
надмірне навантаження на окремі структури, безсистемне та 
невиправдане витрачання ресурсів для створення формальних 
показників, перекручування економічної сутності окремих 
дій, заходів та непристосування до переходу від адміністра-
тивно-командних до економіко-правових і соціальних методів 
управління народним господарством України.

Існуюча сукупність державних органів, яка спрямована на  
виконання правоохоронних та контролюючих функцій, значно 
звужує можливості влади в Україні щодо реалізації державної 
політики захисту економічної безпеки країни.

Нині не проводиться моніторинг та оперативне вивчення 
стану забезпечення економічної безпеки відповідно до об’єктів, 
визначених Законом України “Про основи національної безпе-
ки України”. 

Відсутня єдина інформаційна база, яка б давала змогу ор-
ганам державної служби, котрі функціонують сьогодні, відслід-
ковувати інформацію щодо реалізації тих чи інших тактичних 
напрямів Державної стратегії економічної безпеки України 
щодо виявлення, нейтралізації (стабілізації), ліквідації та запо-
біганню (профілактики) чинникам, які впливають на загально-
національний стан економічної безпеки України.

Нова організаційна структура органів ДСЗЕБ України 
(далі – організаційна структура) має стати одним з основних 
елементів механізму забезпечення реалізації державної полі-
тики захисту економічної безпеки України. Її реалізація повин-
на забезпечувати виконання ДСЗЕБ України завдань і цілей,  
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визначених Законом України ”Про державну службу забезпе-
чення економічної безпеки України”.

Структура ДСЗЕБ України повинна виключати низку недолі-
ків, характерних для діючих нині служб та міністерств. З огляду 
на важливість проблеми, спинимось на цьому докладніше.

1. На сьогодні органи, що тією чи іншою мірою охоплюють 
деякі аспекти забезпечення економічної безпеки України, є сис-
темою, побудованою за принципом багаторівневої ієрархічної 
організації: державного, регіонального (область, автономна 
республіка), міського та районного рівнів управління. Кожен 
регіон має свій орган, однак при цьому не враховуються ні його 
значущість у географічно-кліматичному положенні на мапі 
України, ні кількість населення, яке його заселяє, його етнічні 
особливості, ні кількість зареєстрованих суб’єктів господарю-
вання та інші аспекти. 

2. Відсутність принципу децентралізації під час виконання 
функцій забезпечення економічної безпеки країни призводить 
до виконання центральними органами України своїх функцій із 
“запізненням” та дублюванням із місцевими й регіональними 
підрозділами, що призводить до витрачання ресурсів.

3. Недостатній рівень визначеності функцій та процедур, 
які повинні виконуватися структурними підрозділами, функці-
ональних обов’язків посадових осіб і працівників, які негатив-
но впливають на ефективність дій та спроможність працівників 
ДСЗЕБ України своєчасно реагувати на певні події (зокрема,  
у разі виникнення потреби застосувати елементи антикризово-
го менеджменту).

4. У структурі державних органів країни відсутня служба 
стандартизації, що призводить до неузгодженості інструкцій, 
положень, посадових інструкцій, методичних рекомендацій та 
спричиняє дублювання функцій, допущення неточностей та не-
ясностей у нормативних документах, наявність різного тракту-
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вання нормативних документів різними посадовими особами 
як на загальнонаціональному, так і на міжнародному рівнях.

Урахування зазначених недоліків у майбутній організацій-
ній структурі ДСЗЕБ України потребує уточнення цілей цієї 
служби та визначення основних принципів її діяльності з кон-
кретизацією їх положень у Концепції.

Основною метою створення структури органів ДСЗЕБ 
України є, передусім, виконання ст. 17 Конституції України та 
реалізація державної політики захисту економічних інтересів 
країни на всіх рівнях відповідно до напрямів, визначених За-
коном України “Про основи національної безпеки України”, 
а також чітка взаємодії як між підвідомчими структурними 
підрозділами, так і з іншими органами (службами) державної 
влади в Україні. 

Це пов’язано з тим, що оскільки всі процеси у сфері соці-
ально-економічних, політичних та інших відносин є процесами 
інформаційних впливів (дій) на об’єкти економічної безпеки, то 
для того, щоб щось поліпшити в органах державної влади Укра-
їни, необхідно, насамперед, удосконалити процеси інформа-
ційної взаємодії суб’єктів даних правовідносин із державними 
органами і державних органів між собою.  

Досягнення цієї мети можливо у разі побудови такої струк-
тури, яка дала б змогу:

• підвищити ефективність дії механізму захисту прав  
та законних інтересів людини і громадянина (ст. 3 Консти- 
туції України);

• забезпечити підтримку прискореного розвитку галузей 
народного господарства та підприємств, які виготовляють кон-
курентоспроможну та пріоритетну важливу продукцію;

• забезпечити умови для добровільного виконання вимог 
чинного законодавства України суб’єктами господарювання 
різних організаційно-правових форм (із урахуванням карди-
нально протилежного розуміння принципу “необхідності” – не 
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тому, що за це можуть покарати, а тому, що це є правильний 
шлях за своєю суттю), тобто підвищити ефективність реалізації 
вимог ст. 67 Конституції України;

• забезпечити максимальне зниження тіньового сектору 
економіки та більш повну, своєчасну мобілізацію надходжень 
усіх законодавчо встановлених в Україні податків і зборів 
(обов’язкових платежів) шляхом розроблення та застосування 
принципово нового механізму;

• створити можливості для проведення поглибленого та 
періодичного аналізу специфіки діяльності “тіньових” підпри-
ємств, проведення постійного моніторингу за рухом товар-
но-грошових потоків “сумнівних” суб’єктів господарювання;

• підвищити рівень планування, координації та аналізу 
роботи підлеглих органів ДСЗЕБ України, тактичного та вико-
навчого рівнів;

• зменшити кількість навантаження на інші органи дер-
жавної влади (СБУ, МВС, ДПА України та інші) за рахунок кон-
центрації прав та обов’язків у підрозділах державної служби 
забезпечення економічної безпеки України;

• забезпечити збалансований розвиток регіонів країни з 
урахуванням їх специфіки та орієнтації;

• забезпечити концентрацію, перерозподіл кадрових та 
матеріально-технічних ресурсів у органах ДСЗЕБ України з ме-
тою їх ефективного використання;

• завоювати довіру громадян України шляхом побудови 
результативності, прозорості, компетентності, передбачувано-
сті та неупередженості діяльності ДСЗЕБ України;

• зміцнити позитивні зрушення у відносинах органів  
ДСЗЕБ України та громадян України.

Реалізація наведених вище положень можлива за умови про-
ведення державної політики, спрямованої на досягнення стану, 
за яким інтереси України в контексті забезпечення економічної 
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безпеки будуть дотримані та у разі їх порушення захищені як на 
пострадянському просторі, так і в правовідносинах з ЄС.

Насамперед, це потребує  внесення змін до чинного законо-
давства та нормативно-методологічних матеріалів, що розкри-
вають методи виконання законодавчих актів, упровадження 
новітніх інформаційних технологій, оснащення сучасними опе-
ративними засобами управління.

При створенні ДСЗЕБ України мають бути враховані такі 
принципи:

• Конституційність (верховенство права) та законності;
• пріоритет прав і свобод людини і громадянина; 
• пріоритет договірних (мирних) засобів у вирішенні  

конфліктів; 
• своєчасність і адекватність заходів захисту національ-

них інтересів реальним і потенційним загрозам; 
• чітке розмежування повноважень та взаємодія органів 

державної влади;
• забезпечення національної безпеки;
• урахування історичних, економічних, демографічних 

особливостей регіонів для досягнення ефективності діяльності 
підпорядкованих підрозділів;

• формування ДСЗЕБ на основі ретельного відбору висо-
кокваліфікованих та морально стійких претендентів на посади 
працівників служби;

• відкритість обговорення пропозицій та своєчасність ух-
валення рішень з питань удосконалення організаційної струк-
тури органів ДСЗЕБ України.

Кінцевий механізм реалізації Концепції визначається ви-
ключно Президентом України. Механізм реалізації Концепції 
передбачає проведення організаційно-правових та наукових 
заходів, що забезпечують управління процесами створення, 
функціонування та вдосконалення ДСЗЕБ України.



322

Розв’язання цих актуальних проблем можливо здійснити 
шляхом:

Нормативно-правового забезпечення, зокрема Законом 
України “Про державну службу забезпечення економічної без-
пеки України”, має бути закріплено трирівневу систему органі-
зації ДСЗЕБ України:

• стратегічний рівень – центральний апарат;
• тактичний рівень – регіональні управління;
• виконавчий рівень – районні, міжрайонні підрозділи.
При цьому на кожному з цих рівнів повинні функціонувати 

центри зі збору, узагальнення й обробки інформації.
Створення регіональних управлінь буде здійснюватись, 

насамперед, шляхом територіального об’єднання кількох об-
ластей, які мають близьке географічне положення, а також із 
урахуванням кількості населення й суб’єктів господарювання 
та специфіки їх діяльності.

Одним із важливих факторів ухвалення рішень про утво-
рення та розташування регіональних та районних і міжра-
йонних структурних підрозділів буде максимальне поєднання 
Концепції із Законом України “Про адміністративно-територі-
альний устрій України”.

Реалізація Концепції забезпечуватиметься шляхом внесен-
ня змін та доповнень до законодавчих та нормативно-правових 
актів, у тому числі до Кримінального-процесуального кодексу 
України, Кримінального кодексу України; Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, Законів України “Про служ-
бу безпеки в Україні”, “Про прокуратуру”, “Про місцеве само-
врядування”, “Про боротьбу з корупцією”. 

Це сприятиме створенню безпрецедентного в історії Укра-
їни державного органу, основною діяльністю якого має бути 
завдання “втілювати в життя” політику захисту однієї з клю-
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чових складових національної безпеки України – економічну, з 
урахуванням принципів загальнодержавної політики.

Створення ДСЗЕБ супроводжуватиметься розробкою 
інструктивних, методичних і навчальних матеріалів для під-
леглих підрозділів, які працюватимуть у новій організаційній 
структурі.

Говорячи про наукове забезпечення, в основу науково-тех-
нічної бази побудови організаційної структури має бути покла-
дено системний підхід до питань структуризації та функціо-
нально-інформаційної ідентифікації рівнів, підрозділів і служб 
ДСЗЕБ України.

Потрібно провести комплекс наукових досліджень з питань 
удосконалення системи збирання, узагальнення й обробки 
інформації, здійснити моніторинг ризиків та методів їх опти-
мізації, аналіз правових механізмів діяльності органів ДСЗЕБ 
України на регіональному та місцевому рівнях. Крім того, не-
обхідно забезпечити розробку комплексного підходу щодо 
обґрунтування кількості структурних підрозділів, розробку 
нормативів чисельності працюючих. За таких умов основними 
методологічними напрямами роботи стануть:

а) відображення і прогнозування результатів інформацій-
ної дії на розвиток системи економічних відносин в Україні, на 
її органічний взаємозв’язок із потребами розвитку суспільства і 
забезпечення існування сильної процвітаючої держави;

б) проведення розрахунку необхідної кількості та місцезна-
ходження підрозділів ДСЗЕБ тактичного та виконавчого рівнів 
на основі визначених критеріїв консолідації;

в) визначення центрів підрозділів, створених у процесі кон-
солідації.

Обов’язкове виявлення та розв’язання типових проблем, 
пов’язаних зі становленням та функціонуванням органів ДСЗЕБ 
України, визначення шляхів їх вирішення, а також розробка пе-
рехідних моделей, механізмів та інших пропозицій, включаючи 
альтернативні. 
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Потребує уваги такий аспект, як проведення аналізу пра-
вових, економічних, соціальних та інших наслідків реалізації 
розроблених пропозицій. 

За результатами проведених досліджень потрібно підготу-
вати проекти відповідних нормативно-правових актів, мето-
дичні рекомендації.

До організаційних заходів належить розробка та вжиття 
комплексу заходів щодо реалізації Концепції, забезпечення 
процесу створення організаційної структури ДСЗЕБ; надання 
методичної допомоги органам місцевого самоврядування під 
час створення структурних підрозділів ДСЗЕБ. 

Важливою умовою успішного проведення структурної пе-
ребудови органів державної влади України, упровадження тех-
нологій і процедур є організація ефективної системи навчання 
кандидатів на відповідні посади кожного підрозділу, тому вся 
сукупність робіт щодо організації і проведення навчання є 
невід’ємною частиною здійснення процесу створення ДСЗЕБ 
України і одним із найскладніших його завдань.

Перерозподіл персоналу, вивільненого в результаті консо-
лідації органів державної влади України, проводитиметься за 
планом реструктуризації персоналу органів державної влади 
України шляхом його перенавчання, перекваліфікації.

Вивільнені людські ресурси під час формування місцевих та 
регіональних підрозділів можливо перерозподілити в процесі 
створення центрів обробки інформації (далі – ЦОІ) та занесен-
ня до кадрового резерву служби.

Матеріально-технічне забезпечення вимагає забезпечення 
органів ДСЗЕБ України сучасними, неорендованими, ізольо-
ваними приміщеннями (має бути виключена можливість екс-
плуатації приміщень іншими користувачами, крім працівників 
органів служби).

Основною умовою ефективного функціонування вдоско-
наленої організаційної структури стане її забезпечення інфор-
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маційною інфраструктурою, яке базуватиметься на значному 
підвищенні рівня автоматизації процесів управління інформа-
цією, а також здійснення безперебійного технологічного про-
цесу збирання, узагальнення та обробки інформації на підставі 
актуальних і достовірних даних з наступним переміщенням 
інформації в центральну базу даних.

Це пов’язано з тим, що управління завжди базується на 
інформації про об’єкт управління. При управлінні економіч-
ною безпекою країни такими об’єктами є взаємовідносини 
між людиною, суспільством і державою. І ці взаємовідносини 
виявляються в багатьох документах, які є надбанням різних мі-
ністерств, відомств, державних органів влади. Для отримання 
повної інформації про об’єкт управління необхідно інтегрувати 
всю інформацію в єдину інформаційну базу. Саме це і є суттю 
забезпечення інформаційної інфраструктури ДСЗЕБ України.

Необхідною умовою є також забезпечення органів ДСЗЕБ 
України локальними мережами та комп’ютерним і периферій-
ним обладнанням, створення, упровадження, експлуатація та 
супровід єдиної інформаційної, програмно-технічної та телеко-
мунікаційної системи з урахуванням сучасних вимог до захисту 
та безпеки інформації. 

Удосконалення структури органів державної влади, діяль-
ність яких спрямована на захист економічних інтересів України 
шляхом створення ДСЗЕБ України, потрібно здійснити протя-
гом трьох фаз, а саме:

• у першій фазі слід здійснити оптимізацію законодавства 
в галузі забезпечення економічної безпеки;

• у другій фазі буде проведено реорганізацію правоохо-
ронних та контролюючих органів та їх консолідацію;

• у третій фазі буде завершено реорганізацію цих органів 
та їх консолідацію з проведенням усіх заходів соціально-пси-
хологічного захисту, упровадженням модернізованих опера-
ційних та управлінських процесів діяльності органів ДСЗЕБ 
України.
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Розробка та реалізація проекту вдосконалення організа-
ційної структури проводитиметься шляхом проведення таких 
заходів. Відповідно до вимог Концепції необхідно побудувати 
органи ДСЗЕБ України на трьох організаційних рівнях з чітким 
визначенням функціонального призначення кожного з них.

Стратегічний рівень – збирання, узагальнення й обробка 
інформації від регіональних управлінь. Розробка відповідних 
проектів рішень щодо забезпечення економічної безпеки Укра-
їни. Методичне коригування відхилень від граничних норм  
реалізації Стратегії економічної безпеки України. Розробка 
проектів стратегічних напрямів діяльності та розвитку ДСЗЕБ 
України. Створення методологічного та законодавчого забезпе-
чення процесів, що виконуються всіма рівнями ДСЗЕБ України. 

Тактичний рівень – збирання, узагальнення й обробка ін-
формації від місцевих підрозділів ДСЗЕБ України. Контроль 
за реалізацією відповідних дій та заходів місцевих підрозділів, 
спрямованих на коригування відповідних напрямів реалізації 
Стратегії економічної безпеки України. Організація та контроль 
за впровадженням політики й методології виконавчим рівнем 
ДСЗЕБ України. 

Виконавчий рівень – збирання, узагальнення й обробка 
інформації на основі визначених стратегічним рівнем критері-
їв. Практичне виконання завдань, визначених ДСЗЕБ України 
можна визначити таким чином: 

• необхідно трансформувати організаційну структуру з 
централізованої в децентралізовану. Це передбачає чітке ви-
значення і розподіл функцій між організаційними рівнями та їх 
можливе передавання на нижчі рівні із делегуванням відповід-
них повноважень та відповідальності; 

• треба реорганізувати окремі підрозділи органів держав-
ної влади, які виконують функції забезпечення економічної 
безпеки в Україні, з урахуванням критеріїв консолідації, що 
розроблені на підставі аналізу інформації щодо обстеження 
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місцевості, приміщень, котрі перебувають у віданні органів 
місцевого самоврядування; підвищити вимоги до кваліфікації 
кандидатів на посаду, а також середньостатистичних показни-
ків роботи для регіональних управлінь;

• варто передбачити в майбутній організаційній структурі 
органів ДСЗЕБ України класичні функції, за якими мають бути 
розроблені концепції операційної діяльності.

Зі свого боку пропонуємо ці функції поділити на основні й 
допоміжні. Основні функції: виявлення та реєстрація чинни-
ків зовнішнього та внутрішнього впливу на стан економічної 
безпеки України; обробка отриманої інформації з подальшою 
деталізацією її складових; вирішення справ у господарських, 
адміністративних судах та судах загальної юрисдикції за участю 
органів ДСЗЕБ України; досудове слідство (кримінальні розслі-
дування); протокольна форма досудової підготовки матеріалів; 
організація боротьби з відмиванням доходів, одержаних зло-
чинним шляхом;  розробка проектів нормативно-правових ак-
тів та впровадження законодавства; управління документами.

Допоміжні функції: управління персоналом; правове за-
безпечення діяльності ДСЗЕБ; функціонування управлінської 
інформаційної системи; матеріально-технічне та фінансове за-
безпечення; внутрішній контроль; антикорупційна діяльність; 
зв’язки з громадськістю.

З метою створення та розвитку відомчих стандартів, ство-
рення, координації та узгодження внутрішніх нормативних і 
методичних документів, контролю за відповідністю відомчих 
документів відомчим та державним стандартам передбачити в 
організаційній структурі ДСЗЕБ України підрозділ стандарти-
зації та імплементації стандартів до європейських норм. Такий 
підрозділ забезпечить єдиний підхід до виконання стандартних 
функцій (процедур, операцій) всіма структурними підрозді-
лами на відповідних рівнях ДСЗЕБ України, а також єдиний 
підхід до розробки нормативних і методичних документів, що 
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супроводжуватимуть виконання цих функцій. Приведення до 
євростандартів дасть змогу працювати службі в наближеному 
полі до європейських норм права та використовувати практику 
вирішення деяких питань щодо забезпечення економічної без-
пеки з урахуванням міжнародного досвіду.    

Це дасть можливість:
• забезпечити загальну керованість службою завдяки 

адекватному розподілу ресурсів та ефективному плануванню 
діяльності органів ДСЗЕБ України; 

• визначити структурні підрозділи на всіх організаційних 
рівнях ДСЗЕБ України та розподілити їх функції для кожно-
го типового органу ДСЗЕБ України і таким чином окреслити 
функціональні обов’язки всіх структурних підрозділів органів 
ДСЗЕБ України;

• здійснити розрахунок нормативів витрат часу на вико-
нання функцій (процедур, операцій) структурними підрозді-
лами, що дасть змогу розрахувати штатну чисельність кожного 
структурного підрозділу;

• розробити проект консолідації органів ДСЗЕБ на регі-
ональному рівні, яким визначатиметься порядок формування 
відповідних управлінь та визначення їх центрів, а також місць 
розташування ЦОІ.

Консолідація органів ДСЗЕБ України регіонального рівня 
передбачає створення управлінь у результаті територіального 
об’єднання кількох областей, які мають близьке географіч- 
не положення.

Головне завдання регіонального управління – підвищення 
ефективності роботи органів ДСЗЕБ України на тактичному 
та виконавчому рівнях шляхом створення нової організацій-
но-функціональної структури, яка повинна забезпечити опе-
ративну підтримку місцевих структурних підрозділів по всій 
території округу з посиленням функції  організаційної, навчаль-
ної та контролюючої роботи її підрозділів.
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Основним завданням регіонального управління є забезпе-
чення організації, координації та контролю за роботою місце-
вих підрозділів, які перебувають на території певного регіону.

Для проведення консолідації та створення регіональних 
управлінь, на нашу думку, потрібно брати до уваги такі критерії:

• рівномірність розподілу за кількістю населення;
• рівномірність розподілу за кількістю суб’єктів господа-

рювання;
• географічна близькість територій, що підлягає об’єднанню;
• забезпечення власними приміщеннями;
• забезпечення інформаційно-обчислювальною технікою, 

телекомунікаційними мережами та ін.;
• можливість комплектування нових штатів за рахунок пе-

рекваліфікації та підвищення кваліфікації місцевих спеціалістів.
Функціонування ДСЗЕБ як системи, її подальше вдоскона-

лення неможливе без створення і вдосконалення інформацій-
них систем та інструментів аналізу, створення новітніх інфор-
маційних технологій. Це пов’язано з тим, що всі процеси, які 
виникають на зрізі взаємодій державних органів із фізичними 
та юридичними особами, можуть бути подані як результат ін-
формаційних дій між суб’єктами забезпечення економічної без-
пеки. І тому не можуть розглядатися у відриві від тих процесів 
інформаційної взаємодії, в основі яких покладено і формування 
законодавчої бази держави, і соціально-економічний стан різ-
них категорій суспільства, і політична ситуація в країні.

Тому основу цієї роботи забезпечить централізація обробки 
документів за рахунок створення ЦОІ, які будуть вирішувати 
завдання вводу, обробки і зберігання великого обсягу інформа-
ції, отриманої від державних підприємств, установ і організацій.

Крім функцій централізованої обробки документів плат-
ників податків і контролю за своєчасністю сплати податків та 
зборів, на ЦОІ передбачається покласти функції обробки та 
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накопичення даних інших джерел, у тому числі недержавних 
структур, ведення електронного та паперового архівів.

При визначенні кількості та місць розташування ЦОІ ви-
користовуються певні критерії, обрахунок яких потребує чітко 
визначених алгоритмів та забезпечення найбільш можливої 
точності під час збирання відповідної інформації. Такими кри-
теріями є:

• забезпеченість власними приміщеннями;
• обсяг роботи для ЦОІ за окремими видами інформації;
• географічна близькість територій підрозділів органів, 

що буде обслуговуватись у ЦОІ;
• рівномірність розподілу за кількістю населення;
• рівномірність розподілу за кількістю суб’єктів господа-

рювання;
• можливість комплектування нових штатів ЦОІ пере-

важно за рахунок місцевих спеціалістів після відповідної ква-
ліфікації.

Крім того, необхідно розробити проект консолідації орга-
нів ДСЗЕБ України, який передбачає проведення розрахунку та 
місця розташування підрозділів.

Основна і найважливіша функція місцевого підрозділу – 
якісне, своєчасне та повне збирання інформації відповідно до 
нормативів, стандартів та методологій, затверджених централь-
ним органом ДСЗЕБ України, практичне виконання завдань, 
визначених ДСЗЕБ України.

Для визначення підрозділу застосовуватимуться такі  
критерії:

• рівномірність розподілу за кількістю населення;
• рівномірність розподілу за кількістю суб’єктів господа-

рювання;
• географічна близькість територій, що підлягає об’єднанню;
• забезпечення власними приміщеннями;
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• забезпечення інформаційно-обчислювальною технікою, 
телекомунікаційними мережами та ін.;

• максимально можливе збереження існуючої відстані 
між областями та підлеглими підрозділами;

• врахування наявного стану традиційних засобів зв’язку 
(залізничних, автомобільних та інших шляхів сполучення);

• можливість комплектування нових штатів місцевих під-
розділів за рахунок місцевих спеціалістів за умови відповідної 
перекваліфікації.

Також необхідно розробити деталізовану організаційну 
структуру органів ДСЗЕБ України, якою передбачатиметься 
проведення розрахунку необхідної штатної чисельності місце-
вих підрозділів відповідно до організаційних рівнів та визна-
чення його штатного розпису, а також підготовку документів 
кінцевого варіанта проекту деталізованої організаційної струк-
тури.

Концепція роботи з цими аспектами базується на новій 
філософії своєчасного виявлення та упередження схем, у яких 
вони найчастіше використовуються. Для проведення відповід-
ної роботи щодо нейтралізації таких чинників та недопущення 
їх у подальшому ДСЗЕБ України повинна мати  широкий діа-
пазон адміністративних функцій і процедур. Для забезпечення 
повного охоплення наведеного вище питання необхідно прове-
сти інвентаризацію всіх великих платників податків.

Виконання цієї Концепції сприятиме реалізації стратегічно-
го курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу, поси-
лить роль Державної прикордонної служби України у протидії 
транскордонній та транснаціональній злочинності.

Вважаємо, що результатом практичної реалізації Концепції 
має стати:

• ефективність державної політики у сфері забезпечення 
економічної безпеки України; 
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• самодостатність Державної служби забезпечення еконо-
мічної безпеки України як правоохоронного органу європей-
ського типу, зміцнення її кадрового потенціалу, забезпечення 
ефективної протидії корупції та іншим протиправним проявам 
серед особового складу; 

• удосконалення співробітництва з правоохоронними ор-
ганами, іншими державними органами та органами місцевого 
самоврядування України; 

• створення нової системи захисту економічної безпеки 
країни, яка базуватиметься на сучасних інформаційних тех-
нологіях, володітиме потужним централізованим інформацій-
но-аналітичним апаратом, який дасть змогу виконувати функ-
ції виявлення, нейтралізації та усунення загроз економічній 
безпеці;

• створення відповідного органу, який буде виконувати 
функцію аналізу, моніторингу та контролю щодо дотримання 
порогових (критичних) значень показників економічної безпеки;

• розробка та затвердження Стратегії забезпечення еконо-
мічної безпеки України;

• планування заходів і дій, спрямованих на усунення  
небезпеки та запобігання її появи в майбутньому;

• зменшення навантаження на інші органи державної вла-
ди в Україні, в обов’язки яких входили функції забезпечення 
економічної безпеки; 

• надання юридичним особам – суб’єктам господарювання 
широкого кола інформаційних послуг щодо діяльності у сфері 
зовнішньоекономічних відносин; державне управління проце-
сами забезпечення економічної безпеки України з мінімальним 
адміністративним втручанням у господарські відносини.

Реалізація Концепції має бути визначена Указом Президен-
та України. Втілення розроблених заходів у життя необхідно 
проводити шляхом затвердження їх організаційно-розпоряд-
чими документами ДСЗЕБ України. У процесі розробки заходів 
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положення Концепції можуть набувати розвитку шляхом їх 
доповнення та деталізації із збереженням загальної ідеології 
документа.
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ВИСНОВКИ

Економічна безпека відіграє провідну роль у міжнародних 
відносинах і виступає основою формування політичного та 
військового потенціалу держави. Як наслідок, економічні інте-
реси, поряд із політичними, є найбільш вагомими аргументами 
у будь-якому конфліктному протистоянні. Історією доведено, 
що заходи економічного впливу є ефективним засобом стриму-
вання військової агресії. Йдеться про асиметричні обмеження 
у міжнародній торгівлі та міжнародні економічні санкції, що 
накладаються на агресивні режими, діяльність яких супере-
чить загальновизнаним цивілізаційним цінностям. Водночас і 
країна-агресор може використовувати економічні чинники як 
потужний важіль досягнення тактичних та стратегічних цілей 
при підготовці та реалізації військових заходів. Асиметричні дії 
країни-агресора щодо дестабілізації економіки країни-об’єкта 
нападу дають змогу досягати очікуваних результатів в умовах 
мінімізації військового втручання. Гібридна війна РФ проти 
України актуалізувала в експертному середовищі проблематику 
економічних аспектів такої війни, а також комплексних еконо-
мічних заходів стримування та інструментів протидії агресії. 
Актуальність цієї проблематики посилюється потребою пере-
осмислення концепції забезпечення економічної безпеки Укра-
їни в умовах військової агресії, розв’язаної РФ. 

Розвиток двосторонніх українсько-російських відносин 
в умовах гібридної війни проти України буде дедалі більше 
синхронізуватись із рішеннями міжнародної спільноти, яка 
чітко визначила пріоритетність економічного стримування 
російської агресії в якості ключового незбройного механізму 
відновлення суверенітету України. І хоча натепер міжнародна 
спільнота дедалі більше усвідомлює недостатність виключно 
економічних заходів стримування агресії РФ проти України, за-
стосування комплексу заходів економічного стримування має 
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певні перспективи у вирішенні тактичних завдань примушення 
до миру та відновлення суверенітету України. 

Саме тому потрібно виокремити низку ризиків для еко-
номічної безпеки України, зумовлених триваючою гібридною 
війною. Найголовнішим з них є критичне згортання темпів 
зростання економіки України внаслідок військової агресії і 
пов’язаних із цим негативних макроекономічних чинників ре-
гіонального та національного масштабу.

Сучасний економічний розвиток України диктується 
структурно-організаційними деформаціями економіки, зумов-
леними зовнішньою агресією з боку РФ. За несприятливої дії 
нагромаджених макроекономічних дисбалансів російська агре-
сія висвітлює недостатню стійкість економічної системи до вну-
трішніх і зовнішніх загроз, що у підсумку виливається в стрімке 
згортання її темпів зростання. 

Економічна безпека держави можлива також лише за умови 
соціальної спрямованості її діяльності. Ігнорування соціальної 
складової веде до антисоціального напряму розвитку. У такий 
спосіб метою економіки є не сталий розвиток, а отримання 
прибутку у будь-який спосіб. Рейдерство, корупція, сучасні 
“реформи” – складові одного антисоціального напряму. Цей 
напрям став можливий і діє досі через недосконалість системи 
державного управління, що ми і довели у другому та третьому 
розділах цієї монографії.

Проведене дослідження дало змогу:
• з’ясувати теоретичні основи формування поняття “еко-

номічна безпека” та “державне управління економічною безпе-
кою”, згрупувати різні поняття до визначення різних авторів;

• охарактеризувати принципи та методи державного 
управління економічною безпекою та основні функції держави 
у сфері забезпечення економічної безпеки;

• визначити вплив складових економічної безпеки держа-
ви з точки зору методичних рекомендацій та різних учених у 
різні періоди часу;
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• узагальнити та описати можливі методики оцінювання 
забезпечення економічної безпеки;

• провести оцінку реальних та потенційних загроз еко-
номічній безпеці України за деякими складовими економічної 
безпеки у розрізі індикаторів за показниками 2013 – 2017 рр.;

• обґрунтувати модель протидії системі дестабілізації еко-
номічної безпеки;

• визначити особливості відпливу інтелектуального капі-
талу та молодої робочої сили як чинника небезпеки існування 
нації;

• визначити фактор впливу корупції та рейдерства на еко-
номічну безпеку України;

• узагальнити зарубіжний досвід забезпечення економіч-
ної безпеки держави;

• напрацювати заходи підвищення економічної безпеки та 
інституційне забезпечення економічної безпеки України;

• обґрунтувати запропоновану нами концептуальну мо-
дель механізму державного управління економічною безпекою 
та концепцію створення державної служби економічної безпе-
ки України.

За результатами дослідження ми дійшли висновку, що:
 9 відсутнє єдине тлумачення в законодавчій та норматив-

но-правовій базах поняття “економічна безпека держави”. Нами 
обґрунтована законодавча база та суб’єкти державної і недер-
жавної системи, які здійснюють виконання основних функцій 
держави у цій сфері, а також виявлені погляди різних учених у 
цій сфері. Виокремлено виконання основних функцій держави 
та забезпечення економічної безпеки різними суб’єктами дер-
жавної системи;

 9 економічна безпека є надзвичайно важливим елементом 
забезпечення національної безпеки України, що стосується всіх 
сфер життя нашої держави. Забезпечення економічної безпеки 
України перебуває у складі основних функцій держави і безпо-
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середньо залежить від сучасних внутрішніх і зовнішніх умов. 
Економічна безпека є однією з восьми складових національної 
безпеки, посідає одне з чільних місць у системі забезпечення на-
ціональної безпеки України і стосується практично всіх інших 
складових. Крім того, три складових національної безпеки, а 
саме економічна, соціальна та екологічна, є одночасно складо-
вими сталого розвитку, забезпечення яких сприятиме сталому 
розвитку як системи забезпечення національної безпеки, так і 
країни загалом;

 9 ключовими ризиками економічній безпеці треба визна-
чити: критичне гальмування економічного розвитку України та 
погіршення основних макроекономічних показників (макро-
економічне розбалансування за головними показниками); 
згортання промислового виробництва; зниження економічної 
активності, насамперед, інвестиційної; погіршення добробуту 
населення (домогосподарств) та зростання рівня безробіття; 
посилення боргового тиску, насамперед, у державному секторі; 
підвищення тінізації економічної діяльності;

 9 пріоритетами України у сфері економічної безпеки має 
стати створення відповідних правових, економічних, соціаль-
них та інших умов, спрямованих на покращення грошово-кре-
дитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової, інвес-
тиційної політики. Уряд України повинен зосередити увагу на 
внутрішніх реформах, створенні в Україні рівня життя, еконо-
міки та політики, які максимально наближені до європейських. 
Тільки тоді можливо впровадити ефективні механізми, спрямо-
вані на нейтралізацію, мінімізацію впливу та усунення явищ і 
чинників, що призводять до створення зовнішніх і внутрішніх 
загроз фінансової безпеки держави. У поєднанні з розумною 
державною політикою вони дадуть змогу створити економічно 
стабільну державу;

 9 розглядаючи поняття економічної безпеки фрагментар-
но, можливо забезпечити рівноважний стан та життєздатність 
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окремих складників економічної системи. Однак відсутність 
комплексного підходу до розгляду цієї категорії та механізмів 
її забезпечення обмежує можливості виявлення, оцінювання та 
контролю економічних явищ і процесів взагалі, наслідком чого 
виступає збільшення дисбалансу та виникнення недооцінених 
загроз і небезпек, які зумовлюють наростання хаосу системи чи 
призводять до катастрофічних насідків. Виникає потреба в удо-
сконаленні методичного забезпечення, узагальнення наявних 
підходів до поняття “економічна безпека”, що і має стати метою 
подальших наших наукових розвідок;

 9 нами обґрунтована законодавча база та суб’єкти держав-
ної й недержавної систем, які здійснюють виконання основних 
функцій держави у цій сфері, а також виявлені погляди різних 
вчених у цій сфері. Виокремлено виконання основних функцій 
держави та забезпечення економічної безпеки різними суб’єк-
тами державної системи. У зв’язку з відсутністю спеціального 
органу, який би виконував основні функції щодо забезпечення 
економічної безпеки, нами запропоновано на законодавчому 
рівні створити окремий спеціальний орган забезпечення еконо-
мічної безпеки держави, який би виконував не тільки функції, 
а й покладені на нього завдання. У перспективі це забезпечить 
своєчасне виявлення порушень в економічній сфері та їх усу-
нення, підвищить контроль дотримання законності прийня-
того окремого нормативно-правового акта щодо забезпечення 
національної економічної безпеки держави, а також здійснить 
вплив на змістове наповнення ключових заходів державного 
митного, валютного, банківського та експортного контролю;

 9 державне управління економічною безпекою повинне 
здійснюватися на основі чітко вибудованої стратегії управлін-
ня. При цьому варто зазначити, що стратегія управління еконо-
мічною безпекою в Україні має реалізовуватись на основі таких 
принципів: об’єктивності, цілепокладання, результативності, 
ефективності, пріоритетності, компетентності, комплексності, 
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спадкоємності, альтернативності, прозорості та ситуаційності, 
верховенства закону під час забезпечення економічної безпеки, 
додержання балансу економічних інтересів  та взаємна відпові-
дальність особи, сім’ї, суспільства, держави, своєчасність і адек-
ватність заходів, пов’язаних із відверненням загроз і захистом 
національних економічних інтересів, пріоритет договірних 
(мирних) заходів у вирішенні як внутрішніх, так і зовнішніх 
конфліктів економічного характеру, інтеграція національної 
економічної безпеки з міжнародною економічною безпекою;

 9 важливою складовою національної безпеки України 
є саме економічна безпека країни, що є досить складною сис-
темою і має свою будову з відповідними її складовими еконо-
мічної безпеки. Констатуючи позитивні фактори складових 
економічної безпеки, висвітлено факти суттєвого погіршення 
економічного розвитку України, спричинених дією впливу 
зовнішніх ризиків. Поряд із цим виділено можливі шляхи їх 
подолання, які вимагають відповідних кроків з боку держави з 
урахуванням євроінтеграції України. Це можливо досягти шля-
хом впровадження нової моделі економічного розвитку, яка 
приведе до підвищення рівня економічної безпеки України та 
відновить тим самим довіру до державної економічної політики 
і реформ, які нарешті почнуть діяти;

 9 проаналізувавши стан економічної безпеки України 
за складовими економічної безпеки періоду 2013 – 2017 рр., 
можна констатувати, що мають місце як реальні, так і потен-
ційні загрози економічній безпеці України. Зокрема, основни-
ми реальними та потенційними загрозами економічній безпеці 
держави є: низьке фінансування модернізації виробництва; 
різке зниження рівня технологічного розвитку України; зни-
ження конкурентоспроможності виробництва, інвестиційної 
привабливості, інноваційної та науково-технічної активності, 
скорочення досліджень за пріоритетними напрямами інно-
ваційної діяльності; надмірна монополізація ринку товарів;  
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проблеми безпечної експлуатації промислових об’єктів, споруд 
та інженерних мереж; відсутність чіткої стратегії щодо держав-
ної підтримки пріоритетних науково-технічних напрямів, які 
є основою вітчизняного високотехнологічного і наукоємного 
сектора економіки; недостатнє інвестування інноваційних про-
ектів та процесу широкомасштабного впровадження технологій 
в господарську діяльність; нестійкість економічного зростан-
ня; недостатні темпи відтворювальних процесів та подолання 
структурної деформації в економіці; критична залежність 
національної економіки від кон’юнктури зовнішніх ринків, 
низькі темпи розширення внутрішнього ринку; високий рівень 
тінізації економіки; обмеження доступу держави до зарубіжних 
ринків; розбалансованість бюджету в умовах дефіциту фінансо-
вих ресурсів держави; значний рівень доларизації економіки в 
умовах зростання зовнішнього боргу держави;  нераціональний 
розподіл банківською системою кредитних ресурсів у стратегіч-
но важливі види економічної діяльності; нарощування загаль-
ної суми державного боргу.

 9 однією із складових, які ми пропонуємо враховувати при 
визначенні рівня економічної безпеки, є інформаційна безпека. 
В умовах гібридної війни з Російською Федерацією існує постій-
на загроза цифровій економіці через кібератаки. Інформаційна 
безпека, з огляду на це, потребує особливої уваги та контролю  
її стану;

 9 Україна здобула 30 балів зі 100 можливих у дослідженні 
Transparency International “Індекс сприйняття корупції” (CPI) за 
2017 рік і посіла 130 місце (зі 180 країн). Це на 1 бал більше та на 
1 позицію вище, ніж у минулому році (29 балів, 131 місце зі 176 
країн). Серед причин, які дозволили Україні переміститися на 
вищу сходинку, наступні: 

 9 Антикорупційні органи (САП/НАБУ) у 2017 розгорнули 
свою слідчу роботу та направили до суду перші справи щодо 
підозр у топ-корупції. Реєстр електронних декларацій продов- 
жив своє функціонування. Отже, проведене дослідження дає 
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змогу зробити певні узагальнення та висновки. Чинники коруп-
ції постійно взаємодіють один з одним. Доцільність виокрем-
лення соціальних передумов корупції поряд із  причинами ви-
никнення та умовами корупційних діянь зумовлена складністю 
та багатосторонністю явища корупції. Варто зазначити, що ко-
рупція є результатом соціальних процесів, котрі мають певні за-
кономірності. Ефективна політика боротьби з бюрократичною 
корупцією в Україні повинна базуватися на злагоджених діях 
державних органів та суспільства, що сприятиме викоріненню 
цього явища у нашій державі та наблизить нас до демократич-
них цінностей і сприятиме більш ефективному забезпеченню 
національної безпеки. Організаційно-управлінські та правові 
заходи становлять основу боротьби з корупцією в Україні. Зав-
дяки вдалій та ефективній реалізації цих заходів ми зможемо 
ефективно боротися з явищем корупції в Україні та забезпечи-
ти національну безпеку;

 9 На сьогодні в Україні питання запобігання, виникнення 
і протидії корупції залишаються одними з найактуальніших та 
таких, що потребують постійної уваги, оскільки це явище чи-
нить реальну загрозу національній та економічній безпеці;

 9 Ефективна політика боротьби з корупцією в Україні 
повинна базуватися на злагоджених діях державних органів та 
суспільства, що сприятиме викоріненню цього явища в нашій 
державі та наблизить нас до демократичних цінностей та євро-
пейського співтовариства;

 9 До питань боротьби з корупцією останнім часом у нашій 
державі звертаються не тільки силові структури та державні ор-
гани, а й громадські діячі, науковці та світова спільнота. Коруп-
ція формує низку чинників, що перешкоджають розвитку Укра-
їни і, насамперед, шкодить економічній безпеці та міжнародним 
зв’язкам, особливо з європейськими країнами. Крім того, вона 
чинить загрозу правам та свободам українських громадян і 
верховенству права. Серед причин виникнення корупції  –  
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політичні, економічні, правові, організаційні та соціально-пси-
хологічні. Чинники корупції постійно взаємодіють один з 
одним. Доцільність виокремлення соціальних передумов 
корупції поряд із причинами виникнення та умовами коруп-
ційних діянь зумовлена складністю та багатосторонністю 
явища корупції. Варто зазначити, що корупція є результатом 
соціальних процесів, котрі мають певні закономірності. Тому 
тільки глибинний аналіз таких процесів дасть змогу виробити 
дієві заходи боротьби з цим явищем. Серед основних заходів 
боротьби з корупцією  – адаптаційний, забезпечення прозо-
рості та гласності, каральний, організаційно-управлінський, 
правовий, превентивний та соціально-економічний. Значну 
кількість заходів щодо подолання корупції в Україні об’єднує 
у своєму складі організаційно-управлінський та правовий на-
прями. Ефективна політика боротьби з корупцією в Україні 
повинна базуватися на злагоджених діях державних органів та 
суспільства, що сприятиме викоріненню цього явища у нашій 
державі та наблизить нас до демократичних цінностей і євро-
пейського співтовариства;

 9 Рейдерське захоплення бізнесу є досить нищівним чин-
ником, що впливає на економічну безпеку як підприємств, так і 
країни зокрема. Найбільш поширеними способами здійснення 
рейдерських дій є: цілеспрямоване заниження вартості підпри-
ємства і придбання його активів; скуповування дрібних паке-
тів акцій підприємства; скуповування боргових зобов'язань 
підприємства; оспорювання прав власності; умисне доведення 
підприємства до банкрутства; публікація замовних матеріалів 
на користь “загарбників”; “підкуп” менеджерів підприємства; 
захоплення і незаконне утримання власності підприємства; 
погрози на адресу чинних керівників підприємства. Для мінімі-
зації та уникнення рейдерських дій і держава, і бізнес повинні 
здійснювати дієві превентивні дії;
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 9 У зв’язку з відсутністю спеціального органу, який би 
виконував основні функції щодо забезпечення економічної 
безпеки, нами запропоновано на законодавчому рівні створити 
окремий спеціальний орган забезпечення економічної безпеки 
держави, який би виконував не тільки функції, а й завдання,  
покладені на нього. У перспективі це забезпечить своєчасне 
виявлення порушень в економічній сфері та їх усунення, під-
вищить контроль дотримання законності прийнятого окремого 
нормативно-правового акта забезпечення національної еконо-
мічної безпеки держави, а також на змістове наповнення клю-
чових заходів державного митного, валютного, банківського та 
експортного контролю.

Посилення української економічної безпеки в умовах інте-
грації до ЄС передбачає розробку та реалізацію запровадження 
з боку основних суб’єктів  забезпечення економічної безпеки, 
а саме державних і місцевих органів влади, довгострокової 
стратегії забезпечення економічної безпеки на макро-, мезо- та 
мікрорівнях. Реальний ефект від впровадження цієї стратегії 
може з’явитися не відразу, а лише через деякий час, і це відбу-
деться за умови, якщо успішно проводяться заходи, спрямовані 
на посилення макроекономічної та інвестиційної складових 
економічної безпеки.
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Вступ

Однією з найважливіших складових механізму забезпечен-
ня економічної безпеки України, відповідно до статті 17 Консти-
туції України, є необхідність вдосконалення організаційно-пра-
вової структури органів державної влади шляхом створення в 
Україні державної служби забезпечення економічної безпеки 
(ДСЗЕБ). 

Необхідність створення ДСЗЕБ України випливає переду-
сім з одного з основних принципів забезпечення національної 
безпеки України, передбаченого Законом України «Про основи 
національної безпеки України»  – чітке розмежування повно-
важень органів державної влади у забезпеченні національної 
безпеки. 

Концепція створення структури державної служби захисту 
економічної безпеки України (далі – Концепція) – це сукупність 
основних принципів та цілей, які визначають основні положен-
ня необхідності та доцільності створення державної служби 
забезпечення економічної безпеки України, на основі яких по-
винно здійснюватися управління матеріально-технічною, нау-
ковою базою та персоналом цього органу.

Основним завданням Концепції є аналіз стану та визначен-
ня актуальних аспектів у сфері вдосконалення організаційної 
структури органів державної влади шляхом створення ДСЗЕБ 
України, а також визначення основних правових, організацій-
них, фінансових, інших засад, їх вирішення відповідно до Кон-
ституції України та законів України з урахуванням норм міжна-
родного права та Європейського досвіду.

Концепція є складовою державної політики забезпечення 
економічної безпеки України. 
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1. Історичні передумови становлення державної  
служби забезпечення економічної безпеки України

Прийнятий Верховною Радою Української РСР Закон Укра-
їнської РСР “Про економічну самостійність Української РСР” 
від 3 серпня 1990 року № 142-XІІ визначив економічну самостій-
ність як необхідну складову державного суверенітету України.  
З прийняттям Конституції України функція забезпечення еко-
номічної безпеки держави набула значення однієї з найважливі-
ших справ усього народу. Прийнятий у 2003 році Закон України 
“Про основи національної безпеки України” також підкреслив 
важливість забезпечення економічної безпеки як основної 
складової національної безпеки України.

Цим же Законом передбачено, що одним із основних на-
прямків державної політики з питань національної безпеки 
України у сфері державної безпеки є реформування правоохо-
ронної системи з метою підвищення ефективності її діяльності 
на основі оптимізації структури, підвищення рівня координації 
діяльності правоохоронних органів, покращання їх фінансово-
го, матеріально-технічного, організаційно-правового і кадрово-
го забезпечення. 

На сьогодні служби, яка б у повному обсязі виконувала 
функції забезпечення економічної безпеки України, не існує, 
оскільки дана функція була частково, а іноді побічно покла-
дена на органи державної влади, такі як: державна податкова 
адміністрація України, Міністерство внутрішніх справ України, 
Служба безпеки України та інші. 

Одним із недоліків цих служб є те, що в основу побудови 
організаційної структури цих органів було закладено структу-
ру жорсткої вертикальної централізації з прив’язкою до адмі-
ністративно-територіального устрою держави, що відповідно 
призводило до втрати тієї оперативності, яку треба зберігати 
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при ухваленні рішень, що стосуються забезпечення економіч-
ної безпеки України і призводить до роботи за принципом “нав-
здогін”, а не на випередження. 

До цього слід додати, що діюча організаційна структура 
побудована за принципами, визначеними Радянським Союзом,  
і не придатна для ефективного управління діяльності органів 
державної влади в сфері забезпечення економічної безпеки 
України.

Вже тільки ця обставина викликає необхідність комплекс- 
ної модернізації органів державної влади, діяльність яких тою 
чи іншою мірою пов’язана з процесом забезпечення економіч-
ної безпеки України. При цьому заходи та дії повинні бути ло-
гічним і послідовним втіленням відомчої ідеології з еволюцій-
ного розвитку державної служби в України. 

За основу варто взяти ту обставину, що всі процеси, які 
виникають на зрізі взаємодій державних органів з фізичними 
та юридичними особами, можуть бути подані як результат ін-
формаційних дій між суб’єктами правовідносин у сфері забез-
печення економічної безпеки. І тому не можуть розглядатися у 
відриві від тих процесів інформаційної взаємодії, в основі яких 
лежить і формування законодавчої бази держави, і соціально- 
економічний стан різних категорій суспільства, і політична  
ситуація в країні.

Всі процеси впливу на людину, суспільство і державу та 
їхні наслідки є процесами інформаційних впливів (дій) на 
об'єкти економічної безпеки, тож для того, щоб підвищити 
ефективність роботи у ДСЗЕБ України, необхідно, насам- 
перед, удосконалити процеси інформаційної взаємодії лю-
дини та громадянина з державними органами і державних 
органів між собою.
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2. Сучасний стан діючої структури органів  
державної влади, діяльність яких спрямована  

на захист економічних інтересів України

Характерною особливістю існуючої системи органів дер-
жавної влади та відповідних служб є їхня певна недосконалість, 
а саме: неузгодженість у діях і суперечливість окремих законів, 
що регулюють їхню діяльність, нестабільність у визначенні 
напрямків діяльності при наявності кількох альтернативних 
функцій, надмірне навантаження на окремі структури, без-
системне та невиправдане витрачання ресурсів для створення 
формальних показників, перекручування економічної сутності 
окремих дій, заходів та непристосування до переходу від адмі-
ністративно-командних до економіко-правових і соціальних 
методів управління народним господарством України.

Існуюча сукупність державних органів, яка спрямована на 
здійснення правоохоронних та контролюючих функцій, значно 
звужує можливості влади в Україні щодо реалізації державної 
політики захисту економічної безпеки країни.

На даний час не проводиться моніторинг та оперативне  
вивчення стану забезпечення економічної безпеки відповідно 
до об’єктів, визначених Законом України “Про основи націо-
нальної безпеки України”. 

Відсутня єдина інформаційна база, яка б давала змогу орга-
нам державної служби, котрі функціонують сьогодні, відслідко-
вувати інформацію стосовно реалізації тих чи інших тактичних 
напрямків Державної стратегії економічної безпеки України, 
щодо виявлення, нейтралізації (стабілізації), ліквідації та попе-
редження (профілактики) чинників, які впливають на загаль-
нонаціональний стан економічної безпеки України.

Нова організаційна структура органів ДСЗЕБ України 
(далі – організаційна структура) має стати одним із основних 
елементів механізму забезпечення реалізації державної політи-
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ки захисту економічної безпеки України. Її реалізація повинна 
забезпечувати виконання ДСЗЕБ України завдань і цілей, ви-
значених Законом України “Про державну службу забезпечення 
економічної безпеки України”.

Структура ДСЗЕБ України повинна виключати низку не-
доліків, характерних для діючих нині служб та міністерств,  
а саме:

2.1. На сьогодні органи, що тією чи іншою мірою охоплю-
ють деякі аспекти забезпечення економічної безпеки України, є 
системою, побудованою за принципом багаторівневої ієрархіч-
ної організації: державного, регіонального (область, автономна 
республіка), міського та районного рівнів управління. Кожен 
регіон має свій орган, однак при цьому не враховуються ні його 
значимість у географічно-кліматичному розташуванні на мапі 
України, ні кількість населення, яке його заселяє, його етнічні 
особливості, ні кількість зареєстрованих суб’єктів господарю-
вання та інші аспекти. 

2.2. Відсутність принципу децентралізації під час виконання 
функцій забезпечення економічної безпеки країни призводить 
до виконання центральними органами України своїх функцій із 
“запізненням” та дублюванням із місцевими й регіональними 
підрозділами, що призводить до витрачання ресурсів.

2.3. Недостатній рівень визначеності функцій та процедур, 
які повинні виконуватись структурними підрозділами, функці-
ональних обов’язків посадових осіб і працівників, які негатив-
но впливають на ефективність дій та спроможність працівників 
ДСЗЕБ України своєчасно реагувати на певні події (зокрема, 
при виникненні потреби застосувати елементи антикризового 
менеджменту).

2.4. У структурі державних органів країни відсутня служба 
стандартизації, що призводить до неузгодженості інструкцій, 
положень, посадових інструкцій, методичних рекомендацій та 
спричиняє дублювання функцій, допущення неточностей та  
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неясностей у нормативних документах, наявність різного трак-
тування нормативних документів різними посадовими особа-
ми як на загальнонаціональному, так і на міжнародному рівнях.

2.5. Спеціалізація виявлена слабо.
Врахування зазначених недоліків у майбутній організацій-

ній структурі ДСЗЕБ України потребує уточнення цілей цієї 
служби та визначення основних принципів її діяльності з кон-
кретизацією їх положень у Законі.



362

3. Мета та основні принципи створення  
організаційної структури органів ДСЗЕБ України 

Як зазначалося вище, основною метою створення структу-
ри органів ДСЗЕБ України, насаперед, виконання статті 17 Кон-
ституції України, як Основного Закону України, та реалізація 
державної політики захисту економічних інтересів країни на 
всіх рівнях відповідно до напрямів, визначених Законом Укра-
їни “Про основи національної безпеки України”, а також чітка 
взаємодії як між підвідомчими структурними підрозділами, так 
і з іншими органами (службами) державної влади в Україні. 

Це пов’язано з тим, що оскільки всі процеси в сфері соці-
ально-економічних, політичних та інших відносин є процесами 
інформаційних впливів (дій) на об'єкти економічної безпеки, 
то для того, щоб щось поліпшити в органах державної влади 
України, необхідно, передусім, удосконалити процеси інформа-
ційної взаємодії суб’єктів даних правовідносин із державними 
органами і державних органів між собою. 

Досягнення цієї мети можливо при побудові такої структу-
ри, яка б дозволила:

підвищити ефективність дії механізму захисту прав та за-
конних інтересів людини і громадянина (стаття 3 Конституції 
України);

забезпечити підтримку прискореного розвитку галузей на-
родного господарства та підприємств, які виготовляють конку-
рентоспроможну та пріоритетну важливу продукцію;

забезпечити умови для добровільного виконання вимог 
чинного законодавства України суб’єктами господарювання 
різних організаційно-правових форм (із урахуванням карди-
нально протилежного розуміння принципу “необхідності” – не 
тому, що за це можуть покарати, а тому, що це є правильний 
та вірний шлях по своїй суті, тобто підвищити ефективність  
реалізації вимог статті 67 Конституції України;
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забезпечити максимальне зниження тіньового сектору еко-
номіки та більш повну, своєчасну мобілізацію надходжень усіх 
законодавчо встановлених в Україні податків і зборів (обов’яз-
кових платежів) через принципово новий механізм;

створити можливості для проведення поглибленого та пері-
одичного аналізу специфіки діяльності “тіньових” підприємств, 
проведення постійного моніторингу за рухом товарно-грошо-
вих потоків “сумнівних” суб’єктів господарювання;

підвищити рівень планування, координації та аналізу робо-
ти підлеглих органів ДСЗЕБ України, тактичного та виконавчо-
го рівнів;

зменшити кількість навантаження на інші органи держав-
ної влади (СБУ, МВС, ДПА України та інші), за рахунок кон-
центрації прав та обов’язків на підрозділах державної служби 
забезпечення економічної безпеки України;

забезпечити збалансований розвиток регіонів країни з ура-
хуванням їх специфіки та орієнтації;

забезпечити концентрацію, перерозподіл кадрових та мате-
ріально-технічних ресурсів у органах ДСЗЕБ України з метою їх 
ефективного використання;

завоювати довіру громадян України шляхом побудови ре-
зультативності, прозорості, компетентності, передбачуваності, 
та неупередженості діяльності ДСЗЕБ України;

зміцнити позитивні зрушення у стосунках органів ДСЗЕБ 
України та громадян України.

Реалізація наведених вище положень можлива за умови 
проведення Державної політики, направленої на досягнення 
стану, при якому інтереси України в контексті забезпечення 
економічної безпеки будуть дотримані та у разі їх порушення 
захищені як на пострадянському просторі, так і в правовідно-
синах з ЄС.

Насамперед, це потребує внесення змін до чинного законо-
давства та нормативно-методологічних матеріалів, що розкри-
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вають методи виконання законодавчих актів, упровадження 
новітніх інформаційних технологій, оснащення сучасними опе-
ративними засобами управління.

При створенні ДСЗЕБ України повинні бути враховані такі 
принципи:

Конституційності (верховенство права) та законності;
пріоритет прав і свобод людини та громадянина; 
пріоритет договірних (мирних) засобів у розв'язанні кон-

фліктів; 
своєчасність і адекватність заходів захисту національних 

інтересів реальним і потенційним загрозам; 
чітке розмежування повноважень та взаємодія органів дер-

жавної влади у забезпеченні національної безпеки;
урахування історичних, економічних, демографічних осо-

бливостей регіонів для досягнення ефективності діяльності 
підпорядкованих підрозділів;

формування ДСЗЕБ на основі ретельного відбору висо-
кокваліфікованих та морально стійких претендентів на посади 
працівників служби;

відкритість обговорення пропозицій та своєчасність ухва-
лення рішень з питань удосконалення організаційної структури 
органів ДСЗЕБ України.
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4. Механізм реалізації Концепції

Кінцевий механізм реалізації Концепції визначається ви-
ключно Президентом України. Механізм реалізації Концепції 
передбачає проведення організаційно-правових та наукових 
заходів, що забезпечують управління процесами створення, 
функціонування та вдосконалення ДСЗЕБ України.

Вирішення цих актуальних проблем буде здійснено через:
4.1. Нормативно-правове забезпечення: 
4.1.1. Законом України “Про державну службу забезпечення 

економічної безпеки України” повинна бути закріплена трирів-
нева система організації ДСЗЕБ України:

стратегічний рівень – центральний апарат;
тактичний рівень – регіональні управління;
виконавчий рівень – районні, міжрайонні підрозділи.
При цьому на кожному з цих рівнів повинен функціонувати 

центр: збору, узагальнення й обробки інформації.
Створення регіональних управлінь буде здійснюватись, 

насамперед, шляхом територіального об’єднання кількох об-
ластей, які мають близьке географічне розташування, а також 
із урахуванням кількості населення й суб’єктів господарювання 
та специфіки їхньої діяльності.

4.1.2. Передбачається, що одним із важливих факторів ух-
валення рішень про утворення та розташування регіональних, 
районних і міжрайонних структурних підрозділів буде макси-
мальне поєднання Концепції з Законом України “Про адміні-
стративно-територіальний устрій України”.

4.1.3. Реалізація Концепції забезпечуватиметься шляхом 
внесення змін і доповнень до законодавчих та нормативно- 
правових актів, в тому числі до:

Кримінального-процесуального кодексу України;
Кримінального кодексу України;
Кодексу України про адміністративні правопорушення;
Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”;
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Закону України “Про поліцію”;
Закону України “Про службу безпеки в Україні”;
Закону України “Про прокуратуру”;
Закону України “Про місцеве самоврядування”;
Закону України “Про боротьбу з корупцією”. 

Це сприятиме створенню безпрецедентного в історії Украї-
ни державного органу, основною діяльністю якого буде завдан-
ня “втілювати в життя” політику захисту однієї з ключових 
складових національної безпеки України – економічну, з ураху-
ванням принципів загальнодержавної політики.

4.1.4. Створення ДСЗЕБ супроводжуватиметься розробкою 
інструктивних, методичних і навчальних матеріалів для під-
леглих підрозділів, які працюватимуть у новій організаційній 
структурі.

4.2. Наукове забезпечення:
4.2.1. В основу науково-технічної бази побудови організа-

ційної структури буде покладено системний підхід до питань 
структуризації та функціонально-інформаційної ідентифікації 
рівнів, підрозділів та служб ДСЗЕБ України.

Потрібно провести комплекс наукових досліджень з питань 
удосконалення системи збору, узагальнення й обробки інфор-
мації, здійснити моніторинг ризиків та методів їх оптимізації, 
аналіз правових механізмів діяльності органів ДСЗЕБ України 
на регіональному та місцевому рівнях. Забезпечити розробку 
комплексного підходу щодо обґрунтування кількості структур-
них підрозділів, розробку нормативів чисельності працюючих. 
При цьому основними методологічними напрямами роботи 
стануть:

а) відображення і прогнозування результатів інформацій-
ної дії на розвиток системи економічних відносин в Україні, на 
її органічний взаємозв’язок з потребами розвитку суспільства і 
забезпечення існування сильної процвітаючої держави;
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б) проведення розрахунку необхідної кількості та місцезна-
ходження підрозділів ДСЗЕБ тактичного та виконавчого рівнів 
на основі визначених критеріїв консолідації;

в) визначення центрів підрозділів, створених у процесі кон-
солідації.

4.2.2. Обов’язкове виявлення та вирішення типових про-
блем, пов’язаних зі становленням та функціонуванням органів 
ДСЗЕБ України, визначення шляхів їх вирішення. Розробка пе-
рехідних моделей, механізмів та інших пропозицій, включаючи 
альтернативні. 

Проведення аналізу правових, економічних, соціальних та 
інших наслідків реалізації розроблених пропозицій. 

За результатом таких досліджень потрібно підготувати про-
екти відповідних нормативно-правових актів, методичні реко-
мендації.

4.3. Організаційні заходи:
4.3.1. розробка та здійснення комплексу заходів щодо реалі-

зації Концепції, забезпечення процесу створення організацій-
ної структури ДСЗЕБ;

4.3.2. надання методичної допомоги органам місцевого  
самоврядування під час створення структурних підрозділів 
ДСЗЕБ. 

4.4. Реструктуризація персоналу
Важливою умовою успішного проведення структурної пе-

ребудови органів державної влади України, впровадження тех-
нологій і процедур є організація ефективної системи навчання 
кандидатів на відповідні посади кожного підрозділу, тому вся 
сукупність робіт щодо організації і проведення навчання є 
невід’ємною частиною здійснення процесу створення ДСЗЕБ 
України і одним із найскладніших його завдань.

Перерозподіл персоналу, вивільненого в результаті консо-
лідації органів державної влади України, проводитиметься за 
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планом реструктуризації персоналу органів державної влади 
України шляхом його перенавчання, перекваліфікації.

Вивільнені людські ресурси при формуванні місцевих та ре-
гіональних підрозділів можливо перерозподілити під час ство-
рення центрів обробки інформації (далі – ЦОІ) та занесення до 
кадрового резерву служби.

4.5. Матеріально-технічне забезпечення 
Завдання полягає у приведенні капітальних ресурсів, пра-

вонаступником яких є ДСЗЕБ, до вимог консолідованої орга-
нізаційної структури. Це означає забезпечення органів ДСЗЕБ 
України сучасними, неорендованими, ізольованими примі-
щеннями (повинна бути виключена можливість експлуатації 
приміщень іншими користувачами, окрім працівників органів 
служби).

4.6. Забезпечення інформаційної інфраструктури
Основною умовою ефективного функціонування вдоско-

наленої організаційної структури стане її забезпечення інфор-
маційною інфраструктурою, яке базуватиметься на значному 
підвищенні рівня автоматизації процесів керування інформаці-
єю, а також здійснення безперебійного технологічного процесу 
збору, узагальнення та обробки інформації на підставі актуаль-
них і достовірних даних з наступним переміщенням інформації 
в центральну базу даних.

Це пов’язано з тим, що управління завжди базується на 
інформації про об’єкт управління. При управлінні економіч-
ною безпекою країни такими об’єктами є взаємовідносини 
між людиною, суспільством і державою. І ці взаємовідносини 
виявляються в багатьох документах, які є надбанням різних мі-
ністерств, відомств, державних органів влади. Для отримання 
повної інформації про об’єкт управління необхідно інтегрувати 
всю інформацію в єдину інформаційну базу. Саме це і є суттю 
забезпечення інформаційної інфраструктури ДСЗЕБ України.
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Необхідною умовою є також забезпечення органів ДСЗЕБ 
України локальними мережами та комп’ютерним і периферій-
ним обладнанням, створення, впровадження, експлуатація та 
супровід єдиної інформаційної, програмно-технічної та телеко-
мунікаційної системи з урахуванням сучасних вимог до захисту 
та безпеки інформації. 
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5. Основні заходи щодо удосконалення  
організаційної структури органів державної влади, 

діяльність яких спрямована на забезпечення  
економічної безпеки України

Удосконалення структури органів державної влади діяль-
ність яких спрямована на захист економічних інтересів України 
шляхом створення ДСЗЕБ України здійснюватиметься протя-
гом трьох фаз:

у першій фазі треба здійснити оптимізацію законодавства в 
галузі забезпечення економічної безпеки,

у другій фазі буде проведено реорганізацію правоохорон-
них і контролюючих органів та їх консолідацію, 

у третій фазі буде завершено реорганізацію цих органів та 
їх консолідацію з виконанням усіх заходів соціально-психоло-
гічного захисту, впровадженням модернізованих операційних 
та управлінських процесів діяльності органів ДСЗЕБ України.

Розробка та реалізація проекту вдосконалення організацій-
ної структури проводитиметься шляхом виконання наступних 
заходів:

5.1. Відповідно до вимог Концепції, необхідно побудувати 
органи ДСЗЕБ України на трьох організаційних рівнях з чітким 
визначенням функціонального призначення кожного з них:

Стратегічний рівень – збір, узагальнення й обробка інфор-
мації від регіональних управлінь. Розробка відповідних про-
ектів рішень щодо забезпечення економічної безпеки України. 
Методичне коригування відхилень від граничних норм реалі-
зації Стратегії економічної безпеки України. Розробка проектів 
стратегічних напрямів діяльності та розвитку ДСЗЕБ України. 
Створення методологічного та законодавчого забезпечення 
процесів, що виконуються всіма рівнями ДСЗЕБ України. 

Тактичний рівень – збір, узагальнення й обробка інфор-
мації від місцевих підрозділів ДСЗЕБ України. Контроль за 
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реалізацією відповідних дій та заходів місцевих підрозділів, 
спрямованих на коригування відповідних напрямків реалізації 
Стратегії економічної безпеки України. Організація та контроль 
за впровадженням політики й методології виконавчим рівнем 
ДСЗЕБ України. 

Виконавчий рівень – збір, узагальнення й обробка ін-
формації на основі визначених Стратегічним рівнем критеріїв. 
Практичне виконання завдань, визначених ДСЗЕБ України. 

5.2. Трансформувати організаційну структуру з централі-
зованої в децентралізовану. Це передбачає чітке визначення і 
розподіл функцій між організаційними рівнями та їх можливу 
передачу на нижчі рівні з делегуванням відповідних повнова-
жень та відповідальності. 

5.3. Реорганізацію окремих підрозділів органів державної 
влади, які виконують функції забезпечення економічної безпе-
ки в Україні, слід проводити відповідно до критеріїв консолі-
дації, що розроблені на підставі аналізу інформації щодо об-
стеження місцевості, приміщень, котрі перебувають у віданні 
органів місцевого самоврядування; кваліфікації кандидатів на 
посаду, а також середньостатистичних показників для регіо-
нальних управлінь.

5.4. Передбачити в майбутній організаційній структурі ор-
ганів ДСЗЕБ України класичні функції, за якими повинні бути 
розроблені концепції операційної діяльності: 

5.4.1. основні: виявлення та реєстрація чинників зовнішньо-
го та внутрішнього впливу на стан економічної безпеки Украї-
ни; обробка отриманої інформації з подальшою деталізацією її 
складових; вирішення справ у господарських, адміністративних 
судах та судах загальної юрисдикції за участю органів ДСЗЕБ 
України; досудове слідство (кримінальні розслідування); про-
токольна форма досудової підготовки матеріалів; організація 
боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шля-
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хом; розробка проектів нормативно-правових актів та впрова-
дження законодавства; управління документами;

5.4.2. допоміжні: управління персоналом; правове забез-
печення діяльності ДСЗЕБ; функціонування управлінської 
інформаційної системи; матеріально-технічне та фінансове за-
безпечення; внутрішній контроль; антикорупційна діяльність; 
зв’язки з громадськістю.

5.5. З метою створення та розвитку відомчих стандартів, 
створення, координації та узгодження внутрішніх нормативних 
та методичних документів, контролю за відповідністю відомчих 
документів відомчим та державним стандартам передбачити в 
організаційній структурі ДСЗЕБ України підрозділ стандарти-
зації та імплементації стандартів до європейських норм. Такий 
підрозділ забезпечить єдиний підхід щодо виконання стандарт-
них функцій (процедур, операцій) всіма структурними підроз-
ділами на відповідних рівнях ДСЗЕБ України, а також єдиний 
підхід щодо розробки нормативних та методичних документів, 
що супроводжуватимуть виконання цих функцій. Приведення 
до євростандартів дозволить працювати службі в наближеному 
полі до європейських норм права та використовувати практику 
вирішення деяких аспектів забезпечення економічної безпеки з 
урахуванням міжнародного досвіду. 

Це дозволить забезпечити загальну керованість службою 
завдяки адекватному розподілу ресурсів та ефективному пла-
нуванню діяльності органів ДСЗЕБ України. 

5.6. Визначити структурні підрозділи на всіх організацій-
них рівнях ДСЗЕБ України та розподілити їх функції для кож-
ного типового органу ДСЗЕБ України, і таким чином окреслити 
функціональні обов’язки всіх структурних підрозділів органів 
ДСЗЕБ України. 

5.7. Здійснити розрахунок нормативів витрат часу на вико-
нання функцій (процедур, операцій) структурними підрозді-
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лами, що дозволить розрахувати штатну чисельність кожного 
структурного підрозділу.

5.8. Розробити проект консолідації органів ДСЗЕБ на регі-
ональному рівні, яким визначатиметься порядок формування 
відповідних управлінь та визначення їх центрів, а також місць 
розташування ЦОІ.

Консолідація органів ДСЗЕБ України регіонального рівня 
передбачає створення управлінь у результаті територіального 
об’єднання кількох областей, які мають близьке географічне 
розташування.

Головне завдання регіонального управління – підвищення 
ефективності роботи органів ДСЗЕБ України на тактичному 
та виконавчому рівнях шляхом створення нової організацій-
но-функціональної структури, яка повинна забезпечити опера-
тивну підтримку місцевих структурних підрозділів по всій те-
риторії округу з посиленням функції організаційної, навчальної 
та контролюючої роботи її підрозділів.

Основним завданням регіонального управління є забезпе-
чення організації, координації та контролю за роботою місце-
вих підрозділів, які знаходяться на території даного регіону.

Для проведення консолідації та створення регіональних 
управлінь беруться до уваги такі критерії:

рівномірність розподілу за кількістю населення;
рівномірність розподілу за кількістю суб’єктів господарю-

вання;
географічна близькість територій, що підлягає об’єднанню;
забезпечення власними приміщеннями;
забезпечення інформаційно-обчислювальною технікою, те-

лекомунікаційними мережами та ін.;
можливість комплектування нових штатів за рахунок перек-

валіфікації та підвищення кваліфікації місцевих спеціалістів.
Функціонування ДСЗЕБ як системи, її подальше вдоскона-

лення неможливе без створення і вдосконалення інформацій-
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них систем та інструментів аналізу, створення новітніх інфор-
маційних технологій. Це пов’язано з тим, що всі процеси, які 
виникають на зрізі взаємодій державних органів із фізичними 
та юридичними особами, можуть бути подані як результат ін-
формаційних дій між суб’єктами забезпечення економічної без-
пеки. І тому не можуть розглядатися у відриві від тих процесів 
інформаційної взаємодії, в основі яких лежить і формування 
законодавчої бази держави, і соціально-економічний стан різ-
них категорій суспільства, і політична ситуація в країні.

Тому основу цієї роботи забезпечить централізація обробки 
документів за рахунок створення ЦОІ, які будуть вирішувати 
задачі вводу, обробки і зберігання великого обсягу інформації, 
отриманої від державних підприємств, установ і організацій.

Крім функцій централізованої обробки документів плат-
ників податків та контролю за своєчасністю сплати податків 
і зборів, на ЦОІ передбачається покласти функції обробки та 
накопичення даних інших джерел, в тому числі недержавних 
структур, ведення електронного та паперового архівів.

При визначенні кількості та місць розташування ЦОІ ви-
користовуються певні критерії, обрахунок яких потребує чітко 
визначених алгоритмів та забезпечення найбільш можливої 
точності під час збору відповідної інформації. Такими критері-
ями є:

забезпеченість власними приміщеннями;
обсяг роботи для ЦОІ за окремими видами інформації;
географічна близькість територій підрозділів органів, що 

буде обслуговуватись у ЦОІ;
рівномірність розподілу за кількістю населення;
рівномірність розподілу за кількістю суб’єктів господарю-

вання;
можливість комплектування нових штатів ЦОІ, переважно 

за рахунок місцевих спеціалістів після відповідної кваліфікації.
5.9. Розробити проект консолідації органів ДСЗЕБ України, 
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який передбачає проведення розрахунку та місця розташуван-
ня підрозділів.

 Основна і найважливіша функція місцевого підрозділу – 
якісний, своєчасний та повний збір інформації відповідно до 
нормативів, стандартів та методологій, затверджених централь-
ним органом ДСЗЕБ України, практичне виконання завдань, 
визначених ДСЗЕБ України.

Для визначення підрозділу застосовуватимуться такі  
критерії:

рівномірність розподілу за кількістю населення;
рівномірність розподілу за кількістю суб’єктів господарю-

вання;
географічна близькість територій, що підлягає об’єднанню;
забезпечення власними приміщеннями;
забезпечення інформаційно-обчислювальною технікою, те-

лекомунікаційними мережами та ін.;
максимально можливе збереження існуючої відстані між 

областями та підлеглими підрозділами;
врахування наявного стану традиційних засобів зв’язку (за-

лізничних, автомобільних та інших шляхів сполучення);
можливість комплектування нових штатів місцевих під-

розділів за рахунок місцевих спеціалістів за умови відповідної 
перекваліфікації.

5.10. Розробити деталізовану організаційну структуру орга-
нів ДСЗЕБ України, якою передбачатиметься проведення роз-
рахунку необхідної штатної чисельності місцевих підрозділів 
відповідно до організаційних рівнів та визначення його штат-
ного розпису, а також підготовку документів кінцевого варіанта 
проекту деталізованої організаційної структури.

5.11. Проведення роботи з найбільш актуальними аспекта-
ми політики захисту економічних інтересів України.

Концепція роботи з цими аспектами базується на новій 
філософії своєчасного виявлення та упередження схем, у яких 
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вони найчастіше використовуються. Для проведення відповід-
ної роботи з нейтралізації таких чинників та недопущення їх 
надалі, ДСЗЕБ України повинна мати широкий діапазон адміні-
стративних функцій і процедур. 

Для забезпечення повного охоплення наведеного вище пи-
тання необхідно провести інвентаризацію всіх великих платни-
ків податків.
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6. Очікувані результати від впровадження Концепції

Виконання цієї Концепції сприятиме реалізації стратегічно-
го курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу, поси-
лить роль Державної прикордонної служби України у протидії 
транскордонній та транснаціональній злочинності.

Наслідками практичної реалізації Концепції стане:
ефективність державної політики у сфері забезпечення еко-

номічної безпеки України; 
самодостатність Державної служби забезпечення еконо-

мічної безпеки України як правоохоронного органу європей-
ського типу, зміцнення її кадрового потенціалу, забезпечення 
ефективної протидії корупції та іншим протиправним проявам 
серед особового складу; 

удосконалення співробітництва з правоохоронними ор-
ганами, іншими державними органами та органами місцевого 
самоврядування України; 

створення нової системи захисту економічної безпеки краї-
ни, яка базуватиметься на сучасних інформаційних технологіях, 
володітиме потужним централізованим інформаційно-аналі-
тичним апаратом, який дозволить виконувати функції виявлен-
ня, нейтралізації та усунення загроз економічній безпеці;

створення відповідного органу, який буде виконувати функ-
цію аналізу, моніторингу та контролю щодо дотримання поро-
гових (критичних) значень показників економічної безпеки;

розробка та затвердження Стратегії забезпечення еконо-
мічної безпеки України;

планування заходів та дій, спрямованих на усунення небез-
пеки та попередження її появи в майбутньому;

зменшення навантаження на інші органи державної влади в 
Україні, в обов’язки яких входили функції забезпечення еконо-
мічної безпеки; 
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надання юридичним особам – суб’єктам господарювання 
широкого кола інформаційних послуг щодо діяльності у сфері 
зовнішньоекономічних відносин;

державне управління процесами забезпечення економічної 
безпеки України з мінімальним адміністративним втручанням 
в господарські відносини.

Прикінцеві положення

Концепція реалізовується відповідно до Указу Президента 
України.

Втілення розроблених заходів у життя необхідно проводити 
шляхом затвердження їх організаційно-розпорядчими доку-
ментами ДСЗЕБ України. У процесі розробки заходів положен-
ня Концепції можуть набувати розвитку шляхом їх доповнення 
та деталізації із збереженням загальної ідеології документа.
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Термінологічний словник

ДСЗЕБ України – державна служба забезпечення економіч-
ної безпеки України.

Консолідація органів ДСЗЕБ України  – це створення 
державної служби забезпечення економічної безпеки шляхом 
об’єднання підрозділів кількох існуючих органів державної 
влади України, які виконують функції забезпечення економіч-
ної безпеки країни та створення на їх базі регіонального управ-
ління чи місцевого підрозділу ДСЗЕБ за умови географічної 
близькості територій, що підлягають об’єднанню, а також із 
урахуванням кількості населення та інших чинників. 

Концепція операційної діяльності – опис процесів опера-
ційної діяльності державної служби забезпечення економічної 
безпеки України.

Методичний посібник – це документ, що містить детальний 
опис основних завдань функціональних підрозділів, порядків 
та процедур їх виконання, організації роботи, законодавчої та 
нормативної бази. Ретельно пояснює, яким чином виконується 
технологічна робота підрозділу.

Процедура – спосіб виконання певних формальних дій, їх 
послідовність, взаємозв'язки, регламент, принципи; техноло-
гічний (адміністративний) процес (описовий метод виконання 
специфічних робіт, дій).

Організаційна структура  – обов’язки, повноваження і 
взаємовідносини, подані у вигляді схеми, за якою організація 
виконує свої функції.

Стратегічне планування – управлінський процес створен-
ня та підтримки стратегічної відповідності між завданнями 
підприємства, його потенційними можливостями та шансами 
в сфері маркетингу.

Управління персоналом – складова державного управлін-
ня, яка включає процеси, необхідні для забезпечення найбільш 
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ефективного використання людей, та складається з організа-
ційного планування, наймання персоналу і створення команди.

Функція – логічно закінчений набір процедур (може бути 
видом діяльності органу управління). Функцією слід вважати 
таку діяльність, яка пов’язана з отриманням чітко визначено-
го кінцевого результату, котрий прямо відображає досягнення  
завдань структурного підрозділу.
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