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Анотація. Формування ринкових відносин за роки становлення незалежності України зна-

чно вплинуло на економічне функціонування держави. Відбулися корінні зміни у відносинах вла-

сності, у формах і методах державного регулювання, пріоритетах розвитку як на державному та 

регіональному, так і на підприємницькому рівнях. Все це призвело до нестабільності у внутріш-

ньому і зовнішньому економічному середовищах і появу нових проблем, які стосуються подаль-

шого економічного розвитку країни. До переліку саме таких проблем належить забезпечення еко-

номічної безпеки держави, регіонів, підприємства. 
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Abstract. In the context of transformational change and globalization, the study of the essence and 

content of the concept “economic security” becomes of great importance. As the world experience 

shows, a high level of economic security is a guarantee of the country‘s independence, which determines 

the prerequisite for the stable development of the economy and society. The purpose of the article is to 

study and analyze the main achievements of economic sciences in terms of the essence of economic 

security. The formation of market relations during the years of independence of Ukraine influenced the 

economic functioning of the state significantly. There have been radical changes in property relations, 

in the forms and methods of state regulation, development priorities both at the state, regional, and en-

trepreneurial levels. All this led to instability in the internal and external economic environments and 

the emergence of new problems concerning the further economic development of the country. The list 

of such problems includes ensuring economic security of the state, regions, as well as enterprises. The 

various categories of economic security proposed by different authors can be summarized as follows: 

firstly, the system of economic security is considered as a subsystem of national security; secondly, the 

system of economic security has its own specificity depending on the level of its guarantee (state, region, 

enterprise, person); thirdly, economic security implies the country’s invulnerability from internal and 

external threats. Consequently, economic security should be considered as the most important 

characteristic of any socioeconomic system that is necessary for the formation of sustainable capacity of 

business entities and the creation of conditions for a decent life and the implementation of labor 

processes of the population, as well as the prevention and elimination of possible threats to achievement 

of the set goals.  
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Постановка проблеми. В умовах 

трансформаційних змін та глобалізоції, 

дослідження сутності та змісту поняття 

«економічна безпека» набуває вагомого 

значення. Як свідчить світовий досвід, 

високий рівень економічної безпеки є 

гарантією незалежності країни, 

визначальною передумовою 

стабільного розвитку економіки і 

суспільства.  
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Аналіз останніх досліджень і 

публікацій з проблеми. Перші науково 

обґрунтовані згадки щодо поняття еко-

номічна безпека держави, регіону, підп-

риємства, особи тощо зʼявились у пра-

цях російських та українських 

науковців, таких як Г. Пастернак-Тара-

нушенко, В. Мунтіян, О. Барановський, 

С. Реверчук, І. Бінько, В. Шлемко, 

Л. Абалкин, З. Варналія, С. Ільяшенко, 

Т. Клебанова, Г. Козаченко, О. Ляше-

нко, Ю. Маляревський, З. Манів, О. Но-

вікова, В. Прохорова, О. Радіонов, 

А. Соснин, Т. Сухорукова, М. Фоміна та 

інших вчених [1-15]. 

Формулювання цілей 

дослідження. Метою статті є дослі-

дження і аналіз основних здобутків еко-

номічної науки щодо сутності економіч-

ної безпеки. 

Виклад основних результатів та 

їх обґрунтування. Історично, термін 

«безпека» почав використовуватися в 

1190 році. В цей період поняття «без-

пека» означало «… спокійний стан духу 

людини, яка вважає себе захищеною від 

будь-якої небезпеки» [1, с. 6]. 

Але, в такому значенні він увійшов 

в лексикон лише Західної Європи і до 17 

століття використовувався дуже рідко. 

Порівняно незначне використання тер-

міну «безпека» протягом практично ші-

стьох століть пояснюється, зокрема, 

тим, що з середини 13 сторіччя все час-

тіше почали вживати поняття: поліція. 

Термін поліція трактувався як держав-

ний устрій, державне управління, мета 

якого – всезагальне благо та безпека [2, 

с. 15].  

Загалом категорія безпеки у 

слов’янському суспільстві з’являється в 

середині 15 ст. як реакція на загарбни-

цькі посягання Золотої Орди. На думку 

Р. В. Четвертакова, поняття безпеки асо-

ціюється зі станом захищеності від пос-

тійної загрози посягання на устрій, ук-

лад, свободу, життя та господарські 

надбання [3].  

Відповідно до цього історичного 

визначення сформоване поняття без-

пеки в словниках В. Даля та С. Ожегова, 

що зберегло власне наповнення і в су-

часних умовах, у різних словниках та пі-

дручниках зі спеціальних дисциплін та в 

нормативних актах [4, с. 9]. 

У 17-18 сторіччях практично у всіх 

країнах світу набуває сили точка зору, 

що держава має своєю головною метою 

забезпечення добробуту і безпеки [5].  

Характеризуючи суть поняття «без-

пека», потрібно виділити два концепту-

альні підходи до трактування безпеки, а 

саме: статичний (безпека як стан) і дія-

льнісний (безпека як діяльність) підхід. 

Саме останній підхід, який вперше був 

обґрунтований І. Іваненком [3], з 90-х 

років минулого сторіччя стане підґрун-

тям сучасних наукових досліджень і су-

часного наукового та прикладного уяв-

лення про концепцію безпеки в усіх 

варіантах її прояву.  

Безліч існуючих визначень катего-

рії безпеки можна звести до наступного. 

Під безпекою слід розуміти «стан захи-

щеності найбільш важливих інтересів 

особистості, суспільства та держави від 

загроз» [6, с. 5-20].  

Види безпеки взаємопов’язані: не 

може бути військової безпеки за слабкої 

і неефективної економіки, як і не може 

бути ні військової безпеки, ні ефектив-

ної економіки в суспільстві, яке розри-

вають соціальні конфлікти. При цьому 

вирішальна, базова роль належить еко-

номічній безпеці. 

При цьому вирішальна, базова роль 

належить економічній безпеці (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура безпеки держави 

Джерело: згруповано автором. 

 

Перш ніж трактувати поняття 

економічної безпеки, з’ясуємо її складну 

внутрішню будову, яка включає три 

елементи: 

- економічна незалежність, що 

означає насамперед можливість вибору 

власної моделі розвитку, самостійне фо-

рмування економічної політики; 

- стійкість і стабільність націона-

льної економіки, що передбачає забезпе-

чення надійності всіх елементів еконо-

мічної системи, а також захист усіх 

форм власності, створення гарантій для 

ефективної підприємницької діяльності; 

здатність до саморозвитку і про-

гресу, тобто спроможність самостійно 

реалізувати і захищати національні еко-

номічні інтереси, здійснювати постійне 

оновлення засобів виробництва, прово-

дити ефективну інноваційну та інвести-

ційну політику, розвивати духовний та 

інтелектуальний потенціал країни.Ос-

новними складовими, які розкривають 

зміст і значення економічної безпеки є: 

економічні цілі; об’єкти та суб’єкти еко-

номічної безпеки; принципи та функції 

економічної безпеки; складові економі-

чної безпеки; загрози економічній без-

пеці; внутрішня, зовнішня характерис-

тика економічної безпеки; чинники 

забезпечення економічної безпеки; фо-

рми, методи, засоби та чинники забезпе-

чення економічної безпеки [7, с. 9]. 

Поняття «економічна безпека» по-

чала використовуватися у працях вітчи-

зняних економістів лише на початку 90-

х рр. минулого століття. Розвиток дослі-

джень за цим напрямом відбувався до-

сить бурхливо, свідчення тому – низка 

напрацьованих, фундаментальних праць 

російських та українських науковців [5, 

с. 7].  

Досвід розвинутих країн свідчить, 

що інтерес до проблеми економічної 

безпеки різко зростав у період економі-

чних криз, які зумовлювали необхід-

ність структурної перебудови еконо-

міки.  

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА 
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Аналіз сучасних наукових публіка-

цій дозволяє виділити декілька підходів 

у розкритті сутності поняття «економі-

чна безпека» (табл. 1).

Таблиця 1 

Підходи то трактування сутності поняття «економічна безпека» у  

роботах українських та зарубіжних науковців 
Науковці Визначення 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ВЛАСТИВІСТЬ ЧИ СУКУПНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

СИСТЕМИ 

В. Тамбовцев [8] Економічна безпека – це сукупність властивостей стану виробничої підсис-

теми економічної системи 

В. Забродський  

М. Капустін [9] 

Економічна безпека – кількісна та якісна характеристика властивостей, що 

відображає здатність до «самовиживання» і розвитку в умовах виникнення 

зовнішньої і внутрішньої економічних загроз 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СТАН СИСТЕМИ 

С. Ільяшенко 

[10] 

Економічна безпека – стан ефективного використання ресурсів та існуючих 

ринкових можливостей, що дозволяє запобігати внутрішнім та зовнішнім за-

грозам і забезпечує тривале виживання і стійкий розвиток на ринку відпо-

відно до обраної місії 

Р. Дацків [11] Економічна безпека є таким станом економічного розвитку субʼєктів госпо-

дарювання (особи, держави, організації), який забезпечує його гармонійний 

розвиток і ефективне використання шансів і усунення загроз оточуючого се-

редовища 

В. Шлемко [12] Економічна безпека – це такий стан національної економіки, який дозволяє 

зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх та загроз і здатний задоволь-

няти потреби особи, сімʼї і держави 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СИСТЕМА ЗАХИСТУ 

В. Сенчаков [13] Економічна безпека – це не лише захищеність національних інтересів але і 

готовність, здатність інститутів влади створювати механізми реалізації й за-

хисту національних інтересів  

В. Мунтіян [14] Економічна безпека – загальнонаціональний комплекс заходів, націлених на 

постійний та стабільний розвиток економіки, котрий включає механізм про-

тидії внутрішнім та зовнішнім загрозам 

А. Городецький 

[15] 

Економічна безпека – захищеність національно-державних інтересів у сфері 

економіки від внутрішніх і зовнішніх загроз економічних і прямих матеріа-

льних збитків 

Так В. Тамбоцев [8], В. Забродсь-

кий, М. Капустін [9], визначають еконо-

мічну безпеку як «властивість чи сукуп-

ність властивостей економічної сис-

теми». В. Сенчаков [13], В. Мунтіян 

[14], А. Городецький [15] розуміють під 

«економічною безпекою» «систему за-

хисту від загроз та небезпек».  

На нашу думку, дані підходи трак-

тування сутності «економічної безпеки» 

досить поверхнево розкривають зміст і 

значення даного поняття. С. Ільяшенко 

[10], Р. Дацків [11], В. Шлемко[12] та 

інші розглядають економічну безпеку як 

«стан системи, який дозволяє протиді-

яти внутрішнім і зовнішнім загрозам» 

при цьому враховують такі поняття як 

«стійкість», «стабільність», «економі-

чне благополуччя», «економічне зрос-

тання», «економічні інтереси», що да-

ють змогу глибоко і більш точно 

розкрити сутність економічної безпеки.  
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Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Запропоновані різ-

ними авторами визначення категорії 

економічної безпеки можна узагальнити 

таким чином:  

по-перше, система економічної без-

пеки розглядається як підсистема націо-

нальної безпеки; 

по-друге, система економічної без-

пеки має свою специфіку залежно від рі-

вня її гарантування (держава, регіон, 

підприємство, особа); 

по-третє, економічна безпека при-

пускає невразливість країни від внутрі-

шніх і зовнішніх загроз.  

Отже, економічну безпеку слід роз-

глядати, як найважливішу характерис-

тику будь-якої соціально-економічної 

системи, яка необхідна для формування 

стійкої дієздатності господарюючих су-

бʼєктів та створення умови для гідного 

життя і здійснення трудових процесів 

населення, а також попередження і 

усунення можливих загроз у досягнені 

поставлених цілей. 
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