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ВСТУП
Стратегія забезпечення економічної безпе�

ки України є складовою загальнополітичного
курсу держави, основні орієнтири якої — це
побудова ефективної соціально спрямованої
ринкової економіки, забезпечення її постійно�
го розвитку, досягнення високих стандартів
життя народу України, інтеграція в європейсь�
ку та світову спільноту на основі рівноправного
партнерства. Стратегія розроблена на основах
нормативно�правових актів й директивних до�
кументів Президента України, Верховної Ради і
Кабінету Міністрів і слугує основою для розроб�
ки державних програм і створення механізмів
забезпечення економічної безпеки в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження змісту поняття економічної
безпеки держави, класифікації економічних
загроз та інтересів держави, підходів до оцін�
ки рівня економічної безпеки держави, прин�
ципів формування системи забезпечення еко�
номічної безпеки держави висвітлені у працях
таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як
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С. Пирожков, К. Петрова, В. Сенчагов, Г. Сит�
ник, А. Сухоруков, Я. Тімберген, І. Червяков,
В. Шлемко, Д. Фішер, В. Ярочкін та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою статті є дослідження та

розробка пріоритетів та першочергові задачі
державної політики в сфері забезпечення еко�
номічної безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розглянемо пріоритети та першочергові за�

дачі державної політики в сфері забезпечення
економічної безпеки.

Першим заходом повинно стати вдосконален�
ня напрямів економічної теорії — кейнсіанства та
інституціоналізму. Національне господарство та
його безпека стверджується саме в ході станов�
лення економічних інститутів. Державна страте�
гія економічної безпеки повинна мати на меті сис�
темне дослідження питань, що пов'язані з безпе�
кою, яка досягається шляхом комплексного ана�
лізу інституційних засад державотворення.

Другий захід грунтується на оперативному та
ефективному налагодженні вад та недоліків у
проведенні податкової, амортизаційної й кредит�
ної політики як запоруки підтримання безпеко�
вого стану в економіці навіть за умов кризи.

Третій захід має на меті покращення інвес�
тиційних умов на державному рівні та форму�
вання здорового інвестиційного клімату.
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Четвертий захід має соціальну мету та на�
правлений на стимулювання платоспроможно�
го попиту населення і підвищення заробітної
плати в бюджетній сфері. Соціальна направ�
леність економіки має велику вагу на сучасно�
му етапі її становлення, оскільки розвиваючи
споживчий ринок, можна дійти до економічної
стабільності суспільства в цілому.

П'ятий захід — це перебудова господарсь�
кого комплексу, створення дієвої промислової
політики, а також формування сучасної про�
гресивної структури національного господар�
ства та ліквідація диспропорцій між галузеви�
ми комплексами. Такі заходи необхідні для зба�
лансування економічної системи, що дозволи�
ло б зменшити хиткість економічної безпеки та
її вразливість до кризових явищ.

Для досягнення вищеописаних цілей необ�
хідна комплексна характеристика загальноеко�
номічної кон'юнктури, оцінка системи показ�
ників динаміки і загального стану промисло�
вості і окремо для кожної зі сфер національ�
ної безпеки, їх співставлення в часі (з минули�
ми періодами та майбутніми прогнозами) і про�
сторі (на національному, регіональному та гло�
бальному рівнях).

Головна мета та задачі шостого заходу по�
лягає у підвищенні науково�технічного потен�
ціалу (як важливої стратегічної галузі еконо�
міки, що перебуває у занепаді), обороноздат�
ності, енергетичного комплексу та ін. Викори�
стання в промисловості нової техніки, техно�
логії та інформаційних систем стає ключовим
фактором росту продуктивності економічних
ресурсів. Нові технології мають кращі вироб�
ничі показники, показники потужності та енер�
гоємності, відбувається зниження витрат на
одиницю виробленої продукції, що не може не
позначитися позитивно на загальному стані
виробничої та економічної безпеки в державі.

У сучасних умовах все більшого розповсюд�
ження набувають інтеграційні процеси. Праг�
нення до участі кожної країни в таких проце�
сах вже давно стало не модною тенденцією, а
запорукою сталого функціонування економі�
ки країни та необхідністю впровадити курс на
інтеграцію й здорові взаємовідносини з міжна�
родним суспільством. Разом з тим, обмеженість
природних, матеріальних, фінансових та інших
ресурсів, різний ступінь їх забезпеченості в
окремих країнах створюють не потенціальну,
а вже реальну загрозу посилення економічної
та політичної боротьби між державами або їх
союзами за право нероздільного користуван�
ня цими ресурсами. Недопущення таких розбі�
жностей та виникаючих на їх підгрунті кон�

фліктів потребує створення нової світової ме�
режі безпеки. За сучасних умов прагнення кож�
ної держави реалізувати та захистити свою са�
мобутність та власні національні інтереси
здійснюється на фоні переходу від конкуренції
на світових ринках товарів до конкуренції умов,
які створюються державами чи їхніми угрупо�
ваннями для функціонування національних
економік. Отже, створення конкурентоспро�
можної національної економіки з конкурент�
ним середовищем для інвесторів має розгляда�
тися як один з пріоритетів, що визначає та за�
безпечує реалізацію економічної безпеки дер�
жави.

Сучасні реалії державотворчих процесів
потребують постійного уточнення ролі держа�
ви в процесі національного економічного зро�
стання та досягнення стабілізації у вищенаве�
дених сферах господарської діяльності, пошу�
ку балансу між жорстким державним втручан�
ням та рекомендаційним характером держав�
ного регулювання. Як стратегічний курс для ви�
рішення цієї дилеми є перехід до цільового дов�
готривалого планування з оперативним регу�
люванням процесів впровадження економічних
та соціальних реформ, а також удосконалення
регулюючих механізмів та інструментів, адек�
ватних реальним умовам ринкової економіки й
орієнтованих на поступове розповсюдження
самостійності найнижчих ланок економічної
системи. Основною загрозою для економічно�
го суверенітету та безпеки серед наведених
вище ризиків і проблем є подальше навмисне
затягування з прийняттям комплексних та
змістовних їх рішень.

Враховуючи взяття Україною курсу на роз�
виток соціально орієнтованої ринкової еконо�
міки, вищевказані умови мають формуватися
здебільшого за рахунок вагомого удосконален�
ня й розповсюдження використання економіч�
них важелів, які використовуються органами
державної виконавчої влади при виконанні ре�
гулюючої, захисної та контрольно�примусової
функцій держави.

Низька ефективність державного регулю�
вання економічних процесів обумовлюється
підміною економічних механізмів державно�
го впливу на економічні суб'єкти адміністра�
тивно�фіскальними заходами. Вагомого по�
ліпшення потребують методи і механізми ре�
гулювання міжбюджетних фінансових взає�
мовідносин і процесів ціноутворення; стиму�
лювання виробничої та підприємницької,
особливо інвестиційної активності та розвит�
ку торговельно�економічних зв'язків; підви�
щення конкурентоспроможної продукції за
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рахунок підвищення непродуктивних та не�
потрібних витрат виробництва; підвищення
паритетності та соціального партнерства у
розподілі доходів у ході здійснення суспіль�
ної діяльності. Необхідно в правовому поряд�
ку забезпечити чіткий розподіл повноважень
і обов'язків на рівні законодавчої та виконав�
чої влади в сфері отримання державних позик
та надання державних гарантій.

Подальшими необхідними умовами в про�
цесі вдосконалення державного регулювання
соціально�економічних зрушень є:

— спрощення та раціоналізація механізмів
державного регулювання економікою як з
точки зору витрат на утримання державного
апарату, які в Україні є дуже високими, так і
з точки зору кінцевих економічних резуль�
татів;

— впровадження відкритості та прозорості
бюджетних процесів (це може здійснюватися
завдяки давно назрілого перегляду норм подан�
ня статистичних даних та проведення рефор�
ми статистики для виведення останньої на один
рівень з міжнародними нормами та стандарта�
ми), а також створення механізму ефективно�
го контролю за реалізацією бюджету;

— комплексність заходів та недопущення
погіршення показників в життєво важливих
секторах економіки, особливо тих, стан яких
створює небезпеку для існуючих норм, поло�
жень та порогових меж економічної безпеки;

— недопущення домінування групових чи
регіональних інтересів над загальнонаціональ�
ними в процесі формування державних Про�
грам та Державного бюджету.

Процес вдосконалення державного регулю�
вання соціально�економічних процесів має суп�
роводжуватися:

— інвентаризацією та приведенням у відпо�
відність між собою законодавчих та норматив�
но�правових актів регіонального, галузевого та
відомчого рівнів, усунення основних протиріч,
які призводять до появи дестабілізуючих чин�
ників та ризиків;

— інвентаризацією всіх існуючих держав�
них програм, проведенням аналізу їхньої уз�
годженості, кількісним визначенням необхід�
ного обсягу ресурсів, які потрібні для їхньої
грамотної реалізації, врахуванням негативних
факторів, які заважають їх фактичному та
швидкому впровадженню;

— забезпеченням сумісності процесів роз�
робки державних програм та прийняття Дер�
жавного бюджету, усуненням впливу прийнят�
тя окремих програм на поточне бюджетне
фінансування.

Пріоритет у ході вдосконалення державно�
го регулювання економічними процесами має
бути наданий важелям, які поліпшують ключові
показники соціально�економічного розвитку,
який, в свою чергу, характеризується економі�
чним зростанням, суттєвим підвищенням реаль�
них доходів населення, позитивними і всеохоп�
люючими зрушеннями в економічній системі
країни. Удосконалення важелів державного
регулювання соціально�економічних процесів
має забезпечити:

— оптимізацію частини ВВП, яка перероз�
поділяється через Державний бюджет, за ра�
хунок підвищення ефективності витрат дер�
жавного сектора;

— зниження податкового тиску та перехід
від фіскальних до фіскально�регулюючих ме�
тодів впливу;

— доступність кредитів для виробничого
сектора економіки;

— стимулювання скорочення непродуктив�
них витрат;

— забезпечення випереджального росту
заробітної плати (особливо в бюджетному сек�
торі) у порівнянні зі споживчими цінами.

Удосконалення потребує існуюча база
внутрішніх і міжнародних актів і механізмів, які
використовуються державою для забезпечен�
ня власних інтересів і економічної безпеки
вітчизняних суб'єктів господарювання в зовні�
шньоекономічних відносинах, а також для по�
передження виникнення можливих ускладнень.
Особливої уваги потребують механізми захис�
ту інтересів вітчизняного виробництва при за�
лученні іноземних інвестицій, в конкуренції
вітчизняних та імпортних товарів на внутріш�
ньому ринку, при просуванні українських то�
варів на зовнішні ринки і отриманні доступу до
стратегічно важливих сировинних джерел, при
виникненні спірних ситуацій вітчизняних су�
б'єктів господарювання з органами державної
влади в країнах здійснення їхньої економічної
діяльності, у випадках застосування проти
вітчизняних фізичних та юридичних осіб дій,
які суперечать загальноприйнятим міжнарод�
ним нормам, а також тих, які носять протип�
равний характер.

Для недопущення виникнення загроз тако�
го характеру відповідні державні органи по�
винні посилити свою роботу у напрямах:

— створення сприятливих умов та надання
допомоги всім підприємствам (у вигляді інфор�
маційної підтримки, консультацій, рекомен�
дацій і т.п.) для розвитку на підприємствах взає�
мовигідних міжнародних коопераційних зв'яз�
ків;
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— розповсюдження співробітництва з орга�
нами виконавчої влади іноземних держав, які
виконують схожі з ними функції, в т.ч. функції
захисту та забезпечення національної та еко�
номічної безпеки;

—  підготовка відповідних рекомендаційних
документів щодо розробки та укладання типо�
вих економічних договорів із іноземними су�
б'єктами забезпечення безпеки, проведення по�
яснювальної та просвітньої роботи широким
верствам населення щодо доцільності укладен�
ня таких договорів та визначення ефекту ко�
ристі від них в короткотерміновому та довгот�
ривалому періоді;

— удосконалення системи державної екс�
пертизи інвестиційних проектів, особливо та�
ких, в яких держава має свою частку інвестиц�
ійних вкладень.

При входженні держави в існуючі та участі
в створенні нових міжнародних організацій,
альянсів чи систем безпеки треба проводити:

1) оцінку, з точки зору національних інте�
ресів України, перспектив розвитку, реальних
можливостей їх досягнення, потреб в отри�
манні зовнішньої допомоги, регламентацій пол�
ітичного, економічного, соціального, екологі�
чного, інформаційного характеру, які наклада�
ються на отримання іноземної допомоги, виз�
начення тих міжнародних організацій або сис�
тем безпеки, які існують чи створюються, і
учасницею яких Україна могла би стати з ме�
тою отримання додаткової економічної виго�
ди;

2) планомірне удосконалення вітчизняних
політичних, економічних, науково�технологіч�
них, інформаційних і спеціальних структур і
розширення їх можливостей з метою досягнен�
ня сумісності перших зі стандартами міжнарод�
них організацій, альянсів, систем безпеки, учас�
ницею яких Україна планує стати;

3) аналіз існуючої міжнародної норматив�
но�правової бази, тенденцій її змін, можливо�
стей застосування в Україні;

4) удосконалення власної нормативно�пра�
вової бази з метою досягнення її сумісності з
міжнародною;

5) розробку нормативно�правової бази у
сфері економічної безпеки;

6) розвиток партнерства, загальних підго�
товчих заходів, переговорів, які підвищують
престиж України та довіру до неї з боку інших
учасників міжнародних організацій, альянсів,
систем безпеки, які існують або створюються;

7) взаємовигідну співпрацю або вступ до
міжнародних організацій, альянсів, систем без�
пеки.

Забезпечення економічної безпеки в рамках
виконання двосторонніх та багатосторонніх
домовленостей потребує, окрім оцінки доціль�
ності укладення двосторонніх договорів, також
виявлення можливих негативних наслідків для
України. Результатами в цій сфері може стати
підвищення рівня захищеності внутрішнього
ринку від негативного впливу ряду чинників,
підвищення активності суб'єктів господарю�
вання за кордонами України (наслідком чого
може бути збільшення потоку інвестиції із Ук�
раїни), а також захищеності інтересів держави
у зовнішньоекономічних взаєминах.

Критичного розгляду потребують існуючий
порядок організації контролю та залучення до
відповідальності порушників, встановлених
державними правилами та законами здійснен�
ня економічної діяльності й виконання пов'я�
заних з цим обов'язків. Ретельна увага пот�
рібна, насамперед, до правових механізмів
контролю за діяльністю органів виконавчої
влади, посадових осіб у сфері економіки, у тому
числі і за рахунок впровадження суспільного
контролю в системі забезпечення економічної
безпеки, боротьби з корупцією і криміналіза�
цією органів влади, зловживаннями в ході при�
ватизації і управління корпоративними права�
ми держави, поширенням організованої зло�
чинності у сфері економічної діяльності й уп�
равління.

Істотного удосконалення потребують меха�
нізми запобігання ухилення від оподаткуван�
ня і витоку доходів з легальної сфери економі�
ки, залучення "тіньових" капіталів некримі�
нального характеру в реальний сектор, повер�
нення коштів, заборгованих бюджету суб'єкта�
ми господарської діяльності, кредитів, виданих
комерційними банками, і коштів від реалізації
за кордоном продукції вітчизняних товарови�
робників, притягнення до відповідальності ке�
рівників підприємств за невчасність розра�
хунків з бюджетом і працівниками, по креди�
тах з комерційними банками і неповернення
коштів від реалізації за кордоном продукції
вітчизняних товаровиробників, активне засто�
сування процедури банкрутства.

Належна організація всього зазначеного
вище вимагає створення відповідної ринкової
інфраструктури та системи забезпечення еко�
номічної безпеки, що потребує:

— проведення відповідних структурних пе�
ретворень у системі забезпечення економічної
безпеки поряд із здійсненням нагальної адмі�
ністративної реформи в Україні;

— створення ефективної системи моніто�
рингу загроз економічній безпеці України,
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підвищення ролі апарату Ради національної
безпеки та оборони України в координації її
діяльності;

— посилення персональної відповідаль�
ності керуючого складу органів державної вла�
ди, своєчасної ротації кадрів при забезпеченні
стабільності роботи державних органів;

— удосконалення механізму взаємодії пра�
воохоронних та контролюючих органів, насам�
перед, шляхом створення єдиного інформацій�
ного банку даних стосовно проведення масш�
табних операцій суб'єктами господарської
діяльності, а також спеціальних міжвідомчих
інформаційно�аналітичних систем та налагод�
ження ефективного обміну інформацією щодо
питань протидії злочинам, які загрожують без�
пеці економічної сфери держави;

— розробки механізму практичного вико�
ристання міжнародно�правових відносин та
програм щодо посилення боротьби з економі�
чною злочинністю, насамперед, з її організо�
ваними формами (оскільки саме вони завдають
найбільшого збитку функціонуванню економ�
іки) відносно відмивання в Україні та через ук�
раїнські банки добутих неправомірним шляхом
коштів.

ВИСНОВОК
Належний рівень економічної безпеки до�

сягається здійсненням єдиної державної по�
літики, підтриманої системою скоординованих
заходів, адекватних внутрішнім та зовнішнім
загрозам. Без такої політики неможливо до�
могтися виходу з кризи, стабілізувати еконо�
мічну ситуацію в Україні, створити ефективні
механізми соціального захисту населення. Стан
економічної безпеки повинен бути головним
критерієм оцінки ефективності державної еко�
номічної політики та діяльності владних струк�
тур у процесі визволення української еконо�
міки від тенет світової фінансової кризи.
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