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THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE SYSTEM OF ECONOMIC
SECURITY OF REGIONS
Статтю присвячено удосконаленню концептуальних засад системи економічної безпеки регіонів, шляхом роз#
робки методів гнучкого державного регулювання національної економіки, та заходів забезпечення функціонування
внутрішнього ринку.
The article is devoted to the improvement of the conceptual foundations of the system of economic security of regions,
through the development of flexible methods of state regulation of national economy and measures to ensure the
functioning of the internal market.
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ВСТУП

Конструктивна праця щодо забезпечення
економічної безпеки як макроекономічної ка
тегорії перш за все повинна базуватися на
власній стратегії, яка постійно переглядається
і удосконалюється залежно від вирішених пи
тань, що підлягають уточненню і деталізації.
Вважається, що першочерговим заходом щодо
гарантії безпеки є виживання економіки краї
ни (якщо виникнення загроз є історичною пе
редумовою), потім — в стабілізації економіч
них відносин і в налагодженні здорового фун
кціонування державного управління, і лише в
перспективі — в забезпеченні сталого розвит
ку економіки.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Результати аналізу наукової літератури з
дослідження принципів формування системи
забезпечення економічної безпеки держави
висвітлені у працях таких вітчизняних та зару
біжних вчених, як Л. Абалкін, В. Білоус, О. Бан
дурка, О. Барановський, І. Бінько, В. Геєць,
С. Глазьєв, Б. Грієр, В. Духов, М. Єрмошенко,
Я. Жаліло, Б. Кваснюк, Т. Ковальчук, В. Ма
нілов, Г. Маховскі, С. Мердок, В. Мунтіян,
Н. Нижник, Є. Олєйніков, Г. ПастернакТара
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нушенко, С. Пирожков, К. Петрова, В. Сенча
гов, Г. Ситник, А. Сухоруков, Я. Тімберген, І. Чер
вяков, В. Шлемко, Д. Фішер, В. Ярочкін та ін.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Основною метою статті дослідження систе
ми економічної безпеки.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Для підтримки економічної безпеки необ
хідно активізувати дії у всіх напрямах еконо
мічних реформ, включаючи: створення норма
тивноправового простору, нових інститутів
управління і здійснення інституційних перетво
рень; розробку механізму вирішення спірних
питань і конфліктних ситуацій, що виникають
у сфері економічних стосунків між різними
органами влади; гармонійний розвиток еконо
мічних і політичних стосунків з країнами ближ
нього і далекого зарубіжжя із врахуванням
взаємних інтересів та забезпечення економіч
ної безпеки країни; зміцнення державної вла
ди, підвищення довіри до її інститутів, а також
раціоналізацію механізмів вироблення і форму
вання економічної політики [6].
Для вирішення таких завдань потрібна роз
робка відповідного механізму їх реалізації. Він
включає наступні елементи: об'єктивний і все
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бічний моніторинг економіки і суспільства з
метою виявлення і прогнозування внутрішніх і
зовнішніх загроз економічній безпеці; розроб
ку порогових, гранично допустимих значень
соціальноекономічних показників, недотри
мання яких веде до нестабільності і соціальних
конфліктів; діяльність держави по виявленню і
попередженню внутрішніх і зовнішніх загроз
безпеці економіки [6].
Економічна безпека в розрізі державного
управління — це вироблення курсу на досяг
нення таких умов, які необхідні для підтримки
довгострокового покращення у сфері праці і
репродуктивності капіталу, а отже, зростаючо
го рівня життя громадян країни, включаючи
підтримку справедливих та динамічних умов
ведення бізнесу, які призводять до нововве
день, внутрішнє та іноземне інвестування і ста
більне економічне зростання. Це є поширеною
метою, до якої прагнуть всі держави, і украї
нська держава не є виключенням [7]. Для її до
сягнення треба постійно корегувати підходи до
формування такого вкрай актуального страте
гічного курсу.
Проблема розробки концептуальних засад
системи економічної безпеки як елемента про
грами соціальноекономічного розвитку най
важливіших макроекономічних і фінансових
процесів є складною і багатогранною. Її роз
робка відбувається, поперше, за умови знач
ної невизначеності, подруге, не є досить ме
тодологічно і методично забезпеченим.
Саме тому сьогодні перед наукою постає
проблема розробки нового курсу, важливим
елементом якого є стратегія економічної без
пеки. Це вимагає послідовної цільової практич
ної роботи, спрямованої на оздоровлення еко
номіки і відтворення її зростання. Таким чином,
створення концепції системи економічної без
пеки передбачає не тільки ефективне функціо
нування самої фінансової системи, але й забез
печення безпечного функціонування всіх еле
ментів економічного механізму країни.
Головними завданнями державної політи
ки забезпечення економічної безпеки вважа
ються: розвиток внутрішнього ринку; досягнен
ня стабільного економічного росту та розвит
ку соціальної сфери; освоєння зовнішніх ринків
збуту, активний захист національних вироб
ників і споживачів; здійснення активної політи
ки енергозабезпечення і розвитку енергетичної
сфери, зважена політика валютного регулю
вання і управління державним боргом; сприян
ня інноваційної діяльності, удосконалення си
стеми захисту інтелектуальної власності; деті
нізація соціальноекономічних процесів; забез
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печення національних інтересів на основі вер
ховенства міжнародного права, повноправної
участі в міжнародних економічних організаці
ях.
Економічна політика держави в галузі за
безпечення економічної безпеки грунтується
на варіантах прогнозів економічного та соц
іального розвитку країни та регіонів і повинна
корегуватися залежно від розвитку подій за
тим або іншим варіантом [2].
Найважливішим елементом механізму за
безпечення економічної безпеки суспільства є
діяльність держави щодо виявлення і поперед
ження внутрішніх і зовнішніх загроз безпеці
економіки, особливо в умовах нестійкого соц
іальнополітичного становища [6]. Один з на
прямів дотримання стратегічних інтересів без
пеки полягає в створенні системи гнучкого ре
гулювання ринкової економіки. Зрозуміло,
само по собі регулювання не гарантує безпеки.
Воно може виявитися не лише корисним, але й
шкідливим, якщо намагатися відновити форми
регулювання, що не виправдали себе. Перш за
все, мова йде про регулювання не просто еко
номіки, а її ринкової моделі. Важливо не лише
не порушити механізми саморегуляції, але й
створювати умови для найбільш ефективної
роботи цих механізмів.
Для цього суб'єкти ринку повинні мати в
своєму розпорядженні досить повну інформа
цію про розвиток економіки в цілому; задачі
структурної політики, пріоритети державної
підтримки; насиченість і дефіцити ринку; про
гнозовані макроекономічні показники і т.п.
У найзагальнішому вигляді роль держави
полягає в виявленні причиннонаслідкових та
інших залежностей в ринковій економіці, в по
передженні таких стихійних моментів розвит
ку, які загрожують національній безпеці, у виз
наченні сфер, здатних принести в перспективі
найбільший прибуток.
У систему гнучкого державного регулю
вання доцільно включити наступні підсистеми:
— макроекономічне регулювання, що вста
новлює спільні правила і параметри господарю
вання для всіх типів організацій;
— індикативне планування, на основі якого
здійснюється орієнтація інвестиційних про
цесів на обрані пріоритети структурної політи
ки, а також інші типи налаштування механізму
господарювання економічними методами для
всіх типів організацій;
— жорсткіше планування діяльності дер
жавних підприємств, держзамовлень, а також
розробка і здійснення методів управління дер
жавним майном [6].
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слуговування обороту сукуп
ного продукту;
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
— перешкоджання розвит
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
кові конкурентоспроможних
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɰɿɥɶɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
підприємств;
— збереження монополі
зації ринків і як наслідок —
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ
ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɧɟ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ
необгрунтоване завищення цін
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ (ɚɛɨ
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
на окремі товари.
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɟ
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ
Результатом таких зру
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ)
ɰɿɥɶɨɜɚ
шень
є не тільки загрозливий
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ
ɪɨɡɪɨɛɤɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɨɝ
вплив
на цінову та економічну
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɨ ɜɩɥɢɜɭ
ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ
безпеку, але й викривлене фун
кціонування ринку, що гальмує
економічне зростання на
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
мікро та макрорівні. Система
захисту внутрішнього ринку з
Рис. 1. Методи гнучкого державного регулювання
боку держави може знайти за
національної економіки
стосування в наступних захо
Джерело: розроблено автором.
дах, поданих на рис. 2.
Дисбаланс на внутрішньому ринку, періо
Проте сутність і стратегія економічної безпе
дичне виникнення валютних криз, загострення ки не вичерпуються проблемами внутрішнього
платіжної кризи проявляється останніми рока ринку, відновленням економічного зростання на
ми внаслідок неналежного підтримання еконо основі нової структурної політики, задоволенням
мічної безпеки на державному рівні.
споживчого та інвестиційного попиту, розвитком
На рис. 1. розглянуто основні підсистеми ринку цінних паперів, створенням конкурентної
державного стратегічного регулювання націо середи, оптимізацією стосунків власності і менед
нальної економіки.
жменту, створенням гнучкої системи державно
Однією з найголовніших загроз внутрішнь го регулювання ринкового типу.
ому ринку є засилля на ньому низькосортних
Стратегія не стане дієвим інструментом
імпортних товарів. Серед інших загроз експер політики, якщо не будуть конкретизовані за
ти виділяють:
дачі безпеки в окремих сферах економіки: у
— відсутність належно функціонуючої пла галузях матеріального виробництва; у науко
тіжної системи;
вотехнічній, соціальній і зовнішньоеко
— недостатній кредитний потенціал су номічній сферах; у регіонах [6].
б'єктів господарювання;
На рис. 3 представлено загальні проблеми
— недостатній обсяг грошової маси для об економіки і визначено розподіл суб'єктів (рин
кових та державних меха
нізмів) для найоптимальнішо
ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə
го вирішення цих проблем.
Важливий чинник тверезої
оцінки
в підтриманні економіч
ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ
ɦɿɫɬɤɨɫɬɿ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ної безпеки — необхідність ре
ɪɢɧɤɭ
ɪɢɧɤɭ
ɪɢɧɤɭ
тельного обліку розвитку ви
1. Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ
2. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɛɚ3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜɨʀ
робництв і господарства в ціло
ɩɨɩɢɬɭ ɲɥɹɯɨɦ:
ɥɚɧɫɭ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ
му з прогнозуванням розпов
ɦɭ ɪɢɧɤɭ ɲɥɹɯɨɦ:
ɪɢɧɤɭ ɲɥɹɯɨɦ:
ɚ) ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ
сюдження й впровадження на
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;
ɚ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɚ) ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɧɚɞɦɿɪɧɨɝɨ ɿ
укових, дослідних та інженер
ɛ) ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɤɪɟɞɢɬɿɜ;
ɧɟɹɤɿɫɧɨɝɨ ɿɦɩɨɪɬɭ;
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɛ) ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ
ɛ) ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡ ɛɨɤɭ
них розробок, що стосуються
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ
Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ;
створення і реалізації нових
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ;
ɩɪɨɞɭɤɬɭ;
ɜ) ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
технологій і ресурсозберігаю
ɜ) ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɥɚɬɢ ɡɚ
ɜ) ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɨɦ
ɩɪɚɰɿ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
чих матеріалів, особливо аль
тернативних джерел енергії.
В умовах інституціональ
Рис. 2. Заходи забезпечення функціонування внутрішнього
ринку розроблено автором
них перетворень і, відповідно,
зміни фінансування науково
Джерело: розроблено автором.
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дослідних установ і робіт, виникає новий
ɒɥɹɯɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ
інтерес та нові принципи співробітницт
ва науки і промислових підприємств.
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɢɧɤɭ
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɟɪɠɚɜɢ
Створюється ситуація, коли для збере
ження конкурентоспроможності про
мислового підприємства особливо важ
1) ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
1) ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ
2) ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɨ2) ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɤɪɢɡɚ
ливою стає інформація про досягнення
ɠɢɜɚɱɿɜ
3) ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
та використання як прикладних, так і
3) ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ
ɛɥɚɝ
фундаментальних досліджень, і для цьо
ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ
4) ɪɿɜɟɧɶ ɛɿɞɧɨɫɬɿ
го їм потрібні більш тісні зв'язки з пер
4) ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɢɪɨɛ5) ɩɪɢɪɿɫɬ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ
ɧɢɰɬɜɚ
6) ɛɟɡɩɟɤɚ ɿ ɨɛɨɪɨɧɚ
винними джерелами фундаментальної
науки, які у нас представлені, в першу
ɐȱɅɖ
чергу, науководослідними установами
академічного сектору науки. В свою чер
гу науководослідні установи академіч
ɋɬɚɛɿɥɶɧɚ, ɛɟɡɤɪɢɡɨɜɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ
ного і вузівського секторів науки мають
Рис. 3. Шляхи вирішення проблем ринкового та
інтереси безпосереднього співробітниц
державного регулювання економічної безпеки
тва з промисловими підприємствами, які
Джерело: розроблено автором.
базуються на необхідності пошуку дже
рел фінансування фундаментальних робіт і мож тичної думки лише на два вектори віддзеркалює
ливостей одержання прибутків від комерціалі стереотип біполярності світу, обтяжений уяв
зації результатів наукових досліджень. Для ву леннями про його конфронтаційну побудову [1].
зівської науки це ще і шлях для створення спри Відносини стратегічного партнерства передба
ятливих умов для працевлаштування молодих чають високий ступінь взаємозацікавленості як
спеціалістів, яких вони готують [8].
у геоекономічному, так і в геостратегічному ра
Для молодої української держави створен курсах. У напрямі налагодження відносин саме
ня адекватної системи національної безпеки і такого типу Україна працює, виходячи з влас
входження повноправним суб'єктом в існуючі них інтересів і спираючись на набутий досвід
системи міжнародної безпеки було і є одним з взаємодії з різними країнами світу [1]. Нагаль
найголовніших пріоритетів, що гарантують її ви ного вирішення потребують проблеми України,
живання і розвиток. Створення і розвиток ук пов'язані з міжнародною безпекою. Найхарак
раїнської держави збіглися в часі з драматич тернішим вирішенням нагальних проблем є сис
ними змінами біполярного світу, що утворився тема задач, що подана в табл. 1.
після закінчення Другої
Таблиця 1. Зовнішньоекономічні задачі України
світової війни і розвивався в
в сфері безпеки
часи Холодної війни, проце
2
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ,
сами формування принци 1 ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɩɪɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɦɭ
пово нових підходів і струк
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɤɪɚʀɧɢ ɿ
тур глобальної і євроатлан
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɟɨɪɿʀ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ;
ɩɪɨɬɟɤɰɿʀ ʀʀ ɛɟɡɩɟɤɨɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ,
ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɧɚ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
тичної безпеки, процесів, які
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɿɦɩɨɪɬɨɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ
ще далекі від свого завер
ɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɿɦɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ;
шення [1]. Пріоритетним
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɫɜɿɬɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ;
4
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɨɪɬɿ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɚɝɢ
завданням України є орган 3 ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ
ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɿɜ ɩɪɢ ɜɢɯɨɞɿ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɿ ɪɢɧɤɢ ɞɥɹ
ɧɚɭɤɨɽɦɧɨʀ ɬɚ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ічне входження в європейсь
ɡɚɣɧɹɬɬɹ ɧɢɦɢ ɫɬɚɥɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɜ ɫɜɿɬɨɜɿɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ;
ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ;
ку та світову спільноти,
6
ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɫɿɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɪɨɡɭɦɧɨɝɨ ɩɪɨɬɟɤɰɿɨɧɿɡɦɭ
вихід у багатовимірний світ 5 ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ
ɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɧɟ ɽ
складних міжнародних від
ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ) ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɞɥɹ
ɦɨɧɨɩɨɥɿɫɬɚɦɢ ɚɛɨ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɫɜɨɸ
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞ ʀɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ
ɧɿɲɭ ɜ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ
носин і нових структур без
ɪɨɛɨɬɨɸ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛ
ɞɥɹ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ;
пеки глобального і регіо
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ;
нального рівня. В сучасних 7 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɤɭɪɫɭ 8 ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɛɨɪɝɨɜɢɯ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ (ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɜ
умовах зовнішньополітич
ɪɭɯɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ, ɦɚɫɢ ɝɪɨɲɟɣ ɜ ɨɛɿɝɭ ɬɚ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ –
ний курс української держа
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ʀɯ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧ.);
ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɭɦɨɜ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ
ɛɨɪɝɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ;
ви визначається як багато
9
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɪɿɜɧɹ
ɩɨɥɿɬɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ
ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɬɚ
векторний, що в практичній
ɜɢɳɟɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ,
площині часто розуміють
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ.
спрощено, а орієнтація полі
Джерело: розроблено автором.
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Вкрай важливою є налагоджена система
інвестування в державі. Основним напрямом
тут має стати створення середовища, що сприяє
пожвавленню інвестиційної активності, залу
ченню на справедливих засадах приватних
вітчизняних та іноземних інвестицій для модер
нізації всіх сфер економіки. Проте, існує низ
ка виробництв, які не підлягають інвестуванню
зза кордону (наприклад, стратегічно важливі
для безпеки країни галузі економіки, оборон
на промисловість). Гарантом безпеки в цьому
випадку виступає держава, якій належить двоє
дина функція щодо прийняття інвестиційних
рішень. Від рівня державної участі в інвесту
ванні, необхідності ухвалення законів і актів
залежить створення економічного підгрунтя.
Інвестиційна діяльність має регламентуватися
державою шляхом включення відповідних
пунктів до Стратегії національної безпеки Ук
раїни, а домінуючим інструментом регулюван
ня мають стати програми, проекти та стандар
ти, що покликані розвивати пріоритетні сфери
економіки.
Необхідним є поповнення золотовалютних
резервів, що упирається в стан платіжного ба
лансу і його залежність від експорту, надмірно
великі обсяги вивозу капіталу з країни, в т.ч. у
вигляді витоку капіталу.
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