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THEORETICAL GENERALIZATION OF THE CONTENT OF ECONOMIC SECURITY
OF THE STATE IN THE CURRENT CONDITIONS OF THE GLOBALIZATION
OF THE WORLD ECONOMIC SPACE

У статті здійснено теоретичне узагальнення змісту економічної безпеки держави в контексті сучасних умов гло-
балізації світового економічного простору. Встановлено, що формування середовища безпеки передбачає усвідом-
лення того, що не загрози є причиною порушення економічної безпеки країни, оскільки їх не можна розглядати як
спонтанне явище. Загрози майже завжди є вторинними, вони є наслідком певних загрозливих для вітчизняної еконо-
міки тенденцій, що виникли як результат суперечностей, породжених чиїмись інтересами. Внаслідок розмитих гло-
балізацією зовнішніх і внутрішніх кордонів більшість сучасних протиріч формуються у загальному геоекономічно-
му просторі. Відповідно, для чіткого уявлення про механізм запобіжних дій проблему забезпечення економічної без-
пеки України необхідно розглядати саме в контексті глобалізації соціально-економічних процесів.

In the article the theoretical generalization of the content of economic security of the state in the context of modern
conditions of globalization of the world economic space is carried out.

It has been established that security is possible to a greater extent not by responding to actual threats in order to
reduce their negative impact, but by creating certain conditions under which the system environment can not generate
threats or the likelihood of their occurrence is extremely small. The formation of the security environment implies
awareness of the fact that not threats cause a violation of the country's economic security, since they can not be considered
as a spontaneous phenomenon. Threats are almost always secondary, they are a consequence of certain threats to the
domestic economy that arose as a result of contradictions generated by someone's interests. Due to the blurred
globalization of external and internal borders, most modern contradictions are formed in the general geoeconomic space.
Accordingly, for a clear idea of the mechanism of preventive actions, the problem of ensuring Ukraine's economic security
must be considered in the context of the globalization of socio-economic processes.

The modern system of ensuring economic security of Ukraine is considered as a system of responding to the emerging
threats to the national economy. That is, it conceptually focuses on countermeasures and is defensive and ineffective. The
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
До недавнього часу проблема забезпечен-

ня економічної безпеки держави розглядалася
з точки зору захисту національної економіки
від згубного впливу загроз в основному внут-
рішнього характеру. Економічна безпека як
тема теоретичних і прикладних досліджень, що
виходять за межі проблеми оборонного підхо-
ду забезпечення стійкості економіки, стала
розроблятися вітчизняними вченими лише в
останнє десятиліття. Саме в цей період увага
почала приділятися проблемі забезпечення на-
ціональної безпеки держави, конкурентоспро-
можного, незалежного від зовнішніх впливів
господарського комплексу країни. Це обумов-
лено тим, що сучасна епоха характеризується
глобальними змінами які руйнують раніше не-
порушні основи суспільства. Так, у сучасному
суспільстві політика протекціонізму внутріш-
нього ринку держави виявляється не ефектив-
ною. У зв'язку з цим, виникає об'єктивна не-
обхідність наукового переосмислення сутності
економічної безпеки держави й розробки но-
вих підходів до її забезпечення.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Усі роки незалежності України були відзна-

чені зростаючою кількістю монографічних і
статейних публікацій з питань економічної без-
пеки держави. Активно обговорювалося питан-
ня не тільки про механізми забезпечення еко-
номічної безпеки, а й про змістовність кате-
горії, теоретичні підходи до її визначення. Ця
проблема розглядалася в наукових працях
С. Блохіна, В. Богомолова, С. Воробйова, І. Гу-

барєвої, Б. Губського, А. Крамаренка, І. Міши-
ної, О. Новікової, О. Олейнікова, Г. Пастернак-
Таранушенко, Р. Покотиленко, В. Пономарен-
ко, А. Рудницького, А. Сундука, А. Сухоруко-
ва, В. Шлемко та ін. Дослідження механізмів за-
безпечення економічної безпеки України та
інших країн в умовах глобалізації присвячені
праці В. Г. Андрійчука, П. Баранай, Є.М. Білоу-
сова, З.В. Гбура, О.Є. Денисова, М.П. Дени-
сенко, М.В. Желіховської, К.С. Колеснікової,
М.В. Корж, З.О. Луцишина, Л.М. Письмаченко,
Є.М. Рудніченко та інші.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНОЇ ПРОБЛЕМИ
Не зважаючи на грунтовність наукового оп-

рацювання проблематики економічної безпеки
ряд її аспектів не отримали належного вивчен-
ня або потребують подальшого уточнення і роз-
витку. Питання теоретичного узагальнення
змісту економічної безпеки держави в сучасних
умовах глобалізації світового економічного
простору досі залишається актуальним.

Відсутність чіткості розуміння феномену
економічної безпеки, наявність десятків визна-
чень, різних не лише за змістовним навантажен-
ням, але й за семантикою словосполучення,
змушує погодитися з тим, що поняття еконо-
мічної безпеки належить до складу тих, які, з
одного боку, є інтуїтивною аксіомою, а з іншо-
го — важкодосяжним, у досить коректній і ви-
черпної формі, визначенням.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Здійснити теоретичне узагальнення змісту

економічної безпеки держави в контексті су-

system conceptually should be focused not on confronting threats, but on purposeful persistent influence on the
environment that produces threats in order to change the negative tendencies of its development for the country, or to
activate the mechanism of adaptation of the national economy to the features of its future characteristics.

The generalization of the essence and peculiarities of ensuring the economic security of the state in the context of the
current conditions of globalization of the world economic space is to deepen the theory of economic science. A clear
scientific understanding of the essence of the process provides an opportunity to develop an effective mechanism for
counteracting and preventing both internal and external threats.
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часних умов глобалізації світового економіч-
ного простору.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Можна відзначити, що сьогодні при роз-

робці парадигми економічної безпеки питання
про саме її визначення відходить на другий
план. Відсутність узгодженого уявлення про
сутність економічної безпеки стало менше хви-
лювати вітчизняних економістів. Декларуєть-
ся неможливість єдиного усебічного визначен-
ня економічної безпеки, яке б характеризува-
ло це явище в усьому його різноманітті. Зазна-
чається, що різні визначення категорії "еконо-
мічна безпека" є рівноправним, додатковим
описом, ознакою поліморфності, гетероген-
ності економічного явища.

Проте вважаємо, що вироблення єдиного
підходу до визначення економічної безпеки є
одним з основоположних завдань, а не супереч-
кою про дефініції. Поняття "економічна безпе-
ка" має набути конкретного змісту. Без ефек-
тивного категоріального аналізу економічної
безпеки є неможливим як доведення до прак-
тично актуального стану механізмів її забезпе-
чення, так і саме її досягнення. Лише отримав-
ши чітке визначення, що таке "економічна без-
пека", можна осмислено структурувати і ран-
жувати її складові. В кінцевому рахунку, лише
те, що піддається визначенню, піддається і реа-
лізації.

Аналізуючи дефініцію економічної безпеки,
що наведено у публікаціях вітчизняних нау-
ковців, передусім слід виокремити три групи
розуміння сутності зазначеного феномену: ос-
нову визначення економічної безпеки покладе-
но зазначення завдань, що мають бути досяг-
нуті [1—3]; економічна безпека ототожнюєть-
ся з таким станом економіки, який призводить
до ряду сприятливих наслідків [4; 5]; економіч-
на безпека розуміється як стійкість розшире-
ного відтворення [6; 7].

Наведемо ряд визначень, що відносяться
нами до першої групи. B. Третяк вважає, що
економічна безпека — це є стан, в якому народ
(через державу) може суверенно, без втручан-
ня і тиску ззовні, визначати шляхи і форми сво-
го економічного розвитку [3].

За визначенням Т.В. Сак, економічна безпе-
ка є надійною і забезпеченою всіма необхідни-
ми засобами держави захищеність національ-
них інтересів у сфері економіки від внутрішніх
і зовнішніх загроз, економічних і прямих мате-
ріальних збитків [2].

У цілому у визначеннях першої групи про-
стежується зміщення акценту з того, що треба

зробити на те, для чого це треба робити, що, на
нашу думку, призводить до підміни конкретно-
го абстрактним. Крім того, більшість вітчизня-
них дослідників зазначеної проблематики, ви-
значаючи сутність безпеки терміном "економі-
чна", намагаються розробляти механізми і ре-
комендації, конкретних механізмів захисту не
давши чітке визначення що саме треба захища-
ти чи зводячи їх визначення, до забезпечення
національних інтересів. Проте захист націо-
нальних інтересів є об'єктами національної без-
пеки як спільного знаменника різних рівнів її
складових, у тому числі й економічної. При цьо-
му важливим є розуміння того, що національ-
на безпека є не лише сукупність всіх видів без-
пеки, що включаються в неї, а досягається і
підтримується тими методами, які випливають
з наявності певних видів безпеки. Відповідно,
поняття "економічна безпека" має відобража-
ти умови, за яких можлива реалізація еконо-
мічних методів захисту національних інтересів.

Таким чином для економічної безпеки по-
винен бути власний об'єкт, збереження і на-
дійне функціонування якого забезпечило б мож-
ливість реалізації відповідних методів захисту
національних інтересів. Вважаємо, що таким
об'єктом економічної безпеки є економіка
країни як механізм захисту національні інтере-
си економічними методами. Ефективний еконо-
мічний захист країни безпосередньо пов'яза-
ний зі створенням сильної і конкурентоспро-
можної економіки. Відповідно економічна без-
пека передбачає певний стан економіки.

З цієї точки зору більш функціональними
представляються визначення другої групи.
Наприклад, В. Сенчагов вважає, що "економіч-
на безпека — це такий стан економіки та інсти-
тутів влади, при якому забезпечується гаран-
тований захист національних інтересів, со-
ціально спрямований розвиток країни в ціло-
му, достатній оборонний потенціал навіть при
найбільш несприятливих умовах розвитку
внутрішніх і зовнішніх процесів" [4].

Проте в подібних визначеннях мова йде про
певний стані економіки, який призводить до
сприятливих наслідків. Крім іншого, зазнача-
ються розмиті й всеохоплюючі наслідки, що
ускладнює розуміння того, досягнуто це стан
економіки чи ні. Вважаємо, що для уточнення
цього моменту необхідним є будь-який узагаль-
нюючий критерій, що конкретизує той стан
економіки, який дає можливість вважати еко-
номічну безпеку досягнутою. Виокремлюючи
цей критерій, слід виходити з того, що в певних
випадках систему економічної безпеки можна
вважати ефективною, якщо вона в змозі нейт-
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ралізувати негативний вплив різних чинників і,
тим самим, зберегти колишній стан економіки.
Водночас, якщо зберігати існуючий економіч-
ний стан країни є недоречним, економічна без-
пека держави постає як мета, до досягнення
якої слід прагнути. Економіка, як динамічна
система, розвивається в напрямі, що залежить
від закладених у неї чинників. З цього випли-
ває, що якщо сьогодні економіка забезпечує
розширене відтворення, але в ній наявні сис-
темні загрози, то, у майбутньому вона не змо-
же його забезпечити. Таким чином, критерієм
економічної безпеки можна визнати стійкість
відтворювального процесу.

Певною мірою розуміння економічної без-
пеки як стійкості розширеного відтворення
простежується у визначеннях третьої групи.
Наприклад, В. Панько вважає, що економічна
безпека — це такий стан національної еконо-
міки, який характеризується її стійкістю, "іму-
нітетом" до впливу внутрішніх і зовнішніх фак-
торів, що порушують нормальне функціонуван-
ня процесу суспільного відтворення, підрива-
ють досягнутий рівень життя населення і тим
самим викликають підвищену соціальну напру-
женість в суспільстві, а також істотну загрозу
існуванню держави [7]. Але при співвіднесенні
поняття "економічна безпека" зі стійкістю роз-
ширеного відтворення, питання принципової
важливості полягає в тому, що стійкість роз-
ширеного відтворення повинна бути не спон-
танною, а захищеною наявністю відповідних
умов. У забезпеченні цих умов, по суті, і поля-
гає економічна безпека. Тобто економічна без-
пека — це не стільки певний стан економіки,
скільки механізм захисту сталого розвитку
економіки.

У більшості визначень (як другий, так і тре-
тьої групи) економічна безпека практично ото-
тожнюється з певним станом економіки. Про-
те розуміння економічної безпеки як аналога
певного стану економіки навряд чи є вірним,
оскільки в цьому випадку забезпечення еконо-
мічної безпеки перетворюється, по суті, у са-
моціль економічного розвитку, що перебуває в
прямій залежності від нього. За такого підхо-
ду економічна безпека з самостійної проблеми
перетворюється в певну оцінку рівня розвитку
економіки. Проте розвиток і безпека — це різні,
паралельно існуючі умови життєдіяльності си-
стеми. Безумовно, стан економіки істотно виз-
начає можливості забезпечення економічної
безпеки за рахунок поповнення ресурсної бази
її забезпечення. Проте ми вважаємо, що, швид-
ше навпаки, безпека є одним з компонентів роз-
витку. Відповідно, економічна безпека є умо-

вою сталого прогресивного розвитку економі-
ки. За такого підходу виникає можливість кон-
кретизувати відповідні розробки й більш вива-
жено розставити акценти в стратегії і механіз-
мах забезпечення економічної безпеки.

Крім іншого, незалежно від того, якого ви-
значення економічної безпеки дотримуються
науковці позиція більшості з приводу ме-
ханізмів її забезпечення орієнтована на захист
об'єкту шляхом усунення загроз. У наукових
роботах з економічної безпеки загроза є осно-
воположною точкою якщо не визначень, то всіх
подальших міркувань. А оскільки найбільш ча-
сто економічна безпека ототожнюється зі ста-
ном самої економіки, то, як правило, в робо-
тах простежується така схема: детальний
аналіз всіх сфер економіки України; за резуль-
татами аналізу наводиться докладний перелік
загроз у кожній сфері; з метою усунення загроз
ставляться завдання щодо поліпшення пара-
метрів соціально-економічного розвитку краї-
ни.

У ряді наукових робіт загрози поділяють на
зовнішні і внутрішні. До зовнішніх загроз відно-
сять, наприклад, втрату ринків збуту, сировин-
ну спрямованість економіки, залежність від
імпорту, зовнішній борг тощо. До внутрішніх
загроз відносять падіння обсягів виробництва,
зниження інвестицій, зниження рівня життя і
купівельну спроможність населення тощо.
Відповідно із зростаючого переліку загроз і з
самого підходу до визначення існуючого рівня
економічної безпеки України, який полягає в
докладному аналізі всіх сфер економіки, ви-
значаються пропоновані системи індикаторів
економічної безпеки, що розмежовують без-
печне і небезпечне функціонування економіки.
У свою чергу вважаємо, що забезпечення без-
пеки є можливим у більшій мірі не шляхом реа-
гування на фактично наявні загрози з метою
зменшити їх негативний вплив, а шляхом ство-
рення певних умов, за яких середовище фун-
кціонування системи не зможе продукувати
загрози або ймовірність їх виникнення, є вкрай
малою. Прагнення до створення таких умов,
передусім, тягне за собою необхідність зміни
сформованого підходу до розгляду системи за-
безпечення економічної безпеки України.

Сьогодні система забезпечення економічної
безпеки України розглядається як система ре-
агування на загрози національній економіці, що
виникають. Безумовно, на рівні аналітичної
роботи, покликаної оцінити існуюче положен-
ня справ в економіці, виявлення загроз є необ-
хідним. При цьому внутрішні загрози, на нашу
думку, слід розглядати як поживне середови-
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ще для зовнішніх загроз. Проте у стратегічно-
му плані важливішим є інше.

Система забезпечення економічної безпеки
України концептуально орієнтована на контр-
заходи та має оборонний характер [8]. Такий
підхід представляється явно неефективним,
оскільки, образно кажучи, зводиться до "латан-
ня дірок". Вважаємо, що така система концеп-
туально повинна бути орієнтована не на про-
тистояння загрозам, а на попередження їх ви-
никнення, на формування самого середовища
безпеки. Мова має йти не про захист, а про
цілеспрямований наполегливий вплив на сере-
довище яке продукує загрози з метою змінити
негативні для країни тенденції його розвитку,
або активізувати механізм адаптації національ-
ної економіки до особливостей її майбутньої
характеристики.

Підкреслимо, що саме в активних поперед-
жувальних діях, в недопущенні самої можли-
вості виникнення загроз полягає канва, за якої
вибудовується Стратегія національної безпеки
США. Ключовим терміном цього документа є
термін "попереджання", а сама національна
безпека в американському варіанті розумієть-
ся як відсутність загроз досягнутим цінностям
[9].

Характерним є те, що у останніх Стратегіях
національної безпеки США спостерігається
практично повна заміна поняття "національ-
ний" поняттям "глобальний". Аналіз цих стра-
тегій засвідчує, що США в своєму підході до
оцінювання загроз національній безпеці відхо-
дять від їх поділу на зовнішні й внутрішні. За
своїм змістом стратегії національної безпеки
США є симбіозом зовнішньополітичної і зов-
нішньоекономічної доктрин, але ніяк не доку-
ментом, який перераховують поточні пробле-
ми внутрішнього характеру. Більш того, гло-
бальний підхід проявляється навіть при скла-
данні переліку національних інтересів США.
Офіційна класифікація цих інтересів, яка пред-
ставлена у Стратегії національної безпеки
США 2017 р., виділяє життєво важливі інтере-
си, важливі інтереси, і гуманітарні інтереси,
пов'язані з широким спектром міжнародних
проблем [10]. "Комісія США з національної
безпеки в XXI столітті", створена Конгресом
США у 1998 р. з метою уточнення переліку за-
гроз безпеці, визначила три групи інтересів:
інтереси виживання, критично важливі й
суттєві інтереси. Проте зміст кожної групи
інтересів, по суті, залишається незмінним [11].

Таким чином, визначення чітких пріоритетів
у політиці національної безпеки США почи-
нається з самої градації інтересів. При цьому

не можна не звернути увагу, що до життєво
важливих інтересів (інтересів виживання), при
відстоюванні яких нація буде використовува-
ти усі інструменти національної могутності,
віднесені не лише захист території США, забез-
печення безпеки і економічного благополуччя
громадян і забезпечення найважливіших сис-
тем інфраструктури, а й такі глобальні інтере-
си: недопущення домінування в Європі і в дер-
жавах Азійсько-Тихоокеанського регіону дер-
жав або коаліцій ворожих США; забезпечення
власного домінування в Західній півкулі; недо-
пущення розвалу систем міжнародної торгівлі;
забезпечення доступу на ринки фінансів і дже-
рел енергії. Крім того, вважається вкрай важ-
ливим забезпечення переваги в сфері освіти,
промисловості і технологій [10].

ВИСНОВКИ
Таким чином, формування середовища без-

пеки передбачає усвідомлення того, що не за-
грози є причиною порушення економічної без-
пеки країни, оскільки їх не можна розглядати
як спонтанне явище. Більшість загроз не мо-
жуть з'явитися раптово. Їх навряд чи варто роз-
глядати і, як результат, випадкових прора-
хунків реформаторів національної економіки.
Загрози майже завжди є вторинними, вони є
наслідком певних загрозливих для вітчизняної
економіки тенденцій, що виникли як результат
суперечностей, породжених чиїмись інтереса-
ми.

У деяких вітчизняних наукових працях ви-
будовується ланцюг взаємозв'язків, що призво-
дять до збитків, а саме: безпека — небезпека —
загроза — вплив загрози — збиток. Проте за
умов об'єктивного неспівпадання інтересів, що
породжує появу протиріч такий ланцюг взає-
мозалежності логічніше вибудовувати, як інтере-
си (мета) — протиріччя — загрозливі наміри —
загроза — вплив загрози — збиток. Внаслідок
розмитих глобалізацією зовнішніх і внутрішніх
кордонів, ці протиріччя слід шукати у загаль-
ному геоекономічному просторі. Відповідно,
для чіткого уявлення про механізм запобіжних
дій проблему забезпечення економічної безпе-
ки України необхідно розглядати саме в кон-
тексті глобалізації соціально-економічних про-
цесів. На наше переконання, це не один з ас-
пектів розгляду проблеми. Це найбільш ефек-
тивний підхід до її розгляду.
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