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Анотація. Доведено важливість дослідження основних складових економічної безпеки держави.
Встановлено, що виступаючи гарантом стійкості суспільства, економічна безпека держави виступає
основним фактором збереження політичного устрою, соціальних гарантій та національно-етнічної
стійкості. Економічну безпеку держави слід розглядати як стан економічної системи країни, при якому існує
можливість, без настання кризової ситуації, реалізовувати превентивні та елімінаційні заходи щодо реальних
та потенційних ризиків, викликів та загроз, а також який буде сприяти гармонійному життю та розвитку
громадян та суспільства в цілому. Метою статті є характеристика основних складових забезпечення
економічної безпеки держави. Охарактеризовано основні завдання економічної безпеки держави. Встановлено,
що завдання економічної безпеки держави повинні формуватись на основні усвідомлення важливості реалізації
національних економічних інтересів. Виділено основні принципи економічної безпеки держави, зокрема:
принцип Верховенства права; принцип системності; принцип оперативності та адекватності; принцип
кризової ситуації; принцип пріоритетності реалізації національних економічних інтересів; принцип
варіативності; принцип комплексності. Представлено основні функції економічної безпеки держави. Виділено
наступні складові економічної безпеки держави: фінансова безпека, соціальна безпека, інформаційна безпека,
науково-технологічна, інвестиційна, енергетична, зовнішньоекономічна, продовольча, демографічна безпека.
За результатами дослідження встановлено, що сьогодні, велика кількість факторів та чинників впливає на
стан економічної безпеки держави. Не можливо ігнорувати і вплив промислової революції, а саме, так званої
Індустрії 4.0, яка привнесла суттєве різноманіття в економічне зростання багатьох країн. Подальших
досліджень потребує питання аналізу основних особливостей індустрії 4.0, і її впливу на економічну безпеку
держави.
Ключові слова: економічна безпека, економічна безпека держави, принципи, функції, складові.
Формули: 0; рис.: 0; табл.: 1, бібл.: 10
Annotation. The importance of the study of the main components of the economic security of the state has been
proved. It has been established that, acting as a guarantor of the stability of society, the economic security of the state
is the main factor in preserving the political system, social guarantees and national-ethnic stability. The economic
security of the state should be considered as the state of the country's economic system, in which there is an
opportunity, without the onset of a crisis situation, to implement preventive and elimination measures for real and
potential risks, challenges and threats, as well as to promote a harmonious life and development of citizens and society
as a whole. The purpose of the article is to characterize the main components of ensuring the economic security of the
state. The main tasks of the country's economic security are characterized. It has been established that the tasks of the
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economic security of the state should be formed on the basis of the awareness of the importance of realizing national
economic interests. The main principles of economic security of the state are highlighted, in particular: the principle of
the rule of law; the principle of consistency; the principle of efficiency and adequacy; the principle of a crisis situation;
the principle of priority implementation of state economic interests; principle of variability; principle of complexity The
main functions of the economic security of the state are presented. The following components of the economic security
of the state are highlighted: financial security, social security, information security, scientific and technological,
investment, energy, foreign economic, food, demographic security. According to the results of the study, it was found
that today a large number of factors and factors affect the state of the economic security of the state. It is impossible to
ignore the impact of the industrial revolution, namely the so-called Industry 4.0, which has brought significant diversity
to the economic growth of many countries. Further research requires an analysis of the main features of Industry 4.0
and its impact on the economic security of the state.
Key words: economic security, economic security of the state, principles, functions, components.
Formulas:0; fig.: 0; tabl.: 1; bibl.: 10

Постановка проблеми. На відміну від
інших наук, економічна наука тісно
пов'язана з соціальними, політичними
процесами,
з
ринковим
розвитком
економіки не тільки в окремих країнах, а й
у світі. Глобалізація і соціальні зміни
вплинули не тільки на економічне
розуміння, але і на концепцію економічної
теорії. Однак не всі питання розкриті.
Концепція економічної безпеки в світі
виникла у відносно недавньому ХХ
столітті. З тих пір терміни «економічна
безпека»
та
«питання
економічної
безпеки» розглядалися на різних рівнях
уряду. Більш того, до прикладу, щоб
досліджувати прояви економічної безпеки
в
Литві,
необхідно
проаналізувати
законодавство, що розкриває правові
норми,
що
стосуються
концепції
економічної безпеки. Здатність кожної
країни до саморозвитку - це здатність
самостійно реалізовувати і відстоювати
національні
інтереси
і
створювати
сприятливе середовище для інвестицій і
інновацій, розвивати інтелектуальний
потенціал. Економіка, яка постійно
розвивається,
здатна
протистояти
внутрішнім і зовнішнім загрозам. Але для
початку, слід детально розібратися з
ключовими поняттями, які формують
сутність економічної безпеки.
Безпека є невід‘ємною частиною нашої
життєдіяльності. Проблема всебічного
забезпечення безпечного функціонування
людини в усіх її сферах життя вже не одне
століття турбує вчених всього світу. На
сьогоднішній день, в умовах світової
пандемії та постійної військової загрози,
питання забезпечення економічної безпеки

держави набуває особливої актуальності.
Економічна безпека держави є одним з
найважливіших компонентів національної
безпеки, адже саме вона стає міцним
фундаментом підтримання самобутності
країни, її історичної та культурної
спадщини. Саме цей вид безпеки
забезпечує формування міцних позицій
держави
як
суб‘єкта
міжнародних
взаємовідносин, який здатен забезпечити
власну
конкурентоспроможність
та
життєдіяльність як в сьогоденні, так і в
далекій перспективі.
Відсутність забезпечення належного
рівня економічної безпеки держави
зумовлює зупинку реалізації тактичних та
стратегічних завдань та цілей державної
політики, як на внутрішньодержавному,
так і на міжнародному рівні. Виступаючи
гарантом стійкості суспільства, економічна
безпека держави виступає основним
фактором збереження політичного устрою,
соціальних гарантій та національноетнічної стійкості.
Аналіз
останніх
досліджень
і
публікацій.
Проблеми
дослідження
особливостей забезпечення економічної
безпеки держави і її основних складових,
було увагою багатьох вчених, зокрема: Д.
Ламбера, П. Кінга, Р. Нолана, Л. Абалкіна,
А. Архіпова, О. Бухвальд, В. Сенчагова, С.
Глазьєва, В. Медведєва, Є. Олейнікова, О.
Тамбовцева, Є. Човушяна та інші.
Попри це, питання визначення
і
дослідження
основних
складових
забезпечення економічної безпеки держави
досі залишається актуальним. Це і
обумовило вибір тематики.
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Формулювання цілей статті. Метою
статті
є
характеристика
основних
складових
забезпечення
економічної
безпеки держави.
Викладення
основного
матеріалу
дослідження. Зазначимо, що очевидним є
той факт, що в даний час поняття
«економічна безпека» вийшло за рамки
економічної науки і є предметом різних
дисциплінарних практик: правознавства,
політології, філософії. Це дозволяє
використовувати
міждисциплінарний
підхід у дослідженні економічної безпеки.
На нашу думку, поняття «економічна
безпека держави» слід трактувати як стан
економічної системи країни, при якому
існує можливість, без настання кризової
ситуації, реалізовувати превентивні та
елімінаційні заходи щодо реальних та
потенційних ризиків, викликів та загроз, а
також який буде сприяти гармонійному
життю
та
розвитку
громадян
та
суспільства в цілому.
Економічна
безпека
країни
має
ієрархічну
(особистість,
держава,
суспільство)
та
багатокомпонентну
структуру. Економічна безпека - важлива
складова безпеки країни. Таке сприйняття
підвищує важливість безпеки на всіх
рівнях, особливо в сфері економіки,
підкреслюючи ризики та невизначеність.
З огляду на важливість процесу
забезпечення
економічної
безпеки
держави, важливим буде проаналізувати
основні складові цього явища. Перш за
все, слід розглянути базові структурні
елементи економічної безпеки держави.
На думку, багатьох науковців [1-7],
основним завданням економічної безпеки
держави
є
реалізація
національних
економічних інтересів, але окрім нього
автори виділяють додаткові завдання:
- формування рівних соціальних
можливостей та забезпечення для кожного
громадянина,
надання
можливості
розвитку соціального положення та
статусу;
- боротьба з корупцією та корупційними
схемами в контексті формування потужної
системи моніторингу за рухом державних
коштів та коштів державних службовців;

- мінімізація рівня робочої експлуатації,
перш за все, у роботі приватних
підприємців та власників земельних угідь;
- зміна курсу політичної та економічної
еліти з перерозподілу на формування
вартості;
- боротьба з значним рівнем дисбалансу
соціально-економічних сил в суспільстві.
На нашу думку, основні завдання
економічної безпеки держави повинні як
формуватись на основні усвідомлення
важливості
реалізації
основних
та
другорядних національних економічних
інтересів, так і стосуватись захисту та
розвитку всіх соціально-суспільних сфер
життя населення. Отже, на нашу думку,
основними
завданнями
економічної
безпеки держави є наступні:
- забезпечення проградієнтного та
безперервного
розвитку
економічної
системи країни;
формування
такої
структури
економічної системи країни, яка б була
ефективною відповідно до сьогоденних
реалій життєдіяльності країни;
- подолання економічно несприятливих
наслідків та соціальних викликів, які
зумовили карантинні обмеження та
пандемічну ситуацію;
- подолання інфляційних процесів в
країні, зменшення загального рівня
безробіття;
- формування доступної системи
соціальних забезпечень та гарантій для
всіх верст населення;
- зменшення рівня дефіциту бюджету та
погашення
державних
боргових
зобов‘язань;
збереження
та
раціональне
використання природно-ресурсної бази
країни;
- покращення конкурентної позиції
держави на світовій арені, розвиток
зовнішньодержавних зв‘язків, які будуть
спиратись на задоволення національних
економічних потреб та інтересів.
Наступним
не
менш
важливим
елементом структури економічної безпеки
держави є її принципи. У своєму найбільш
загальному
визначенні,
принципи
економічної безпеки держави можна
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трактувати як базові положення, які є
вирішальними під час ухвалення того чи
іншого рішення, обрання заходів та

механізмів реалізації процесу забезпечення
економічної безпеки держави (табл.1).
Таблиця 1

Основні принципи економічної безпеки держави
Принцип

Сутність
відповідно даного принципу, вся політика реалізації та забезпечення економічної
Верховенства права
безпеки держави повинна підпорядковуватись нормам закону.
за цим принципом, вся структура економічної безпеки держави функціонує за
ієрархічними рівнями. З огляду на це, будь-яке явище, подія у сфері економічної
безпеки держави слід розглядати як ціле, яке включає в себе елементи нижчого
Системності
ієрархічного рівня та є частиною елементів вищого рівня. Даний принцип дає
можливість врахувати в процесі реалізації заходів та механізмів економічної
безпеки держави всі горизонтальні та вертикальні взаємозв‘язки.
всі заходи та механізми системи економічної безпеки держави повинні
Оперативності та
реалізовуватись вчасно та в об‘ємі, який би відповідав мірі впливу реальним чи
адекватності
потенційним загрозам, викликам та небезпекам, які можуть чинити прямий чи
опосередкований вплив на економічну систему країни
відповідно даного принципу, навіть в умовах існування кризової ситуації, яка
впливає на всі сфери життєдіяльності країни, пріоритетними напрямками системи
Кризової ситуації
забезпечення економічної безпеки держави в цьому випадку повинно стати стале
дотримання норм безпеки, захист життя громадян в контексті впливу кризового
чинника
за цим принципом, реалізація національних економічних інтересів виступає
Пріоритетності
першочерговою метою економічної безпеки держави, з огляду на це, вся її
реалізації національних
діяльність, перш за все, повинна формуватись відповідно до актуальних
економічних інтересів
національних економічних інтересів
відповідно даного принципу, реалізація заходів в системі економічної безпеки
Варіативності
держави повинна відбуватись та змінюватись відповідно до існуючих зовнішніх та
внутрішніх умов функціонування держави
за цим принципом будь-які заходи в сфері економічної безпеки держави можуть
Комплексності
бути реалізовані лише після всебічного аналізу та розгляду всіх елементів явища чи
об‘єкта реагування, а також після врахування всіх можливих наслідків
Джерело: сформовано автором

Реалізація вищезгаданих принципів
економічної безпеки держави можлива
лише за умови чіткого виконання функцій.
На сьогоднішній день велика кількість
вітчизняних та зарубіжних науковців
представили свій перелік основних
функцій системи економічної безпеки
держави.
На нашу думку, з усієї множини
функцій економічної безпеки держави,
найбільш важливими є наступні:
1. Захисна функція. Суть цієї функції
полягає в здатності системи економічної
безпеки
держави
реалізовувати
повноцінний та адекватний захист всіх
ланок економічної системи країни від
існуючих та потенційних загроз, небезпек,
викликів та ризиків.
2. Регулятивна функція. Відповідно
цієї функції, система економічної безпеки
повинна постійно провадити заходи та

механізми управління на всіх ланках та
ієрархічних рівнях економічної системи
для реалізації їх ефективної діяльності, з
метою
нейтралізації
існуючих
та
потенційних загроз їх функціонування.
3. Превентивна функція виявляється у
впровадженні заходів та ухваленні рішень,
які направлені на ліквідацію або
мінімізацію негативного впливу всіх
зовнішніх та внутрішніх чинників у
перспективі.
4. Соціальна функція полягає в тому,
що діяльність системи економічної
безпеки держави повинна бути спрямована
на постійне задоволення вимог всіх членів
суспільства та дотримання основних
суспільних інтересів.
5. Інноваційна функція. Відповідно
цієї функції, система економічної безпеки
держави повинна проходити постійне
оновлення
та
вдосконалення,
яке
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спрямоване на поліпшення механізмів та
заходів протидії існуючим та потенційним
зовнішнім та внутрішнім негативним
впливам.
Виступаючи
однією
з
основних
елементів
національної
безпеки,
економічна безпека держави має складну
структуру, охоплюючи велику кількість
складових.
Так, згідно з «Методикою розрахунку
рівня економічної безпеки України» [9],
яка була сформована на базі Міністерства
Економіки
України,
основними
складовими економічної безпеки держави
є наступні: макроекономічна, фінансова,
зовнішньоекономічна,
інвестиційна,
соціальна, науково-технічна, енергетична,
продовольча та демографічна.
В свою чергу З. Варналій [10, с.159]
вважає, що специфічними для економічної
безпеки держави можуть бути лише
наступні складові: сировинно-ресурсна,
енергетична,
фінансова,
соціальна,
інноваційно-технологічна, продовольча та
зовнішньоекономічна безпеку.
На нашу думку, слід виділити наступні
складові економічної безпеки держави:
фінансова безпека, соціальна безпека,
інформаційна
безпека,
науковотехнологічна, інвестиційна, енергетична,
зовнішньоекономічна,
продовольча,
демографічна безпека.
Висновки. Слід відмітити той факт, що
можливості держави захищати інтереси
людей, економічних підприємств, регіонів
та країн є особливо важливими для
забезпечення
сталого
розвитку
на
національному та міжнародному рівнях.
Забезпечення економічної безпеки країни –
складний та складний процес. Тому його
слід аналізувати з урахуванням як
динаміки
економічного
зростання.
Економічна безпека країни повинна
гарантувати та захищати життєво важливі
потреби від зовнішніх та внутрішніх
загроз.
Підсумовуючи відмітимо, що на
сьогоднішній день, велика кількість
факторів та чинників впливає на стан
економічної безпеки держави. Не можливо
ігнорувати і вплив промислової революції,

а саме, так званої Індустрії 4.0, яка
привнесла
суттєве
різноманіття
в
економічне зростання багатьох країн. Саме
тому в подальших дослідженнях, слід
приділити ретельну увагу характеризації
основних особливостей індустрії 4.0, і її
впливу на економічну безпеку держави.
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