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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ 

Економічна безпека - це такий стан національної економіки, за якого 

забезпечуються захист національних інтересів, стійкість до внутрішніх і 

зовнішніх загроз, здатність до розвитку та захищеність життєво важливих 

інтересів людей, суспільства, держави. Під життєво важливими інтересами 

в даному контексті розуміють сукупність потреб, які забезпечують 

існування і прогресивний розвиток особистості, суспільства, держави. 

Економічна безпека є однією зі складових національної безпеки, яка 

охоплює також оборонну, екологічну безпеку тощо. 

Основними завданнями економічної безпеки є: забезпечення 

пропорційного та безперервного економічного зростання, приборкання 

інфляції та безробіття, формування ефективної структури економіки та 

розвинутого ринку цінних паперів, скорочення дефіциту бюджету та 

державного боргу, забезпечення соціального захисту та підвищення якості 

життя населення, підтримка стійкості національної валюти тощо. Ці 

завдання визначають стратегію економічної безпеки як формування та 

обґрунтування стратегічних пріоритетів, національних інтересів, засобів і 

механізмів вирішення проблем. 

Законом «Про основи національної безпеки України» визначається 

що національна безпека України, як захищеність життєво важливих 
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інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої 

забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, 

запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним 

інтересам, досягається шляхом проведення виваженої державної політики 

у політичній, економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-

технологічній, інформаційній та ін. сферах. Забезпечення економічної та 

інформаційної безпеки, нарівні із захистом суверенітету і територіальної 

цілісності України, відноситься Конституцією України до найважливіших 

функцій держави. 

Проблема у загальному плані полягає в тому, що внаслідок 

притаманних нашому часу глобалізаційних економіко-політичних процесів 

наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. у центрі уваги на зміну військово-

політичній складовій постає саме економічна безпека. Для України ж 

актуальність питання економічної безпеки у першу чергу обумовлюється   

критичним станом національної економіки, військовий конфлікт на сході 

та анексія Автономної Республіки Крим, спад реального сектору 

економіки, який, є наслідком не лише вітчизняних проблем, а й світової 

фінансово-економічної кризи.  

Вітчизняні фахівці приділяють значну увагу дослідженню теоретико-

методологічних аспектів економічної складової національної безпеки, 

загроз національній економіці, їх джерел, сили і спрямованості, розробки 

заходів, прийомів і методів забезпечення національної економічної 

безпеки.  

Отже, для вирішення проблем національної безпеки необхідно: 

   1) прийняти заходи для зміцнення фінансово-кредитної системи. Вони 

повинні передбачати: підвищення ефективності податкової системи, 

зменшення кількості податків і поліпшення їхнього збирання; ефективний 

перерозподіл фінансових ресурсів виходячи з загальнодержавних 

пріоритетів; раціоналізацію витрат на національну оборону. 
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   2) розробити стратегію раціонального сполучення інтересів держави й 

регіонів для подолання можливих сепаратистських тенденцій і 

забезпечення єдності в рішенні зазначених задач. Вона повинна базуватися 

на обмеженні ролі центральних органів в економічних процесах 

регіонального і місцевого рівня і зосередженні їхніх зусиль на створенні й 

підтримці ринкових механізмів, проведенні єдиної економічної політики. 

   3) Соціальна політика, що проводиться державою, повинна сприяти 

консолідації суспільства на умовах стійкого економічного становища 

громадян, підвищення їхнього рівня життя. Процес розшарування 

суспільства на багатих і бідних продовжується, що виявляється 

дестабілізуючим фактором та створює потенційну загрозу виникнення 

соціальних конфліктів. 
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