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У статті досліджено економічну безпеку 
як складну систему економічних відносин. 
Подані ієрархічні рівні економічної безпеки. 
Визначено сутність економічної безпеки 
на кожному ієрархічному рівні. Приведені 
основні принципи та складники економічної 
безпеки. Окреслена структура економічної 
безпеки підприємства у вигляді функціо-
нальних складників.
Ключові слова: економічна безпека, 
ієрархія економічної безпеки, глобальна 
безпека, національна безпека, регіональна 
безпека, безпека підприємства, безпека 
особистості.

В статье исследована экономическая 
безопасность как сложная система эко-
номических отношений. Представлены 
иерархические уровни экономической без-
опасности. Определена сущность эконо-
мической безопасности на каждом иерар-
хическом уровне. Приведены основные 
принципы и составляющие экономической 

безопасности. Обозначена структура эко-
номической безопасности предприятия в 
виде функциональных составляющих.
Ключевые слова: экономическая без-
опасность, иерархия экономической без-
опасности, глобальная безопасность, 
национальная безопасность, региональная 
безопасность, безопасность предприятия, 
безопасность личности.

The paper examines economic security as a 
complex system of economic relations. Hier-
archical levels of economic security are pre-
sented. The essence of economic security at 
each hierarchical level is determined. The basic 
principles and components of economic secu-
rity are presented. The structure of economic 
security of the enterprise in the form of func-
tional components is outlined.
Key words: economic security, hierarchy of 
economic security, global security, national 
security, regional security, enterprise security, 
personal safety.

Постановка проблеми. В умовах економічної 
та політичної нестабільності національної еконо-
міки науковці все частіше звертаються до пробле-
матики забезпечення економічної безпеки підпри-
ємств. Актуальність цієї проблеми загостюється 
завдяки прискоренню глобалізації світової еконо-
міки й активній участі України в цих процесах, осо-
бливо за умов євроінтеграції.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Проблематика економічної безпеки постійно 
є предметом досліджень як вітчизняних, так 

і зарубіжних учених. Наукові та практичні аспекти 
цієї проблеми відображено в працях багатьох 
дослідників, таких як Л.І. Абалкін, О.В. Ареф’єва, 
А.О. Єпіфанов, М.М. Єрмошенко, Т.Є. Воронкова, 
Р.В. Ілляшенко; Д.І. Ковальов, Є.О. Олейников, 
Р.С. Папехін та ін. У їхніх працях висвітлюються 
питання теоретичного обґрунтування сутності еко-
номічної безпеки, концептуальних засад її забез-
печення на різних її ієрархічних рівнях. Натомість 
недостатньо уваги приділено комплексності сис-
теми економічної безпеки, в умовах якої функціо-
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нує і від якої залежить результативність діяльності 
кожного суб’єкта господарювання.

Постановка завдання. Метою статті є узагаль-
нення наукових підходів щодо ієрархічної струк-
тури економічної безпеки та функціональної сут-
ності її складників.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Будь-який суб’єкт господарювання функціонує 
у підприємницькому середовищі, яке впливає на 
формування його стратегії, можливості і перспек-
тиви. Окремі чинники цього впливу діють зсере-
дини і можуть бути контрольовані керівниками або 
персоналом самого підприємства. Вони формують 
внутрішнє середовище підприємства і, відповідно, 
належний рівень його економічної безпеки. Вплив 

інших чинників не підлягає управлінню з боку кон-
кретного підприємства. Це чинники, вплив яких 
формується поза межами підприємств, а сила 
цього впливу на функціонування та розвиток під-
приємства може бути тривалою і суттєвою.

У сучасних умовах господарювання наявні вну-
трішні проблеми поглиблюються нестабільною полі-
тичною та соціально-економічною ситуацією в світі 
та країні, різними соціально-політичними та міжет-
нічними конфліктами. Недосконалість державного 
устрою, криміналізація суспільства, фінансово-кре-
дитна політика загострюють проблему забезпечення 
економічної безпеки підприємства [1].

Стабільною економіка може бути лише за 
умови наявності чіткої і зрозумілої концепції еко-

номічної безпеки, побудованої 
на врахуванні факторів впливу 
зовнішнього та внутрішнього 
середовища, на аналізі ризиків 
та загроз для економічної без-
пеки підприємства.

Можна вважати, що розу-
міння економічної безпеки 
формувалось із становленням 
державності і стосувалося наці-
ональних інтересів. Вперше про 
економічну безпеку та необ-
хідність її забезпечення згаду-
ється в основоположній праці 
Платона «Політея». В подаль-
шому поняття «економічна без-
пека» також було використано 
на Заході у зв’язку з розпадом 
колоніальної системи, що при-
вело до порушення традицій-
них зв’язків між індустріальними 
споживачами та постачальни-
ками ресурсів і, як наслідок, до 
збільшення проблем ресурс-
ного обмеження.

З часом за умови розвитку 
світової економічної системи 
поняття «економічна без-
пека» прийняло більш науково 
обґрунтоване, трансформо-
ване та комплексне пояснення. 
Нині в економічній літературі 
розрізнюють мега-, макро-, 
мезо- та мікрорівні економічної 
безпеки (рис. 1).

У сучасному світі проблема 
забезпечення економічної без-
пеки вважається ключовим 
складником політики будь-якої 
держави. Практично всі досяг-
нення та невдачі ринкових 
перетворень в країні акумулю-
ються в досягнутому рівні еко-

 

Глобальна 
економічна 

безпека

Міжнародна
економічна 

безпека

стан світової економіки, за якого 
забезпечуються взаємовигідне співробітництво 
країн у вирішенні національних і глобальних 
проблем людства, вільний вибір і здійснення 
ними незалежної стратегії соціально-
економічного розвитку за активної участі в 
міжнародному поділі праці [3]

стан економіки та інститутів влади, за якого 
забезпечується гарантований захист 
національних інтересів, гармонійний, соціально 
орієнтований розвиток країни загалом, достатній 
економічний та оборонний потенціал навіть за 
найнесприятливіших варіантів розвитку 
внутрішніх та зовнішніх процесів [4]

Економічна 
безпека регіону

Національна
економічна 

безпека

Економічна 
безпека

підприємства

здатність регіональної економіки 
функціонувати в режимі розширеного 
відтворення, тобто стійкого економічного 
зростання, максимально забезпечувати 
прийнятні умови життя та розвитку 
особистості для більшості населення [5]

стан захищеності, який забезпечується за 
органічного симбіозу досягнення результатів 
діяльності підприємства та формування його 
здатностей [6]

сукупність заходів, спрямованих на забезпечення 
сталого світового економічного розвитку, метою 
якого є досягнення максимальної безпеки та 
високого рівня життя для кожної особистості, 
незалежно від нації або національності, за умови 
збереження світу для майбутніх поколінь [2]

Економічна 
безпека

особистості

збереження найважливіших інтересів 
індивіда, включеного до соціально-
економічних відносин, що становить основу 
його поступального розвитку [7]
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Рис. 1. Ієрархічні рівні економічної безпеки

Джерело: побудовано автором на основі [2-7]
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номічної безпеки держави. Реалізувати тактичні 
та локальні цілі економічної безпеки можна лише 
за наявності відповідної, чітко орієнтованої дер-
жавної політики. У глобальному контексті еконо-
мічну безпеку кожної держави гарантує лише кон-
курентоспроможна економіка. Необхідною умовою 
для забезпечення глобальної економічної безпеки 
є ефективні економічні перетворення в усіх краї-
нах та їх інтеграція у світову економіку. Інакше ті 
країни, які не мають доступу до світової економіки, 
з одного боку, потерпають від економічної глобалі-
зації, а з іншого, через своє відставання та дегра-
дацію гальмують глобальний розвиток.

Як надскладна система, система глобальної 
економічної безпеки має індивідуальні особли-
вості й еволюціонує під впливом зовнішніх гло-
бальних викликів та загроз і внутрішніх факторів, 
зумовлених динамікою функціонування міжнарод-
них та впливових національних систем економіч-
ної безпеки. Особливості глобальної економічної 
безпеки проявляються у характері структурної 
зв’язності системи, складності, стійкості, адаптив-
ності, ефективності, надійності та самоорганізації.

Міжнародна економічна безпека держави 
передбачає досягнення такого рівня національ-
ного виробництва, за якого у разі змін світової 
економіки мінімізуються загрози потрапити в одно-
бічну залежність від зовнішніх ресурсів економіч-
ного розвитку. За оцінкою міжнародних експертів, 
постачання понад 20% енергоносіїв з однієї країни 
створює загрозу економічній безпеці держави.

Основними складниками міжнародної еконо-
мічної безпеки є сировинна, енергетична, техніко-
технологічна, наукова, інформаційна безпека. 
Система міжнародної економічної безпеки ґрунту-
ється на принципах, наведених на рис. 2.

Рівень міжнародної еконо-
мічної безпеки багато в чому 
залежить від національної еко-
номічної безпеки кожної кра-
їни. Закон України «По основи 
національної безпеки України» 
досить детально трактує сут-
ність національної безпеки, 
серед ознак якої перерахову-
ються й економічні складники. 
Сьогодні національній еконо-
мічній безпеці загрожує невирі-
шеність проблем, зумовлених 
економічною кризою, висна-
женням фінансових ресурсів 
держави, зниженням рівня 
життя населення:

– монопольно-олігархічна, 
низькотехнологічна, ресурсо-
витратна економічна модель;

– відсутність чітко визна-
чених стратегічних цілей, прі-

оритетних напрямів і завдань соціально-економіч-
ного, воєнно-економічного та науково-технічного 
розвитку України, а також ефективних механізмів 
концентрації ресурсів для досягнення таких цілей;

– високий рівень «тонізації» та криміналізації 
національної економіки, кримінально-кланова сис-
тема розподілу суспільних ресурсів;

– деформоване державне регулювання і коруп-
ційний тиск на бізнес;

– надмірна залежність національної економіки 
від зовнішніх ринків;

– неефективне управління державним боргом;
– зменшення добробуту домогосподарств 

та зростання рівня безробіття;
– активізація міграційних процесів унаслідок 

бойових дій;
– руйнування економіки та систем життєза-

безпечення на тимчасово окупованих територіях, 
втрата їх людського потенціалу, незаконне виве-
зення виробничих фондів на територію Росії [8].

На мезорівні виділяють економічну безпеку регі-
ону. Науковці вважають, що цей рівень є найбільш 
перспективним для економічних перетворень. 
Особливістю економічних процесів цього рівня 
є максимальна наближеність ресурсів і результа-
тів до населення, а ефективні економічні пере-
творення у кожному регіоні сприятимуть економіч-
ному зростанню країни загалом. Такі економічні 
зв’язки є більш впливовими й оперативнішими за 
дію комплексних загальнодержавних заходів.

Україна межує з 7 країнами, і тому важливим 
є визначення ступеня залежності рівня еконо-
мічної безпеки України від специфіки здійснення 
зовнішньоекономічної політики та транскордон-
ного співробітництва з цими країнами. Мінливість 
міжнародної політичної та економічної ситуацій, 
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Рис. 2. Принципи міжнародної економічної безпеки

Джерело: побудовано автором
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а також підвищення інтенсивності транскордон-
них процесів зумовлює необхідність пошуку нових 
інструментів стабілізації та організації співробіт-
ництва на рівні сусідніх держав у межах забезпе-
чення регіональної економічної безпеки [4].

Більш широко в економічній літературі висвіт-
люється питання економічної безпеки підпри-
ємства, що належить до мікрорівня. Це базовий 
рівень економіки регіону та країни, де майже всі 
економічні перетворення спрямовані на поліп-
шення функціонування окремого суб’єкта господа-
рювання, господарських об’єднань та підприємців.

Проаналізувавши наукову літературу, можна 
відзначити, що є значна кількість визначень сут-
ності поняття «економічна безпека підприємства». 
Наприклад, деякі науковці розкривають це поняття 
як стан економічної системи, що дає їй змогу інтен-
сивно та дієво розвиватися, водночас розв’язуючи 
важливі соціально-економічні проблеми. Інші нау-
ковці – як стану захисту підприємства від негатив-
них зовнішніх і внутрішніх факторів за умови, що 
підприємство спроможне відтворювати або реалі-
зовувати свої комерційні інтереси.

Підприємству необхідно постійно приділяти 
увагу своїй економічній безпеці для утримання на 
стабільному рівні свого фінансового стану, на який 
тиснуть макроекономічна нестабільність, струк-
турна незбалансованість, недосконале державне 
управління. Аналіз діяльності підприємств показує, 
що перед ними гостро стоять питання, які пов’язані 
з фінансовою, виробничою, технологічною, інвес-
тиційною та інформаційною сферами діяльності. 
Тому з метою досягнення найбільш високого рівня 
економічної безпеки підприємство має проводити 
роботу із забезпечення високого рівня безпеки 
основних функціональних складників [9].

Більшість науковців пред-
ставляють структуру еконо-
мічної безпеки підприємства 
у вигляді функціональних 
складників, які істотно відрізня-
ються один від одного (рис. 3).

Особливість поняття еко-
номічної безпеки особис-
тості полягає в тому, що вона 
є головним об’єктом системи 
економічної безпеки, а також 
реальним суб’єктом економіч-
них відносин та відображає 
стан і спроможність особис-
тості у певних умовах реалізо-
вувати природне право на якіс-
ний рівень життя [10]. Загалом 
проблема економічної безпеки 
особистості є комплексною. 
Передумовою її вирішення 
є оптимальний розвиток усіх 
сфер життєдіяльності: вироб-

ничої, економічної, соціальної, політичної та духо-
вної. Безпека особистості відображається у мож-
ливості реалізації власних здібностей, які в умовах 
ринкової економіки віддзеркалюються обсягами 
реальних доходів, рівнем і якістю життя. Але зага-
лом вона залежить і від власного фізичного й інте-
лектуального розвитку людини.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
економічна безпека є комплексною, багаторівне-
вою категорією, яка відображає ступінь захисту 
від негативного впливу усіх чинників на різних 
рівнях своєї ієрархії. Завдяки достатньому рівню 
економічної безпеки можна сформувати сприят-
ливі умови для ефективного функціонування кож-
ного суб’єкта господарювання, а також досягти 
основної мети за допомогою вчасного вираження 
і послаблення впливу будь-яких загроз.
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