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У статті розглянуто різні підходи до визна-
чення сутнісно-змістовних характеристик 
економічної безпеки держави. Системати-
зовано три ключові концепції тлумачення 
економічної безпеки держави, такі як інсти-
туційно-правова, ресурсно-функціональна 
та превентивно-захисна. Інституційно-
правова концепція базується на позиціо-
нуванні економічної безпеки держави через 
призму такого формату організації владних 
інституцій та суспільно-економічного ладу. 
Ресурсно-функціональна концепція економіч-
ної безпеки базується на оптимізації вико-
ристання природно-ресурсного потенціалу 
держави. Превентивно-захисна концепція 
економічної безпеки держави орієнтована на 
позиціонування цього поняття через призму 
інституційно-ресурсної спроможності дер-
жави до формалізації превентивних механіз-
мів протистояння загрозам внутрішнього 
та зовнішнього характеру.
Ключові слова: економічна безпека дер-
жави, змістовні характеристики, концеп-
туальна структуризація, інституційно-
правова концепція, ресурсна-функціональна 
концепція, превентивно-захисна концепція.

В статье рассмотрены различные подходы 
к определению сущностно-содержательных 
характеристик экономической безопас-
ности государства. Систематизированы 
три ключевые концепции толкования эко-
номической безопасности государства, 
такие как институционально-правовая, 
ресурсно-функциональная и превентивно-
защитная. Институционально-правовая 
концепция базируется на позиционировании 
экономической безопасности государства 
через призму такого формата организации 
властных институтов и общественно-эко-
номического строя. Ресурсно-функциональ-

ная концепция экономической безопасности 
базируется на оптимизации использования 
природно-ресурсного потенциала государ-
ства. Превентивно-защитная концепция 
экономической безопасности государства 
ориентирована на позиционирование этого 
понятия через призму институционально-
ресурсной способности государства к 
формализации превентивных механизмов 
противостояния угрозам внутреннего и 
внешнего характера.
Ключевые слова: экономическая без-
опасность государства, содержательные 
характеристики, концептуальная струк-
туризация, институционально-правовая 
концепция, ресурсно-функциональная кон-
цепция, превентивно-защитная концепция.

In the article it was discussion the different 
approaches to the definition of substantive and 
content characteristics of economic security of the 
state. Three key concepts for interpreting the eco-
nomic security of the state, including institutional 
and legal, resource-functional and preventive-
protective, are systematized. The institutional 
and legal concept is based on the positioning of 
the state’s economic security through the prism of 
such a format of organization of power institutions 
and socio-economic system. The resource-func-
tional concept of economic security is based on 
optimizing the use of the natural resource poten-
tial of the state. The preventive and protective con-
cept of state economic security is oriented towards 
positioning this concept through the prism of the 
institutional and resource potential of the state to 
formalize preventive mechanisms for confronting 
threats of internal and external character.
Key words: state economic security, content 
characteristics, conceptual structuring, institu-
tional and legal concept, resource-functional 
concept, preventive-protective concept.

Постановка проблеми. Економічна безпека 
держави – складна динамічна система, що потре-
бує постійного моніторингу та управління стійкістю 
до внутрішніх та зовнішніх загроз задля забезпе-
чення позитивного впливу на розвиток соціально-
економічної сфери, покращення показників макро-
економічного розвитку, забезпечення якісних та 
необхідних структурних зрушень, інституціональ-
них реформ, формування системи конкуренто-
спроможності національного господарства. Для 
країн з транзитивною економікою, до яких, попри 
визнання економіки ринковою, можна віднести 
Україну, характерною є несформованість цілісної 
системи економічної безпеки держави, що зумов-
лене недосконалістю інституційного середовища, 
розбалансованістю його структури, переважанням 
ролі неформальних інститутів над формальними в 
процесі прийняття управлінських рішень, високим 
рівнем інтеграції представників влади та бізнесу, 

надмірною монополізацією окремих ринків, недо-
бросовісною конкуренцією, недостатньою ефек-
тивністю функціонуючих ринкових механізмів, що 
посилює внутрішні та зовнішні загрози економічній 
безпеці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-методологічні проблеми забезпечення 
економічної безпеки держави на різних ієрар-
хічних рівнях управління стали об’єктом дослі-
джень таких вітчизняних і зарубіжних науковців, 
як Л. Абалкін, Б. Бузан, З. Варналій, Т. Василь-
ців, О. Власюк, В. Геєць, Я. Жаліло, Г. Козаченко, 
О. Ляшенко, К. Мердок, А. Мокій, Г. Пастернак-
Таранушенко, А. Сухоруков, М. Флейчук. Попри 
наявність численних науково-практичних розро-
бок, структуризація змістовних характеристик еко-
номічної безпеки держави так і не здійснена через 
складність, багатокомпонентність та багаторівне-
вість досліджуваного поняття.
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Постановка завдання. Метою роботи є здій-
снення концептуальної структуризації змістовних 
характеристик економічної безпеки держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Наявність безпеки є фундаментальною передумо-
вою гарантування стабільного розвитку соціально-
економічних систем в просторово-часовому вимірі, 
що формує можливості для нарощення їх потенці-
алу, підвищення ефективності функціонування та 
своєчасного досягнення вибраних стратегічних і 
тактико-оперативних цілей з урахуванням наявного 
ресурсного базису. У тлумачному словнику В. Даля 
термін «безпека» трактується як відсутність небез-
пеки, збереженість, надійність об’єкта (системи). 
Антагонічним поняттям є «небезпека», що позиці-
онується як ненадійність і загрозливість [5]. Таким 
чином, ці поняття є діаметрально протилежними та 
характеризують здатність соціально-економічної 
системи (об’єкта) гарантувати надійність виконання 
покладених на неї функцій в динаміці протягом три-
валого часу. Водночас неможливо досягнути абсо-
лютного стану безпеки розвитку об’єкта (системи), 
який би характеризувався цілковитою відсутністю 
дестабілізуючих впливів та загроз, адже природа 
останніх походить із умов невизначеності середо-
вища функціонування цільового об’єкта (системи), 
що є невід’ємним атрибутом проведення посту-
пальних просторово-часових змін, без яких немож-
ливо забезпечити підтримку процесів розвитку та 
покращення стану об’єкта (системи). Тому якісною 
характеристикою безпеки є її здатність утримання 
в гранично-допустимих межах дестабілізуючого 
впливу ризиків і загроз на процеси функціонування 
соціально-економічної системи, що гарантує мож-
ливість останньої безперебійно реалізовувати 
покладені на неї функції та виконувати поставлені 
завдання.

Очевидно, що фундаментальною структурною 
компонентою безпеки є її економічна складова, 
адже остання не лише формує ресурсний базис 
для забезпечення безпеки людини, суспільства та 
держави загалом, але й покликана гарантувати 
соціальні аспекти захисту їх інтересів в умовах 
фінансово-економічної та інформаційної глобалі-
зації. В структурі ієрархічних рівнів національної 
економіки системно-утворюючою є економічна без-
пека держави, що визначає параметри функціону-
вання суб’єктів інституційно-економічного обміну 
на макро-, мезо- та мікрорівнях. Економічна без-
пека держави є динамічною категорією, що харак-
теризує її інституційну спроможність мобілізувати 
ресурсні потужності щодо протидії дестабілізую-
чому впливу загроз на процеси суспільно-еконо-
мічного розвитку, гарантування захисту інтересів її 
населення та покращення рівня його добробуту в 
просторово-часовому вимірі.

Серед науковців існують різні підходи до визна-
чення сутнісно-змістовних характеристик еконо-

мічної безпеки держави. Опрацювання науково-
методологічних положень учених дало змогу 
систематизувати три ключові концепції тлума-
чення цього поняття, такі як інституційно-правова, 
ресурсна-функціональна та превентивно-захисна.

Інституційно-правова концепція базується 
на позиціонуванні економічної безпеки держави 
через призму такого формату організації владних 
інституцій та суспільно-економічного ладу, за якого 
забезпечуються гарантування дотримання фунда-
ментальних прав і свобод громадян, задоволення 
та захист їх ключових інтересів, ефективна реа-
лізація функцій держави в розрізі головних сфер 
суспільно-економічного життя, становлення та 
ресурсна підтримка процесів сталого розвитку 
держави в умовах динамічних змін глобалізацій-
ного характеру. Прихильниками цієї концепції є, 
зокрема, А. Архіпов [1], Б. Губський [4], В. Мунтіян 
[13]. Ця концепція орієнтована на проектування 
такої інституційно-економічної структури держави, 
що адекватна її реальним викликам і загрозам, які 
сформувались на конкретний період часу. Інсти-
туційно-правова концепція економічної безпеки 
держави характеризується спрямованістю на 
побудову раціонально-збалансованої структури 
формальних і неформальних інститутів, функці-
онування яких спрямоване на мінімізацію ризиків 
конфліктів інтересів у процесі суспільно-економіч-
ного обміну та максимізацію ефективності функці-
онування національної економіки на всіх її ієрар-
хічних рівнях.

Спрямованість на гарантування раціонального 
використання наявних ресурсних потужностей 
передбачає ресурсно-функціональна концепція 
економічної безпеки держави. Ідеологами дотри-
мання цієї концепції в контексті дослідження 
теоретико-методологічних і прикладних аспектів 
державної політики забезпечення економічної без-
пеки є Т. Васильців [2], О. Власюк [3], Г. Пастернак-
Таранушенко [14] та інші вчені. Ресурсно-функці-
ональна концепція економічної безпеки базується 
на оптимізації використання природно-ресурсного 
потенціалу держави, що дає змогу максимізувати 
ефективність процесів соціально-економічного 
розвитку на мікро-, мезо- та макрорівнях, фор-
мувати передумови для вирівнювання просто-
рово-територіальних диспропорцій, гарантувати 
соціальну справедливість розподілу матеріаль-
них благ у процесі суспільно-економічного обміну 
та утверджувати засади раціонального природо-
користування в контексті становлення процесів 
сталого розвитку. Ця концепція орієнтована на 
мобілізацію ресурсного базису держави щодо під-
вищення ефективності господарських процесів, 
що, з одного боку, формує можливості для покра-
щення добробуту населення, зростання рівня 
якості життя та максимізації задоволення його 
першочергових інтересів, а з іншого боку, ство-
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рює передумови для побудови захисних механіз-
мів протидії дестабілізуючим впливам в умовах 
наростаючих глобалізаційних викликів фінансово-
економічного та інформаційного характеру на 
засадах мінімізації ризиків ірраціонального приро-
докористування та загострення соціально-еколо-
гічних дисбалансів у державі.

Превентивно-захисна концепція тлумачення 
сутнісно-змістовних характеристик економічної 
безпеки держави головним чином орієнтована на 
позиціонування цього поняття через призму інсти-
туційно-ресурсної спроможності держави до фор-
малізації превентивних механізмів протистояння 
загрозам внутрішнього та зовнішнього характеру 
в умовах підвищеної невизначеності та динаміч-
них змін параметрів економічного середовища. 
Постулати цієї концепції стали об’єктами дослі-
джень таких учених, як В. Геєць [12], Я. Жаліло 
[7], А. Сухоруков [15]. Превентивно-захисна кон-
цепція економічної безпеки держави передба-
чає спрямованість на своєчасне виявлення та 
попередження загроз, що дає змогу мінімізувати 
їх руйнівний вплив на процеси господарювання 
та забезпечувати підтримку стабільності соці-
ально-економічного розвитку держави в просто-
рово-часовому вимірі. Очевидно, що формаліза-
ція захисних механізмів потребує трансформації 
наявних ресурсних потужностей у побудову роз-
виненого військово-оборонного комплексу, спра-
ведливої правоохоронної системи, дієвих органів 
антикорупційної інфраструктури та неупередженої 
системи судочинства, без яких неможливо адек-
ватно реагувати як на внутрішні, так і на зовнішні 
загрози. Актуалізація превентивно-захисної кон-
цепції економічної безпеки держави посилюється 
в умовах загострення протистоянь на міждер-
жавному рівні в процесі боротьби за ресурси та 
глобального розподілу сфер впливу, що посилює 
прояви дестабілізуючого впливу загроз гібридного 
характеру, механізми протидії яким перебувають 
лише в процесі становлення.

Слід відзначити, що надання виключної прі-
оритетності одній з виділених концепцій в про-
цесі дослідження теоретико-методологічних та 
прикладних засад реалізації державної політики 
забезпечення економічної безпеки держави є 
помилковим. Адже категорія економічної без-
пеки держави є комплексним міждисциплінарним 
поняттям, визначення сутнісно-змістовних харак-
теристик якої потребує активізації досліджень у 
сегменті обґрунтування специфіки побудови адек-
ватного формального й неформального інституцій-
ного базису держави, впровадження інноваційних 
підходів до організацій раціонально-ефективного 
використання природно-ресурсного потенціалу та 
спрямування ресурсно-управлінської підтримки 
на розбудову превентивно-захисних механізмів 
адекватного реагування на загрози та протидію 

ним, зокрема загрози гібридного характеру. Тому 
в процесі дослідження економічної безпеки дер-
жави цілком очевидною є орієнтація на одночасне 
врахування її сутнісно-змістовних компонент 
інституційно-правової, ресурсно-функціональної 
та превентивно-захисної концепцій, що забезпе-
чить збалансованість під час побудови приклад-
них засад державної політики у сфері безпеки та 
мінімізує проектні ризики формалізації структурної 
побудови системи її забезпечення.

О. Власюк розглядає поняття економіч-
ної безпеки через призму структурно-функці-
онального аспекту, що формалізує сукупність 
взаємопов’язаних систем безпеки, які відобража-
ють функціонування окремих «блоків» або сфер 
економічної системи держави. В цьому контексті 
стратегічною метою реалізації державної полі-
тики забезпечення економічної безпеки держави 
визначено досягнення такого рівня розвитку еко-
номіки, за якого гарантуються оптимальні умови 
для життя й розвитку особистості, забезпечення 
соціально-економічної та військово-політичної 
стабільності суспільства, збереження цілісності 
держави, успішного протистояння впливу зовніш-
ніх та внутрішніх загроз. Економічна безпеки дер-
жави позиціонується як трирівнева (національний, 
регіональний та місцеве самоврядування) сис-
тема з розвинутими горизонтальними зв’язками 
(на кожному із зазначених рівнів), яка характе-
ризується самодостатністю системи, забезпечує 
стійкість економіки від негативних зовнішніх та 
внутрішніх дій, а також забезпечує підтримку про-
цесів її поступального розвитку. У зв’язку з цим 
виділено два структурно-функціональні аспекти 
економічної безпеки держави: 1) характеристика 
економічної системи щодо стійкості, розвитку та 
самодостатності в умовах динамічних змін еконо-
мічного середовища; 2) вертикально-інтегрована 
надбудова системи економічної безпеки держави, 
що зумовлена структурою організації владних 
інституцій та формалізується через відносини 
органів державної влади та учасників суспільно-
економічного обміну на макро-, мезо- та мікрорів-
нях [3, с. 22, 36–37].

Колектив авторів під керівництвом О. Жихор та 
О. Барановського позиціонують економічну без-
пеку держави як систему забезпечення стійкості 
та самодостатності національної економіки, що 
зберігає свою цілісність і здатність до самороз-
витку, незважаючи на несприятливі внутрішні та 
зовнішні загрози. При цьому системоутворюю-
чими характеристиками економічної безпеки дер-
жави науковці вважають:

– самодостатність економічної системи (наяв-
ність природних ресурсів, промисловий потенціал, 
конкурентоспроможність продукції, кваліфіковані 
трудові ресурси, ефективне оподаткування, раці-
ональне використання ресурсів);
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– стійкість економічної системи (політична ста-
більність, зайнятість населення, правоохоронна 
система, соціальні гарантії, фінансово-банківський 
сектор, соціально-економічна інфраструктура, 
добробут населення, ефективне управління);

– розвиток економічної системи (науково-
технічний потенціал, матеріально-технологічне 
забезпечення економіки, система освіти, інтегра-
ційно-коопераційні взаємозв’язки, інвестиційно-
інноваційна сфера) [6, с. 18–19].

Очевидно, що внесення дисбалансів у будь-яку 
з виділених характеристик економічної безпеки 
порушує принцип системності державної політики 
її забезпечення, що ускладнює реалізацію базис-
них функцій держави та посилює дестабілізую-
чий вплив загроз на процеси її сталого розвитку 
в просторово-часовому вимірі. Економічна без-
пека є складною багатофакторною категорією, що 
характеризує здатність національної економіки до 
здійснення процесів розширеного відтворення в 
контексті задоволення потреб населення, протидії 
загрозам стабільному розвитку держави та забез-
печення динамічної конкурентоспроможності гос-
подарських комплексів як на внутрішньому, так і 
на зовнішніх ринках [8, с. 45]. Науково-прикладні 
положення, викладені в розробленій Інститутом 
економіки та прогнозування НАН України «Концеп-
ції економічної безпеки України» під керівництвом 
В. Гейця, визначають економічну безпеку держави 
як спроможність національної економіки забезпе-
чити свій вільний незалежний розвиток, утримати 
стабільність громадянського суспільства, а також 
гарантувати достатній оборонний потенціал дер-
жави в умовах наростаючих глобальних викликів 
та загроз [9]. Економічну безпеку держави пози-
ціонують через призму такого стану економіки та 
інститутів влади, за якого забезпечується гаранто-
ваний захист національних інтересів країни, здій-
снюється ресурсна підтримка соціально-орієнто-
ваних процесів її розвитку [10, с. 27]. С. Пирожков 
тлумачить економічну безпеку держави з точки 
зору сукупності умов, за яких зберігається спро-
можність країни відстоювати свої економічні 
інтереси, задовольняти в довгостроковій перспек-
тиві потреби суспільства та держави, генерувати 
інноваційні зрушення в економіці з метою забез-
печення її поступального стабільного розвитку, 
дієвим чином протистояти наростаючим загрозам 
та ефективно використовувати наявні конкурентні 
переваги національної економіки в умовах гло-
балізації процесів суспільно-економічного обміну 
[11, с. 7]. Таким чином, економічну безпеку дер-
жави слід трактувати як ресурсно-функціональну 
спроможність національної економіки та владних 
інституцій до задоволення потреб населення, 
захисту його економічних інтересів, підвищення 
рівня добробуту суспільства на засадах раці-
онального використання природно-ресурсного 

потенціалу держави, а також формування превен-
тивних механізмів протидії наростаючим викликам 
і загрозам в умовах глобалізації суспільно-еконо-
мічних відносин.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, безпека є міждисциплінарним поняттям, 
що дає змогу екстраполювати його на всі сфери 
суспільного життя. Потреба гарантування достат-
нього рівня безпеки розвитку соціально-економіч-
ної системи (об’єкта) обумовлюється специфікою 
внутрішньої свідомості людини (особистості), яка 
може сконцентруватись на досягненні поставле-
них цілей та максимізувати реалізацію власного 
потенціалу лише в умовах, що гарантують надій-
ний захист її життя, здоров’я та інтересів. У зв’язку 
з цим функція безпеки є основоположною в кон-
тексті забезпеченні підтримки процесів розвитку 
соціально-економічних систем. При цьому фун-
даментальною структурною компонентою без-
пеки є її економічна складова, яка не лише фор-
мує ресурсний базис для забезпечення безпеки 
людини, суспільства та держави загалом, але й 
покликана гарантувати соціальні аспекти захисту 
їх інтересів в умовах фінансово-економічної та 
інформаційної глобалізації.
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