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ВСТУП 

 

Сучасна економіка країни знаходиться в умовах постійних змін 

зовнішнього та внутрішнього середовища під впливом економічних та 

політичних факторів.  Ця нестабільність вимагає від держави, суспільства, 

суб’єктів господарювання   пошуку не тільки шляхів адаптації до змінних 

умов, а й запровадження проактивних заходів забезпечення системи 

економічної безпеки країни.  

Актуальність цієї проблеми зростає внаслідок прискорення глобалізації 

світової економіки й постійної участі України в цих процесах, особливо 

пов’язаних із її вступом до асоційованого членства з Європейським Союзом. 

У сучасних умовах посилюються проблема внутрішньої регіональної 

економічної безпеки України у зв’язку із загостренням політичної ситуації в 

країні. Ці проблеми вимагають перегляду існуючих концепцій економічної 

безпеки й удосконалення пріоритетних шляхів її забезпечення.  

 В умовах прискореної глобалізації, загострення протиріч у різних 

сферах діяльності людства, міжнародної конкуренції та конкурентної 

боротьби на національних ринках, збільшення кількості природних 

катаклізмів, катастроф та  техногенних аварій зростає значущість  

забезпечення безпеки в цілому та економічної безпеки зокрема на всіх рівнях.  

Стійкий розвиток національної економічної системи нерозривно 

пов'язаний з економічною безпекою країни. Економічна безпека є 

багатоаспектним явищем, її стан динамічно змінюється. Економічна безпека 

національної в сучасних умовах стає одною з головних проблем, що потребує 

уваги та ретельного вивчення спеціалістів різного профілю. 

Сучасний стан розвитку національної економіки характеризується 

наявністю значного числа чинників, які негативно впливають на 

функціонування держави, регіонів, підприємств, організацій, установ. 

Дослідження складу цих чинників та їх вплив на стан економічної безпеки 

держави в цілому та  різних  об’єктів економіки викликає інтерес у 
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дослідників. Не дивлячись на велику кількість публікацій, залишається 

багато невирішених проблем  управління економічною безпекою, яка є 

захистом від загроз як на рівні держави, так й на рівні суб’єктів 

господарювання. 

Недостатньо вирішеними залишаються питання щодо визначення 

сутності категорії економічної безпеки, переліку її структурних підсистем та 

елементів, які суттєво впливають на її стан й визначають перспективи 

розвитку країни.  

Не в повній мірі досліджено проблему, пов’язану із впливом 

глобалізації та регіональних  чинників, в тому числі, транскордонного 

значення на рівень економічної безпеки країни. Сучасний стан 

методологічних засад забезпечення ієрархії економічної безпеки (від 

мегарівня до особистості) не є досконалим, але накопичення знань, поява 

офіційних документів та методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня 

економічної безпеки України свідчать про актуальність як теоретико-

методологічних досліджень, так й прикладних аспектів забезпечення 

економічної безпеки. 

Наявність регіональних диспропорцій соціально-економічного 

розвитку, посилення дезінтеграції економіки країни, недосконалість 

механізмів управління регіональним розвитком ставлять складні завдання 

подальшої еволюції наукових засад територіальної організації господарства, 

які відповідали би потребам нового періоду розвитку й модернізації 

соціально-економічної системи України. Сучасні виклики вимагають 

переоцінки традиційних принципів діяльності господарства та розробки 

нових, які стосуються, насамперед, просторового розвитку економіки та її 

системної організації в ринкових умовах, створення реальних передумов 

забезпечення економічної безпеки та стійкого розвитку економіки України і 

умовах турбулентності зовнішнього середовища. 

Економічна глобалізація є об’єктивним етапом розвитку світової 

економіки, має як позитивні, так й негативні наслідки, які у сукупності 
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формують джерело загрози для безпеки рівноваги економічних систем. У 

цьому зв’язку наявність загроз та ризиків  спричиняє доцільність введення в 

науковий обіг відносно нової категорії «глобальна економічна безпека» й 

розробки моделей та практичних заходів, які сприяють забезпеченню цієї 

компоненти системи економічної безпеки. 

В Україні не існує чіткої програми вирішення наявних проблем в 

інноваційно-маркетинговій сфері національної економіки. Фактично відсутня 

координація й взаємопов’язаність заходів для формування національної 

стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації. 

Важливим питанням розвитку сучасної демократії в умовах гібридних 

викликів в сучасній Україні, є вдосконалення механізмів представницької 

демократії, які трансформуються в модель, що характеризується значною 

залученістю громадян України в процеси публічного управління. Демократія 

участі дає чи не найпотужніші практичні інструменти реальної політики. Їх 

правильне й системне використання є одним із найважливіших чинників 

успішного розвитку як на рівні громади, так і на рівні держави. 

В умовах світових економічних криз зростає вірогідність їх 

негативного впливу на розвиток окремих країн світу, які є активними 

учасниками світогосподарських процесів. З метою виявлення тенденцій 

впливу на динаміку ВВП змін окремих показників задля подальшого їх 

врахування у антициклічному регулюванні за допомого економетричного 

базису в монографії визначено їх взаємозалежність. Розроблена на реальній 

інформації нейронна модель прогнозування враховує вплив внутрішніх та 

зовнішніх змін на вітчизняну економіку, підтверджує можливість їх 

застосування для системного аналізу, прогнозу та кількісного оцінювання 

впливу на основні макроекономічні показники в умовах невизначеності, 

асиметричності інформації та можливої зміни тенденцій економічного 

розвитку. 

Актуальність питання державного регулювання соціальної орієнтації 

економіки зростає в сучасних умовах економічної кризи, яка негативно 



 11 

впливає у середньо- і довгостроковому періодах на економічну активність і 

на зростання добробуту населення.  

Зарубіжний досвід провідних країн світу свідчить про доцільність 

підвищення ролі держави, конкретизації її функцій у реалізації соціальної 

політики і розширення діапазону соціалізації економіки. Досвід розв’язання 

проблем національної безпеки по всіх її складових, що накопичений 

розвиненими країнами світу, сприяє активізації зусиль інших держав до 

розробки та впровадження власних концепцій та стратегій національної 

безпеки, орієнтований на надійний захист національних та економічних 

інтересів. 

За роки незалежності державна політика в Україні у сфері 

енергоємності економіки загалом була досить кон’юнктурною та 

несистемною. Через це, не дивлячись на суттєве зниження енергоємності 

ВВП (майже в три рази), Україна продовжує за цими показниками суттєво 

відставати від розвинених країн. Тому впровадження енергоощадності та 

широке використання відновлюваних джерел енергії є важливою умовою 

переведення економіки України на шлях низьковуглецевого розвитку. 

Розв’язання цієї проблеми стало найважливішим завданням для підвищення 

конкурентоспроможності економіки країни. Організаційні структури органів 

державної влади, що відповідають за розв'язання комплексних еколого-

енергетичних проблем мають відповідати вимогам часу. Це є запорукою 

ефективного управління в умовах глобальної кліматичної загрози. 

Між інвестиціями та економічними загрозами на практиці виникають 

прямі та обернені зв’язки. Виникнення економічних загроз в економічній 

сфері з одного боку стримує потік інвестицій, який туди спрямовується, а з 

іншого сприяє інтенсифікації нових капіталовкладень, що здатні 

нейтралізувати даний вид економічної загрози. В цьому сенсі можна 

говорити про структурні зсуви інвестиційних капіталовкладень й про зміну 

часток державних та приватних інвестицій в відповідну галузь. Актуальності 
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набуває оцінка та прогнозування інвестиційної вектор-структури вітчизняної 

економіки. 

Головною умовою  стабільного економічного зростання країни та 

збереження економічної безпеки виступає динамічне зростання 

інвестиційного потенціалу. Саме обсяги, структура та ефективність 

використання інвестиційних вкладень визначають результати діяльності 

суб’єктів господарювання, перспективи їх розвитку, а також рівень 

конкурентоспроможності економіки в цілому. 

Країни, які не зможуть створити можливості, що забезпечують 

ефективний інноваційний розвиток, ризикують безнадійно відстати в 

питаннях конкурентоспроможності й безпеки як в економічному, так і 

соціальному розвитку, адже сьогодні безпека держави залежить від її 

інтелектуального та інвестиційно-інноваційного  потенціалу. 

Держава повинна виробити системну політику підтримки інновацій в 

реальному секторі економіки, знайти механізми впливу на ринок, які 

стимулюватимуть бізнес фінансувати та впроваджувати нові технології 

(виробничі, управлінські).  Використання  нових технологій передбачає вихід  

на новий рівень безпеки, якій супроводжується врахуванням вимог екології 

та  надійності. 

Удосконалити існуючу модель інноваційної економіки, враховуючи 

сучасні особливості державної системи регулювання, стан та можливості 

виробничого сектора, високий рівень вимог і потреб споживачів, динамічні 

та незворотні процеси глобалізації можливо лише за умови поєднання дій 

усіх учасників цього процесу, у тому числі держави. Саме тому взаємодію 

суб’єктів інноваційного розвитку пропонується будувати за принципом 

інноваційного партнерства, який є логічним продовженням соціального та 

інвестиційного партнерства.     

Державно-приватне партнерство в інноваційно-інвестиційній сфері 

розглядаються в якості нових технологій розвитку економіки та є своєрідною 

детермінантою інноваційно-інвестиційної безпеки національної економіки. 
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Сучасна система міжнародної безпеки перебуває в процесі глибокої 

трансформації, знаходячись під впливом процесів глобалізації. Внаслідок 

цього формуються принципово нові риси світового порядку, а міжнародні 

процеси проявляються у вигляді суперечливих тенденцій, постійно 

виникають нові виклики та загрози міжнародній безпеці. 

Динамічність змін, які відбуваються у сучасному суспільстві та 

сучасному світі, безпосередньо впливають  на стан національної безпеки 

України , змушують суспільство, науковців та практиків знаходити адекватні 

рішення на нові виклики та  загрози. 

Монографія «Економічна безпека України» являє собою 

фундаментальну наукову працю, в основу якої покладено дослідження 

науковців в галузі економічної безпеки, які були апробовані у підручниках та 

наукових публікаціях протягом останніх років та спрямовані на поглиблення 

теорії та методології формування  економічної безпеки України на різних 

рівнях управління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


