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Функціонування України як незалежної держави в умовах гло-

бального ринкового середовища підвищує актуальність питань дотри-

мання національної безпеки держави з метою забезпечення державно-
го суверенітету, конкурентоспроможності на світовому ринку, оборо-

ноздатності, підтримання соціальних стандартів життя. 

Аналіз останніх досліджень. Питання сутності та складу націо-
нальної безпеки, у тому числі й економічної, розглядали як зарубіж-

ні, так і вітчизняні вчені – Д. А. Болдуін, Й. Джанг, Х. Несадураі,  
Д. К. Нанто, С. Р. Роніс, В. Ченгі. Л. Абалкін, І. Ф. Бінько, З. С. Варна-

лій, О. А. Гриценко, Б. В. Губський, М. М. Єрмошенко, Я. А. Жаліло, 

В. В. Кузьменко, В. І. Мунтіян, Г. А. Пастернак-Таранушенко,  

В. А. Предборський, В. К. Сенчагов, А. І. Сухоруков, В. І. Шлемко. 

Проте досі не існує єдиної точки зору щодо складу національної без-
пеки, розмежування її структурних елементів. Це пояснюється багато-

гранністю самого поняття і тому потребує подальших досліджень.  
Метою статті є обґрунтування підходів до визначення національ-

ної безпеки та її складу, а також місця економічної безпеки у структурі 
національної.  

Під національною безпекою розуміють захищеність життєво ва-

жливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої 
забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, за-

побігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національ-

ним інтересам. Подібні трактування поняття «національна безпека» за-

стосовують і вітчизняні науковці  О. Гончаренко та Є. Лисицин, О. Да-

нільян, О. Дзьобань,  М. Панов [3, С. 22-30]. 

У визначенні національної безпеки Фондом міжнародної безпеки 
ЮНЕСКО, із нашої точки зору, акценти, що зміщені від захисту інте-
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ресів до стійкого розвитку, розставлені вірніше. Зокрема, національна 
безпека трактується як «cтан суспільства, за якого сукупність держав-

них та суспільних гарантій забезпечує його стійкий розвиток, захист 
базових інтересів нації, джерел його духовного і матеріального благо-

получчя від зовнішньої та внутрішньої загрози». 

У науковому дослідженні американських вчених  вказано, що наці-
ональна безпека тісно пов’язана із навколишнім середовищем і гео-

графічним простором, у якому люди можуть жити без страху. Вона 

включає в себе, по-перше, фізичну безпеку, як міжнародну, так і внут-
рішню. Це означає захист від зовнішніх та внутрішніх загроз. Такий 

захист, як правило, здійснюється за допомогою жорсткої сили, а також 

діяльністю національних служб безпеки. По-друге, національна безпе-
ка включає економічну – можливості  і засоби для людей, щоб забез-
печити своє власне благополуччя в економічній системі, яка є динамі-
чною і зростаючою. По-третє, національна безпека США включає в 

себе пропаганду національних цінностей за допомогою «м’якої» сили з 
метою завоювання «сердець і думок» людей у всьому світі. М’яка сила 
доповнює жорстку, а в окремих випадках може замінити її. Отже, в да-

ному випадку національна безпека поділяється авторами на три скла-

дових – фізичну безпеку, економічну безпеку та національні цінності. 
Одним із класиків теорії про безпеку Д. Болдуіном вказано, що 

економічна безпека, екологічна безпека, безпека особистості, соціаль-

на і військова безпека є різними формами безпеки, проте не принципо-

во різними поняттями [6, С. 23]. 

За різними підходами виділяють різні складові національної безпе-
ки (таблиця). Як видно із таблиці, практично одностайно дослідники 

виділяють такі складові національної безпеки, як військова, економіч-

на, інформаційна, екологічна. Повністю погоджуючись із виділенням 

таких складових, вважаємо доцільним обґрунтувати виділення і інших 

складових національної безпеки, актуальних на даному етапі.  
Так, у Законі України виділяють внутрішньополітичну та зовніш-

ньополітичну безпеку, які фактично є окремими складовими ширшого 
поняття – політичної безпеки. У сучасному глобалізованому середо-

вищі неможливо досягнути належного рівня національної безпеки без 
захисту і достатнього рівня інформаційних технологій, що зумовлює 

актуальність виділення як окремої складової інформаційної безпеки. 

Окрім цього, гуманітарна сфера, що включає в себе охорону здоров’я, 

освіту, соціальний захист, тобто усі необхідні види діяльності для за-

безпечення життєдіяльності особи, обов’язково, на наш погляд, має 
розглядатись у контексті національної безпеки, що також зумовлює 

необхідність її виокремлення. 
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Таблиця  

Підходи зарубіжних та вітчизняних науковців до структури  

національної безпеки 
Складові на-

ціональної 
безпеки 

Д. К. 

Нанто 

Д. А. 

Болдуін 
[6,  

С. 23] 

Закон Укра-

їни «Про ос-
нови націо-
нальної без-
пеки Украї-

ни»  

В. А. Пред-

борський [7] 

З.С. Вар-

налій [8] 

Точка 

зору 
авто-
ра 

Військова  + + + + + + 

Економічна  + + + + + + 

Національні 
цінності 

+      

Зовнішньо-
політична  

  +    

Інформаційна   + + + + 

Екологічна   + + + + + 

Науково-
технологічна  

  + +   

Гуманітарна    +   + 

Соціальна   + + +  + 

Внутрішньо-

політична  
  +    

Безпека дер-
жавного кор-
дону 

  +    

Державна    +  +  

Безпека осо-

бистості 
 +     

Політична     + + + 

Інституційна      + 

Правова    +   

Інтелектуа-
льна 

    +  

Джерело: складено автором за [8; 7; 6] 

 

Жоден із вказаних авторів не виділяє серед складових національної 
безпеки інституційну, хоча західні дослідники переконані, що важливо 

досліджувати, наскільки власне ринок захищений на макрорівні. Тоб-

то, чи є забезпеченою інтегрованість ринків, яку Л. Лье називає “інсти-
туціональна безпека ринку” – в формі безпеки прав власності та конт-
рактів [9, С. 18]. Ф. Сото вказує на те, що західні країни мали економі-
чний успіх зокрема через найкращу систему гарантій прав власності, 
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яка дає особам доступ до необхідного капіталу щоб вони мали змогу 

заробляти дохід [9, С. 18]. 

Складові національної безпеки, на наш погляд, можна проілюстру-

вати за допомогою рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Структура національної безпеки 
 

Оскільки національна безпека не буде досягнута без існування аде-
кватних економічних умов, економічна складова, поряд з іншими 

складовими національної безпеки, має вагоме значення. 

Витіснення натурального господарства ринковими відносинами і 
зародження держави призвело до виникнення потреби захисту інтере-
сів усіх економічних суб’єктів, що визначило актуальність підтримки 

економічної безпеки держави ще з давніх історичних часів. 

Новий виток історії України з моменту проголошення незалежності 
поставив нові завдання, у тому числі і перед системою економічної 
безпеки, дотримання якої є одним із головних пріоритетів розвитку 

української держави і суспільства. 
Економічна безпека є складною системою сама по собі і водночас 

підсистемою більш широкої системи – національної безпеки, що ілюс-
трує рис. 2.  

З метою її структуризації доцільно провести умовний розподіл еко-

номічної безпеки на безпеку реального сектора та фінансову безпеку. 

До складу безпеки реального сектора належить виробнича, енергетич-

на, науково-технологічна, продовольча. Фінансова безпека, у свою 

чергу, включає бюджетну, грошово-кредитну, боргову, зовнішньоеко-

номічну, валютну, безпеку фондового та безпеку страхового ринку. 

Висновки. Проблеми дотримання економічної безпеки є надзви-

чайно актуальними. У сучасних умовах вони трансформуються відпо-

відно до змін економічного середовища. Тому потреба системних до-
сліджень у даній сфері вимагає ґрунтовного теоретичного підходу, із 
урахуванням економічного змісту таких понять, як безпека, національ-

ні інтереси, загрози, індикатори тощо. 

Нац іональна  бе зпека  

Інституційна Економічна 

Військова 

Інформаційна Політична 

Екологічна Соціальна Гуманітарна 
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Рис. 2. Місце підсистеми економічної безпеки у системі національної 
 

Від того, наскільки зможе бути розроблена і реалізована стратегія 

економічної безпеки України, залежать перспективи її розвитку як не-
залежної економічно розвинутої держави.  
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