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АНОТАЦІЯ 
У статті здійснено аналіз категорії «економічна безпека 

держави» у сучасній науковій літературі та нормативно-право-
вих документах. Поелементно порівняно різні тлумачення, на 
основі чого сформовано власне трактування даної категорії, 
адаптоване до сучасних викликів українського суспільства.
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АННОТАЦИЯ 
В статье осуществлен анализ категории «экономическая 

безопасность государства» в современной научной лите-
ратуре и нормативно-правовых документах. Поэлементно 
сравнены различные толкования, на основе чего сформирова-
на собственная трактовка данной категории, адаптированная 
к современным вызовам украинского общества.

Ключевые слова: экономическая безопасность государ-
ства, екосестейт, состояние безопасности, безопасноспособ-
ность экономики.

ANNOTATION 
Тhe category of «economic security» have been analyzed in 

the article from the modern scientific literature and regulatory doc-
uments. Different interpretations have been compared partial, on 
which formed autor’s own interpretation of the categories, adapted 
to the challenges of modern Ukrainian society.

Keywords: economic security of the state, ekosestate, state 
of security, security capacity of the economy.

Постановка проблеми. В час військової 
активності та соціально-політичних змін в 
Україні економічна безпека підтверджує статус 
найвагомішого компоненту національної без-
пеки. Економічна безпека має стати гарантом 
конкурентоспроможності національного това-
ровиробника, коли країна на межі активізації 
процесів інтеграції у світову економіку. Існує 
виключна актуальність та необхідність комп-
лексного визначення даної категорії, зважаючи 
на розбіжності в думках науковців щодо трак-
тування та сучасні динамічні зміни у всіх сфе-
рах діяльності нашої країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Численними є дослідження вітчизняних та 
закордонних вчених щодо визначення теоре-
тичних основ економічної безпеки держави, 
серед них: Л. Абалкін [6], Н. Блінова [33], 
З. Варналій [17], О. Власюк [9], В. Геєць [27], 
Б. Грієр [36], Г. Дарнопих [12], Я. Жаліло [20], 
Л. Ісмаілова [22], Б. Камлик [23], В. Кузь-
менко [25], Х. Маулль [35], І. Мішина [26], 
Х. Моргензан [34], В. Мунтіян, В. Сенча-
гов [31], В. Тамбовцев, С. Окіта [37], Л. Шев-
ченко [16]. Однак тлумачення основних понять 
між науковцями не завжди узгоджується, тому 
є потреба в подальшому науковому пошуку. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Серед сучасних науковців 
відсутня єдина думка щодо трактування тер-
міну «економічна безпека держави» та вико-
ристання елементів тлумачення категорії, що 
породжує різне розуміння суті не тільки в сус-
пільстві, але й в державних органах, пріоритет-
ним завданням яких, власне, і є забезпечення 
даної безпеки.

Мета статті полягає у аналізі трактування 
«економічної безпеки держави» в сучасній нау-
ковій літературі; структуризації тлумачення 
категорії «економічна безпека держави» для 
дослідження поняття окремо по елементах; 
формуванні на основі даного аналізу комплек-
сного визначення сутності економічної безпеки 
держави, що відповідає сучасним викликам 
українського суспільства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Категорія «економічна безпека» була введена 
до наукового обігу президентом США Теодо-
ром Рузвельтом ще в 1904 р. Причиною було 
зростання промислової кризи в країні і потре-
бою створення механізму для швидкої проти-
дії [28, с. 35]. 

Детальний аналіз історичного становлення 
терміну «економічна безпека» в Україні в 
своїй науковій праці висвітлює І.В. Голіков. 
Підтримуючи точку зору автора, погоджує-
мось, що формування принципів економічної 
безпеки та поява даного терміну відбувались 
з 1991 р., адже саме в цей рік було здійснено 
зміну курсу новоствореної незалежної України 
на формування ринкової системи господарю-
вання, яка конкретизувалась в демократиза-
ції суспільства, подоланні соціальної напруги, 
забезпеченні політичних змін, становленні 
ринкової економіки, покращенні рівня життя 
населення [10, с. 312].

У наукових працях вітчизняних економіс-
тів термін «економічна безпека держави» почав 
досліджуватись лише наприкінці минулого сто-
ліття. На основі даних досліджень було сфор-
мовано відповідний методологічний інструмен-
тарій аналізу, що стало свідченням зародження 
нової підгалузі економічних досліджень – 
науки, яка вивчає теоретико-методологічні 
засади забезпечення економічної безпеки дер-
жави і має назву, яка походить від англійської 
economic security of state – економічна безпека 
держави, скорочено – «екосестейт» [32].
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Основним нормативно-правовим актом, що 
визначає основи національної безпеки, є Закон 
України «Про основи національної безпеки 
України» № 39 від 19 червня 2003 р. Тракту-
вання економічної безпеки в ньому відсутнє, 
однак, виходячи з визначення «національної 
безпеки» в термінології даного закону, еко-
номічна безпека, як складова, визначається 
як захищеність життєво-важливих інтересів 
людини і громадянина, суспільства і держави, 
за якої забезпечуються сталий розвиток сус-
пільства, своєчасне виявлення, запобігання і 
нейтралізація реальних та потенційних загроз 
національним інтересам у сферах науково-
технічної та інноваційної політики, ринку 
фінансових послуг, захисту прав власності, 
фондових ринків і обігу цінних паперів, подат-
ково-бюджетної та митної політики, торгівлі 
та підприємницької діяльності, ринку банків-
ських послуг, інвестиційної політики, ревізій-
ної діяльності при виникненні негативних тен-
денцій до створення потенційних або реальних 
загроз національним інтересам [2].

Юридичне трактування економічної безпеки 
закріплено в Методичних рекомендаціях щодо 
розрахунку рівня економічної безпеки Укра-
їни, які розроблені Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі України та затверджені 
29 жовтня 2013 р. Там економічна безпека 
визначається як стан національної економіки, 
що дає змогу зберігати стійкість до внутріш-
ніх та зовнішніх загроз, забезпечувати високу 
конкурентоспроможність у світовому економіч-
ному середовищі і характеризує здатність наці-
ональної економіки до сталого та збалансова-
ного зростання [3].

Відповідно до проекту закону України про 
основи запобігання та боротьби з економіч-
ними правопорушеннями № 4449а від 8 серпня 
2014 р., мета якого була визначена як забез-
печення економічної безпеки України і захист 
її фінансового потенціалу, економічна безпека 
тлумачиться як стан економіки, при якому 
забезпечується стійке економічне зростання, 
ефективне задоволення економічних потреб, 
контроль держави за рухом і використанням 
національних ресурсів, захист економічних 
інтересів країни на національному і міжнарод-
ному рівнях. Економічна безпека проголошена 
як визначальна складова національної без-
пеки [4].

Тлумачення категорії «економічна безпека 
держави» повинно відображати сутність даного 
явища. Здійснимо аналіз трактування поняття 
в наукових джерелах та нормативно-правових 
актах за такими складовими явища економіч-
ної безпеки, як об’єкт, мета, засоби та суб’єкти.

Терміни, що виділені з нормативно-право-
вих актів, мають, як і в різних наукових дослі-
дженнях, різні погляди щодо об’єкту, струк-
тури категорії «економічна безпека держави». 
В Законі України «Про основи національної 
безпеки України», в складі терміну «націо-

нальна безпека», є визначення економічної 
безпеки держави. У терміні звертається увага 
на необхідності економічної безпеки захищати 
інтереси як громадянина, так і держави, що 
засвідчує структурність «економічної безпеки 
держави»; зазначено два основних завдання – 
необхідність запобіганню і нейтралізації загроз 
та забезпеченні сталого розвитку. Однак у 
визначенні відсутня частина мети безпеки – 
зростання економіки; ідентифікуються сфери 
діяльності економіки, що спричинює обмеже-
ність дії економічної безпеки, адже динамічний 
розвиток постійно спричинює їх збільшення; в 
кінці зазначається, що здійснювати свої функ-
ції економічна безпека має «при виникненні 
негативних тенденцій до створення потенцій-
них або реальних загроз», що свідчить про 
визначення терміну «економічна безпека» як 
непостійного, а лише створення даного «стану», 
за умови загроз. 

Визначення терміну в Методичних рекомен-
даціях щодо розрахунку рівня економічної без-
пеки України (Міністерство економічного розви-
тку і торгівлі України) має також свої переваги 
та недоліки. До переваг можна віднести об’єкт – 
«стан», що свідчить про постійність даного 
явища; зазначена основна мета: збереження 
даного «стану» – можливість стійкості еконо-
міки як до внутрішніх, так зовнішніх загроз, 
крім того – стійкість та збереження позицій у 
світовому економічному середовищі і збалан-
соване зростання. Автори виклали три основні 
завдання економічної безпеки держави – проти-
стояння загрозам, збереження конкурентоспро-
можності і стале зростання. Однак до недоліків 
викладу даного терміну в Методичних реко-
мендаціях потрібно віднести: акцент в об’єкті 
визначення на «стані національної економіки», 
що формує враження захисту економічних 
інтересів держави в міжнародних відносинах, 
не поглиблюючись до проблем внутрішньої еко-
номіки; не зазначені суб’єкти виконання і яким 
чином даний «стан» досягається.

В проекті закону України про основи запо-
бігання та боротьби з економічними право-
порушеннями визначення мають всі значимі 
складові терміну: об’єкт (аналогічний попере-
дньому); чітко визначена мета – стійке еконо-
мічне зростання, ефективне задоволення еко-
номічних потреб, контроль держави за рухом 
і використанням національних ресурсів, захист 
економічних інтересів країни на національному 
і міжнародному рівнях, що акцентує увагу як і 
на національних економічних «потребах», так і 
особистісних, на захисті вітчизняних виробни-
ків як всередині країни, так і поза її межами; 
зазначена контролююча функція економічної 
безпеки – захист наявних ресурсів. Однак у 
даному визначенні відсутня головна функція 
економічної безпеки – протистояння загрозам, 
адже, відповідно даному визначенню, не ство-
рюється інструментарій захисту від загроз та 
протидії; не зазначено, ким «забезпечується 
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стійке економічне зростання, ефективне задо-
волення економічних потреб», однак чітко 
зазначено суб’єкт в останній частині терміну – 
«контроль держави за рухом і використанням 
національних ресурсів». 

Визначення «економічної безпеки держави», 
взяті з нормативно-правових актів, не мали в 
своєму змісті головних виконавців створення 
економічної безпеки – держави та громадян. 
Адже про це говорить навіть Конституція 
України, ст. 17: «Захист суверенітету і тери-
торіальної цілісності України, забезпечення її 
економічної та інформаційної безпеки є най-
важливішими функціями держави, справою 
всього Українського народу» [1, с. 5].

Як і в офіційних документах, в науковій 
вітчизняній та зарубіжній літературі не має 
єдиного визначення економічної безпеки дер-
жави, що є причиною широкої структуризації 
поняття та зв’язком з іншими галузями знань 
та практики (табл. 1–4) [10, с. 309]. 

Аналізуючи таблицю 1, констатуємо, що 
найбільша кількість науковців визначають 
об’єктом економічної безпеки держави стан 
економіки (економічної системи) та стан спро-
можності забезпечувати захист економічних 
інтересів і здатності здійснювати поступальний 
розвиток економіки (або якісна характеристика 
економічної системи, або наявність можливос-
тей для забезпечення репродукції виробничого 
потенціалу, стабільності суспільного ладу). Інші 
дослідники трактують дане поняття як захи-
щеність, сукупність умов та факторів, складну 
поліструктурну науку, економічні відносини, 
комплекс заходів та систему інструментів. 
Однак виділення такого об’єкту в економічній 
безпеці держави є неповним, адже захищеність 

є однією з функцій економічної безпеки дер-
жави, сукупність умов та факторів, заходів або 
системи інструментів свідчать про динамічність 
явища та виключають статичність (постійність) 
«стану» безпеки. Визначення терміну «еконо-
мічна безпека держави» як науки підкреслює 
функціональність її теоретичного блоку, однак 
не сутність самого явища. Економічні відно-
сини є тільки частиною об’єкту «економічної 
безпеки держави», адже до складу включають 
також суб’єктів економічної безпеки, заходи, 
що її забезпечують, та стратегічний потенціал. 

І економічна система, і інститути влади є 
відповідальними за створення даної «безпеки», 
однак деякі науковці трактують тільки «стан 
економіки» або «стан держави», що є непо-
вним. Тому, досліджуючи переваги та недоліки 
визначень об’єкту економічної безпеки держави 
в аналізованих роботах науковців, вважаємо, 
що найбільш комплексним буде визначення 
об’єкту як «стану спроможності економіки 
та інститутів влади протистояти негативним 
впливам з зовнішнього та внутрішнього серед-
овища забезпечити мету економічної безпеки 
держави». В таблиці 2 систематизовані цілі 
економічної безпеки держави, які виділяють 
науковці.

У визначенні мети «економічної безпеки 
держави» більшість науковців схиляються до 
виділення таких напрямів, як економічний 
розвиток; захищеність національних інтересів 
у сфері економіки; достатній економічний та 
оборонний потенціали; стабільність і стійкість 
національної економіки та суспільства; спро-
можність протистояти негативним впливам з 
зовнішнього та внутрішнього середовища; задо-
волення економічних потреб; дієздатність гос-

Таблиця 1
Аналіз об’єкту економічної безпеки держави

№ Об’єкти Автори визначення

1 Стан економіки / економічної системи
В. Кузьменко, А. Ісмаілова, В. Шлемко, 
А. Степаненко, В. Пірумов, О. Лепіхова, 
В. Тамбовцев, М. Герасимов, Х. Моргензан

2 Стан економіки та інститутів влади Л. Шевченко, В. Сенчагов, С. Дзюбик
3 Стан держави Л. Дмитриченко, Г. Пастернак-Таранущенко

4 Захищеність економічних інтересів М. Камлик, Н. Блінов, Л. Шевченко, 
А. Бесчастний, М. Єрмошенко

5 Сукупність умов та факторів / поєднання економічних, 
політичних і правових умов Л. Абалкін, А. Ілларіонов

6 Складна поліструктурна наука / дослідження національ-
них економічних інтересів і загроз економічній безпеці О. Власюк

7

Стан спроможності забезпечувати захист економічних 
інтересів і здатності здійснювати поступальний розвиток 
економіки / якісна характеристика економічної системи 
/ наявність можливостей для забезпечення репродукції 
виробничого потенціалу, стабільності суспільного ладу

Б. Губський, Г. Дарнопих, Я. Жаліло, 
Е. Бухвальд, А. Архіпов, М. Геєць, 
М. Кизим, Т. Клебанова (автори аналітичної 
доповіді Українського центру економічних і 
політичних досліджень)

8 Економічні відносини між різними суб’єктами з приводу 
досягнення необхідного рівня розвитку економіки І. Мішина

9 Комплекс заходів, спрямованих на стійкий розвиток 
національної економіки Р. Дяцків, З. Варналій, В. Мунтіян

10 Система інструментів пом’якшення суперечностей між 
суб’єктами економічної діяльності С. Окіта

Джерело: складено автором на основі [5 – 9;11–27; 29–31; 33–37]
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подарських систем. Значна кількість науков-
ців у власному визначенні економічної безпеки 
держави допускають в меті конкретизацію на 
окремому можливому випадку, сфері впливу, 
функції, показниках виявлення досліджува-
ного явища, про що свідчать винесені значення 
«мети» різних науковців у таблиці 2.

Узагальнивши наведені вище трактування 
економічної безпеки держави, вважаємо, що 

основним завданням економічної безпеки дер-
жави є: протистояння загрозам, збереження 
конкурентоспроможності та забезпечення ста-
лого зростання. Звідси визначимо мету даного 
терміну як: протистояння негативним впливам 
з зовнішнього та внутрішнього середовища, ста-
більність і конкурентоспроможність національ-
ної економіки, стійке економічне зростання 
добробуту держави та кожного громадянина.

Таблиця 2
Аналіз мети економічної безпеки держави

№ Мета Автори визначення

1 Економічний розвиток Л. Дмитриченко, Г. Пастернак-Таранущенко, Р. Дацків, 
В. Пірунов, З. Варналій, А. Бесчастний, В. Мунтіян

2 Соціально-орієнтований розвиток С. Дзюбик, А. Бесчастний, Л. Шевченко

3 Захист джерел матеріального та духовного 
розвитку А. Бесчастний

4
Створення механізму реалізації і 
захисту національних інтересів розвитку 
економіки

В. Сенчагов, Е. Бухвальд, Х. Маулль, М. Геєць, 
М. Кизим, Т. Клебанова (автори аналітичної доповіді 
Українського центру економічних і політичних 
досліджень)

5
Спроможність протистояти негативним 
впливам з зовнішнього та внутрішнього 
середовища

Я. Жаліло, М. Єрмошенко, А. Бесчастний, О. Лепіхова, 
В. Кузьменко, Б. Грієр, С. Окіта

6 Захищеність національних інтересів у 
сфері економіки

Г. Дарнопих, І. Мішина, В. Сенчагов, М. Єрмошенко, 
С. Дзюбик, Л. Шевченко, А. Бесчастний, М. Камлик, 
А. Ісмаілова, Л. Шевченко, Б. Губський, Г. Дарнопих

7
Відпрацювання та впровадження 
оптимальної соціально-орієнтованої 
економічної політики

В. Сенчагов

8 Вирішення соціальних завдань В. Пірунов
9 Стійке економічне зростання Л. Ісмаілова

10 Задоволення економічних потреб І. Мішина, Я. Жаліло, В. Шлемко, І. Бінько, 
Е. Бухвальд, А. Архіпов, Л.І смаілова

11 Контроль з боку держави за переміщенням 
і використанням національних ресурсів Е. Бухвальд, Л. Ісмаілова

12 Максимальне виробництво економічних 
ресурсів на душу населення А. Ілларіонов

13 Достатній економічний потенціал

М. Єрмошенко, С. Дзюбик, М. Геєць, М. Кизим, 
Т. Клебанова (автори аналітичної доповіді Українського 
центру економічних і політичних досліджень), 
Л. Шевченко

14 Достатній оборонний потенціал

В. Сенчагов, С. Дзюбик, М. Геєць, М. Кизим, 
Т. Клебанова (автори аналітичної доповіді Українського 
центру економічних і політичних досліджень), 
Л. Шевченко, В. Губський

15 Незалежність національної економіки М. Єрмошенко, В. Пірунов, Л. Абалкін

16 Суверенність держави
М. Геєць, М. Кизим, Т. Клебанова (автори аналітичної 
доповіді Українського центру економічних і політичних 
досліджень)

17 Стабільність і стійкість національної 
економіки і суспільства

В. Шлемко, І. Бінько, А. Степаненко, М. Герасимов, 
М. Єрмошенко, О. Лепіхова, М. Геєць, М. Кизим, 
Т. Клебанова (автори аналітичної доповіді Українського 
центру економічних і політичних досліджень), 
Л. Абалкін, В. Губський, Б. Грієр

18 Здатність до постійного поновлення та 
самовдосконалення М. Єрмошенко, З. Варналій, Л. Абалкін

19 Безпека соціально-економічних систем О. Власюк

20 Зростання та забезпечення добробуту 
громадян

Л. Дмитриченко, Г. Дарнопих, Г. Пастернак-
Таранущенко, Е. Бухвальд, Х. Моргензан

21 Дієздатність господарських систем Г. Дарнопих, В. Тамбовцев, М. Геєць, М. Кизим, 
Т. Клебанова (автори аналітичної доповіді УЦЕПД)

22
Забезпечення конкурентоспроможності 
економіки у світовій системі 
господарювання

Я. Жаліло

Джерело: складено автором на основі [5 – 9;11–27; 29–31; 33–37]
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Трактування економічної безпеки держави для 
повноти потребує визначення засобів, що мають 
бути використані для її досягнення (табл. 3).

Дослідивши термін «економічна безпека 
держави», констатуємо, що лише незначна час-
тина науковців у визначенні конкретизують 
засоби її досягнення і лише деякі називають 
їх. В більшості фахівці розглядають засоби для 
досягнення безпеки шляхом створення абстрак-
тного механізму протидії загрозам, реалізації 
та захисту національних інтересів розвитку 
економіки, підтримання соціально-орієнтова-
ної економічної політики держави (М. Кам-
лик [21, с. 8], В. Сенчагов [29, с. 47], З. Варна-
лій [7, с. 35], В. Мунтіян).

Аналізуючи праці вітчизняних та зарубіж-
них науковців, визначимо засоби, що викорис-
товуються для досягнення економічної безпеки 
держави у вигляді «створення соціально-орі-
єнтованого механізму протидії внутрішнім 
та зовнішнім загрозам та реалізації і захисту 
національних інтересів розвитку економіки, 
адаптованого до особливостей національної 
економіки». Трактування засобів досягнення 
та збереження економічної безпеки держави, 
таким чином, буде найбільш повним та набли-
женим до особливостей української національ-
ної економіки.

У наукових працях суб’єктами реалізації еко-
номічної безпеки держави дослідники називають 
економічні системи різних рівнів ієрархії; дер-
жаву (інститути влади) та суспільство (націю). 
Більшість вчених схильні до думки, що вико-
навцем досягнення стану економічної безпеки 
держави є економічна система країни, менше – 
держава. Лише незначна кількість дослідників у 
власному визначенні зазначають виконавцями і 
державу (інститути влади), і економічну систему 
країни. На нашу думку, як і державні інсти-
тути з покладеними на їх функціями, так і еко-
номічна система держави різних рівнів ієрархії 
у взаємодії можуть виступати повноправними 
виконавцями, що дійсно забезпечать стабільний 
стан економічної безпеки держави.

Висновки. Дослідивши тлумачення категорії 
«економічна безпека держави» в сучасній нау-
ковій літературі, констатуємо значну варіацію 
його трактування, що породжує зростання важ-
ливості точного та повного визначення, адже 
це забезпечить правильне усвідомлення суті 
даного явища науковцями, що далі досліджува-
тимуть поняття; державними інститутами, що 
розроблятимуть механізми забезпечення еко-
номічної безпеки; кожним громадянином, що 
є частиною держави, системи економіки і сус-
пільної свідомості.

Таблиця 3
Засоби досягнення економічної безпеки держави

№ Засоби Автори
1 Впровадження оптимально соціально-орієнтованої економічної політики М. Камлик

2 Створення механізму реалізації і захисту національних інтересів розвитку еко-
номіки та підтримання соціально-політичної стабільності суспільства В. Сенчагов

3 Створення механізму протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам або ризикам З. Варналій, В. 
Мунтіян

4
Недопущення порушення зв’язків з постачальниками сировинних ресурсів і 
посилення небезпечних тенденцій розшарування суспільства та ескалації соці-
альних конфліктів

Х. Маулль

5 Вимірювання економічної безпеки коливаннями ВНП; аналіз структури госпо-
дарських зв’язків і типу виробництва Б. Грієр

6 Створення сприятливих умов для імпорту в країну, зміцнення національної 
валюти, розвиток стратегічної інвестиційної політики С. Окіта

Джерело: складено автором на основі [5–9; 11–27; 29–31; 33–37]

Таблиця 4
Суб’єкти економічної безпеки держави

№ Засоби Автори

1

Економічна система (соціально-еконо-
мічні системи різних рівнів ієрархії: 
- особа; 
- домашнє господарство; 
- галузь; 
- регіон; 
- сектор економіки; 
- національна економіка; 
- світове господарство)

В. Кузьменко, Л. Ісмаілова, Я. Жаліло, В. Шлемко, 
І. Бінько, В. Сенчагов, А. Степаненко, М. Єрмошенко, 
В. Пірунов, С. Дзюбик, О. Лепіхова, Е. Бухвальд, 
А. Архіпов, В. Тамбовцев, О. Власюк, І. Мішина

2 Держава 
(інститути влади)

Л. Ісмаілова, Л. Шевченко, Б. Губський, Л. Дмитриченко, 
І. Мішина, Г. Пастернак-Таранущенко, В. Пірунов, 
З. Варналій, А. Бесчастний, М. Геєць, М. Кизим, 
Т. Клебанова (автори аналітичної доповіді Українського 
центру економічних і політичних досліджень), Н. Блінов, 
В. Сенчагов, С. Дзюбик

3 Суспільство (нація) А. Бесчастний, В. Мунтіян 
Джерело: складено автором на основі [5–9;11–27; 29–31; 33–37]
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Отже, систематизувавши сучасні вітчизняні 
та зарубіжні наукові доробки за допомогою 
аналізу кожної складової терміну «економічна 
безпека держави» в таблицях 1–4, визначимо 
економічну безпеку держави як стан спромож-
ності економіки та інститутів влади забезпе-
чити стабільність і конкурентоспроможність 
національної економіки, можливість протисто-
яти негативним впливам чинників зовнішнього 
та внутрішнього середовища, стійке економічне 
зростання добробуту держави та кожного гро-
мадянина шляхом створення соціально-орієнто-
ваного механізму протидії негативним впливам, 
реалізації і захисту національних інтересів роз-
витку економіки, адаптованого до особливостей 
національної економіки.

Дане визначення є комплексним, адже 
включає в себе всі складові трактування катего-
рії «економічна безпека держави» і може стати 
основою для подальших досліджень економіч-
ної безпеки, її складових, рівнів реалізації і 
створення ефективних механізмів її досягнення 
в Україні.
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