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Текст лекції:
1. Генезис економічної безпеки.
Прискорення процесів глобалізації, активна інтеграція України в
систему світових господарський зв’язків і поглиблення ринкових відносин в
економіці, а також криміналізація суспільства – призводять до виникнення
різних загроз. На сьогодні Україна знаходиться в залежності від іноземних
інвестицій і валют, економіка країни базується на сировинному секторі та
дешевій високо кваліфікованій робочій силі. Виникає нагальна необхідність
захисту національних інтересів і реалізація всього потенціалу народного
господарства, іншими словами реалізації позицій економічної безпеки. Слід
зазначити, що термін економічна безпека в Україні почала застосовувати
зрівняно нещодавно, в 90–ті роки ХХ століття. Пов’язане це було з
проголошення незалежності України та становленням державності, а також з
впровадженням ринкових цінностей. Згідно з ст. 3 Конституцією України –
«людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Закон визначає
основні сфери національної безпеки, серед яких зовнішньополітична, сфера
державної безпеки, військова сфера та сфера безпеки державного кордону
України, внутрішньополітична, економічна, соціальна, гуманітарна,
екологічна, інформаційна сфери. Відштовхуючись від цих міркувань, учені
намагаються вивести визначення поняття «економічна безпека». Про
суттєві розбіжності відносно його дефініції свідчить такий перелік.
1.
Економічна безпека – стан держави, за яким вона забезпечена
можливістю створення умов для заможного життя її населення,
перспективного розвитку її економіки у майбутньому та зростання добробуту
її мешканців.

2.
Економічна безпека – спроможність держави забезпечувати
захист національних економічних інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз,
здійснювати поступальний розвиток економіки з метою підтримання
стабільності суспільства і достатнього оборонного потенціалу за будь-яких
умов і варіантів розвитку подій.
3.
Економічна безпека –
здатність економіки забезпечувати
ефективне задоволення суспільних потреб на національному і міжнародному
рівнях.
4.
Економічна безпека –
сукупність умов і чинників, які
забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність та
сталість, здатність до постійного оновлення і самовдосконалення.
5.
Економічна безпека –
спроможність держави самостійно
виробляти й здійснювати власну економічну політику, а також визначати та
реалізовувати власні національні інтереси.
6.
Економічна безпека – здатність національної економіки до
розширеного самовідтворення з метою задоволення на визначеному рівні
потреб власного населення і держави, протистояння дестабілізуючій дії
чинників, що створюють загрозу нормальному розвитку країни, забезпечення
конкурентоспроможності національної економіки у світовій системі
господарювання.
2. Зміст економічної безпеки.
Правове
регламентування
становлення та розвитку економічної безпеки в Україні за хронологією
нормативних документів.
Економічна безпека є складним і багатоплановим суспільним явищем,
яке характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву. З
позицій багатоаспектного підходу визначення поняття «економічна безпека»
нерозривно пов’язане з такими поняттями, як:
- «інтереси» (національні, державні, індивідуальні, корпоративні,
суспільні та ін.)
- «стійкість» (національної економіки, економічного розвитку,
соціально-економічної системи тощо)
- «незалежність» (економіки від зовнішніх ринків, розробка
національної економічної стратегії без зовнішнього впливу)
- «відтворення» (головним життєво важливим інтересом в економічній
сфері для суб’єкта будь-якого рівня – від особи до держави – є відтворення
свого існування).
Правове регламентування становлення та розвитку економічної
безпеки в Україні за хронологією нормативних документів:
28.06.1996 р. Конституція України – Запроваджено до нормативної
лексики поняття «економічна безпека»; визначено, що забезпечення
економічної безпеки (поряд із захистом суверенітету і територіальної
цілісності України) є найважливішою функцією держави і справою всього
українського народу.
16.01.1997 р. Концепція (основи державної політики) національної

безпеки України – Зазначено, що самозбереження і прогресивний розвиток
України як суверенної держави залежать від здійснення цілеспрямованої
політики щодо захисту її національних інтересів. Визначено сутність поняття
«національна безпека», основні об’єкти національної безпеки та принципи її
забезпечення; окреслено сутність та пріоритетні національні інтереси
України, визначено основні загрози національній безпеці України, в т. ч. в
економічній сфері; окреслено основні напрями державної політики
національної безпеки України.
05.03.1998 р. Закон України «Про Раду національної безпеки і
оборони України» – Визначено правові засади організації та діяльності Ради
національної безпеки і оборони України, її склад, структуру, компетенцію і
функції.
09.06.2003 р. Закон України «Про основи національної безпеки
України» – Визначено основні засади державної політики, спрямованої на
захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи,
суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах
життєдіяльності. Подано визначення термінів «національна безпека», «національні інтереси», «загрози національній безпеці»; визначено правову основу
національної безпеки, об’єкти національної безпеки, суб’єкти, їх функції та
принципи забезпечення національної безпеки; окреслено пріоритетні
національні інтереси та загрози національним інтересам і національній
безпеці України; визначено основні напрями державної політики з питань
національної безпеки.
15 серпня 2012 р. Розпорядження Кабінету Міністрів України №
569-р «Про схвалення Концепції забезпечення національної безпеки у
фінансовій сфері» .
Наказ Мінекономрозвитку від 29.10.2013р. № 1277 «Про
затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня
економічної безпеки України»
12.02.2007 р. Стратегія національної безпеки України (в редакції
Указ Президента України «Про нову редакцію Стратегії національної
безпеки України» від 8 червня 2012 року № 389/2012) – Зазначено, що
подальший розвиток і захист найвагоміших здобутків України потребує
чіткої визначеності держави у стратегічних пріоритетах і цілях, які мають
відповідати викликам і загрозам XXI ст., її взаємодії з сучасними системами
міжнародної і регіональної безпеки. Визначено принципи, пріоритетні цілі,
завдання та механізми забезпечення життєво важливих інтересів особи,
суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз; конкретизовано
засади політики держави у сфері національної безпеки, у тому числі щодо
забезпечення прийнятного рівня економічної безпеки.
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6
травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»:
Політика національної безпеки України ґрунтується на повазі до норм і
принципів міжнародного права. Україна захищатиме свої фундаментальні

цінності, визначені Конституцією та законами України, - незалежність,
територіальну цілісність і суверенітет, гідність, демократію, людину, її права
і свободи, верховенство права, забезпечення добробуту, мир та безпеку. Їх
захист забезпечать ефективні Збройні Сили України, інші військові
формування, утворені відповідно до законів України, розвідувальні,
контррозвідувальні і правоохоронні органи держави, динамічний розвиток
економіки України.
Указ Президента України 12 січня 2015 року № 5/2015 від «Про
Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: визначає мету, вектори
руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори належних
оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-правових умов
становлення та розвитку України; вектор безпеки - це забезпечення гарантій
безпеки держави, бізнесу та громадян, захищеності інвестицій і приватної
власності. Україна має стати державою, що здатна захистити свої кордони та
забезпечити мир не тільки на своїй території, а й у європейському регіоні.
Визначальною основою безпеки має також стати забезпечення чесного і
неупередженого правосуддя, невідкладне проведення очищення влади на всіх
рівнях та забезпечення впровадження ефективних механізмів протидії
корупції. Особливу увагу потрібно приділити безпеці життя та здоров'я
людини, що неможливо без ефективної медицини, захищеності соціально
вразливих верств населення, безпечного стану довкілля і доступу до якісної
питної води, безпечних харчових продуктів та промислових товарів.
3. Характерні особливості економічної безпеки
Економічна безпека є складним і багатоплановим суспільним явищем,
яке характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву. З
позицій багатоаспектного підходу визначення поняття «економічна безпека»
нерозривно пов'язане з такими поняттями, як:
«інтереси» (національні, державні, індивідуальні, корпоративні,
суспільні та ін.);
«стійкість» (національної економіки, економічного розвитку,
соціально-економічної системи тощо);
«незалежність» (економіки від зовнішніх ринків, вироблення
національної економічної стратегії без зовнішнього впливу);
«відтворення» (головним життєво важливим інтересом в економічній
сфері для суб'єкта будь-якого рівня – від особи до держави – є відтворення
свого існування).
Дослідження цієї проблеми у такому контексті переконує, що
економічна безпека – це не лише дієздатність самої держави, тобто її
спроможність реалізовувати власні владні рішення, а й можливість для
економічних суб'єктів різних рівнів діяти відповідно до своїх базових
інтересів, проте у загальному руслі зміцнення економічної безпеки країни.
Зазначений підхід може бути застосований як до економічного відтворення
індивідуума (відтворення робочої сили), суб'єктів господарської діяльності
різного роду (відтворення капіталу) і держави (економічна сторона

відтворення держави як інституту – забезпечення економічної основи для
стабільного виконання покладених на неї функцій), так і до суспільного
відтворення як такого, яке є інтегральним показником і свого роду
підґрунтям економічної безпеки країни, що узагальнює поняття економічної
безпеки індивідуума, суб'єктів господарської діяльності і держави.
Беззаперечно, координаційна і керівна роль у процесі забезпечення
економічної безпеки країни має належати державі, дії якої у цьому разі не
узгоджуються з інтересами власної економічної безпеки. Проте така
суперечність об'єктивно зумовлена функцією держави як гаранта
національних інтересів. Така методологія відкриває шлях для дослідження
одного з найбільш фундаментальних чинників впливу на стан економічної
безпеки країни – способу та ступеня узгодженості індивідуальних,
корпоративних та національних інтересів.
Таким чином, економічну безпеку необхідно розглядати як базову
складову національної безпеки, її фундамент і матеріальну основу і, разом з
тим, як взаємопов'язану систему певних рівнів (рис. 1). Це означає, що стан
національної безпеки держави залежить від життєздатності економіки, її
ефективності,
мобільності,
конкурентоспроможності.
Забезпечення
економічної безпеки є виключною прерогативою держави.

Рис. 1. Рівні економічної безпеки.
Вивчення питання сутності економічної безпеки передбачає розгляд
певних базових елементів.
Об'єкти економічної безпеки. Об'єктами національної економічної
безпеки є держава, суспільство, домогосподарство, окремі громадяни,
підприємства, установи, організації, окремі території, а також основні
елементи економічної безпеки та економічна система в цілому.
Одночасно держава є не тільки об'єктом, а й основним суб'єктом
економічної безпеки і здійснює свої функції у цій сфері через органи
законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Разом з тим, це не виключає
участі громадян та їх об'єднань у підтриманні економічної безпеки. Більше
того, такі дії мають всіляко заохочуватися державою. Нагадаємо, в
Конституції України чітко зазначено, що забезпечення економічної безпеки є

найважливішою функцією держави і справою всього українського народу.
Однак активна участь громадянина у забезпеченні економічної безпеки
неможлива без усвідомлення ним важливості цієї державної справи і прояву
активної життєвої позиції.
Першочергове значення при створенні та забезпеченні системи
економічної безпеки як складової цілісної системи національної безпеки
держави має визначення національних економічних інтересів. Адже саме від
цього залежить вироблення ефективних засобів їх реалізації і захисту, а
розробка концепції і стратегії забезпечення економічної безпеки завжди
спирається на довгострокові національні економічні інтереси.
Національні економічні інтереси – життєво важливі матеріальні,
інтелектуальні цінності, визначальні потреби суспільства і держави,
реалізація яких гарантує економічний суверенітет держави, її незалежність у
розробці економічної політики та реалізації управлінських рішень, стійкість
національної економіки, її відтворення та прогресивний розвиток.
Для проведення аналітичної та прогностичної діяльності відповідні
державні органи повинні визначати національні економічні інтереси,
досліджувати їх взаємодію, співвідношення пріоритетності тощо. Можна
застосовувати класифікацію національних економічних інтересів, що
зображена на рис. 2.
Розробка програми першочергових та довгострокових заходів щодо
забезпечення економічної безпеки і практичні кроки у цьому напрямі мають
спиратися на чітке розуміння загроз економічній безпеці.
У системі полярних зв’язків розвитку природи і суспільства економічна
безпека є відповідною реакцією на загрози і небезпеки нормальної діяльності
всіх суб’єктів господарювання. Перешкоди досягненню економічної цілі ,
загрози і небезпека руйнації суспільного статусу суб’єкта економічної
діяльності викликають супротивну реакцію.
Однак, не всі перешкоди мають своїм наслідком формування відносин
економічної безпеки. Є перепони руху вперед, що викликані об’єктивними
протиріччями розвитку. Наприклад, низки темпи економічного зростання,
низка ефективність виробництва, конкурентоспроможність виробництва і
продукту є загрозою і небезпекою для економічного стану суспільства.
Розвиток цих явищ має негативні наслідки. Але, ці перешкоди подолаються
не здійсненням цілеспрямованих заходів усунення економічної небезпеки, а
організацією функціонування всієї економічної системи суспільства та його
окремих суб’єктів.
Разом з тим, окремі об’єктивні фактори також можуть бути джерелом
економічної загрози і небезпеки. Наприклад, дії стихійних сил природи
можуть руйнувати продуктивні сили суспільства і приводити до економічних
втрат. Окрім об’єктивних перешкод економічної діяльності
є джерела
суб’єктивного характеру, які пов’язані з суперництвом і конкуренцією.
Наприклад, позбавлення конкурента джерел постачання сировини,
технологій, кредитів, ринків збуту товарів і послуг, тощо.
Подібні
перешкоди складають головне джерело економічної загрози і небезпеки для

всіх суб’єктів економічної діяльності суспільства.

Рис. 2. Класифікація національних економічних інтересів.
Для подальшого аналізу суттєвих проблем економічної безпеки треба,
перед усім, визначитись з поняттями ―економічна загроза‖ та ―економічна
небезпека‖. Нажаль, сьогодні в фаховій і навчальної літератури між цими
поняттями не проводиться різниця. Інколи говорять, що економічна
небезпека – це потенційна можливість втрат, а загроза – це конкретна і
безпосередня форма прояву небезпеки, але, при цьому, загроза розуміється як
сукупність передумов і факторів, що створюють небезпеку.
Якщо поняття економічної небезпеки і безпеки є безпосередньо
пов’язаними і протилежними полюсами, то категорія економічної загрози
повинна мати власній зміст. Різниця поміж економічною загрозою і
небезпекою визначається розвитком ймовірності втрати, перетворенням його

джерела з потенційного в реальний чинник.
Поява загрози визначає потенційну можливість економічних втрат для
суб’єкта господарювання. Реакція останнього на появу загрози повинна
проявлятись в формуванні передумов для відбиття можливої небезпеки
негативних наслідків. Отже,
Економічна загроза – це потенційна можливість нанесення шкоди
суб’єктам господарчої діяльності з боку окремих чинників внутрішнього і
зовнішнього середовищ.
Природа економічної загрози має потенційній характер, але вона
усвідомлюється людиною, хоча й немає реальних ознак. Усвідомлення
економічної загрози дає можливість суб’єкту господарювання створити
реальну модель її відбиття.
Коли економічна загроза набуває ймовірний характер, вона
перетворюється з потенційного в реальній чинник можливої економічної
втрати, якій має граничні показники від 0 до 1. Таким чином,
Економічна небезпека – це конкретна і безпосередня, реальна форма
проявлення загрози, яка має ймовірну математичну інтерпретацію.
Реальна небезпека з її ймовірним характером, в свою чергу, має
особливості розвитку на двох етапах, між якими можна умовно визначити
поріг. Перший з них (допороговий) визначається тим, що внаслідок
реалізації небезпеки суб’єкт економічної діяльності несе втрати, які не
руйнують його організаційні структури, тобто втрати, що поновляються і не
мають суттєвих від’ємних наслідків для досягнення цілей розвитку.
Для другого (післяпорогового) етапу розвитку небезпеки, коли вона
здійснюється, наслідком є руйнація частини, або усіх організаційноекономічних структур суб’єкта господарювання, що
унеможливлює
виконання місії, досягнення цілей розвитку.
Наприклад, дій конкурента призвели до скорочення маркетингової
мережі підприємства, продажу частини бізнесу, втрати контрольного пакету
акцій, закриття фірми з усіма відповідними наслідками.
Тому, в межах розвитку економічної загрози і небезпеки формуються
три складових частини ознак її виявлення для суб’єкта господарювання:
1. Потенційна можливість втрат (загроза).
2. Реальна можливість втрат прибутків і джерел їх походження, що
поновлюються (допорогова небезпека).
3. Реальна можливість втрати статусу і згортання діяльності суб’єкта
господарювання (післяпорогова небезпека).

Розвиток небезпечної ситуації для економічної системи має наступній
вигляд:
Загроза
Небезпека
допорогова
післяпорогова

І ступінь
ІІ ступінь
ІІІ ступінь
Загрози економічній безпеці видозмінюються залежно від стану та
рівня розвитку економічної системи і для кожної окремо взятої держави
відрізняються характером та рівнем гостроти. В узагальненому вигляді
класифікацію загроз економічній безпеці держави можна провести за такими
параметрами (рис.3).

Рис. 3. Класифікація загроз економічній безпеці держави.
З метою прийняття державними органами обґрунтованих рішень
необхідний моніторинг індикаторів (показників) економічної безпеки, який

передбачає перш за все фактичне відстеження, аналіз і прогнозування
найважливіших груп економічних показників.
Індикатори економічної безпеки – реальні статистичні показники
розвитку економіки країни, які найбільш повно характеризують явища і
тенденції в економічній сфері. Особливу увагу слід зосередити на таких
загальних індикаторах економічної безпеки:
– валовий внутрішній продукт (ВВП);
– темп інфляції;
– дефіцит бюджету;
– рівень безробіття;
– економічне зростання;
– рівень та якість життя;
– енергетична залежність;
– інтегрованість у світову економіку;
– сальдо експорту-імпорту;
– стан демографічних процесів;
– державний внутрішній та зовнішній борги;
– рівень тінізації економіки.
Конкретизований перелік основних індикаторів оцінки економічної
безпеки України наведений у Методиці розрахунку рівня економічної
безпеки України.
Невід'ємною складовою визначення рівня економічної безпеки є
встановлення не лише певного набору індикаторів економічної безпеки, а й
їхніх порогових /граничних значень.
Порогові/граничні значення індикаторів економічної безпеки – це
кількісні величини, порушення яких викликає несприятливі тенденції та
загрозливі процеси в економіці.
Наближення
індикаторів
економічної
безпеки
до
їх
граничнодопустимої величини свідчить про наростання загроз соціальноекономічній стабільності суспільства, а перевищення граничних, або
порогових, значень – про входження суспільства в зону нестабільності і
соціальних конфліктів, фактично, про реальну загрозу економічній безпеці.
Зважаючи на це, економічну безпеку держави часто трактують як деякий
стан, що задовольняє визначений набір порогових значень показниківіндикаторів. Такий підхід має право на існування, оскільки він дає
можливість зафіксувати деякий зріз економічної ситуації як основу для
прийняття управлінських рішень. Проте економічну безпеку доцільно
розуміти ширше, як прогресуюче і динамічне явище, оскільки економіка не
може розглядатися як щось статичне. Якщо у державі спостерігаються
розвиток і економічне зростання, то економічна безпека зміцнюється і
закріплюється, а її порогові значення зміщуються у бік вищих значень, або
вводяться нові індикатори, що відображають новий рівень і новий якісний
стан економічної системи. Економічний спад і економічна криза
супроводжуються, як правило, загрозами і небезпеками стабільності
соціально-економічній ситуації і призводять до наближення показників до

граничнодопустимого рівня індикаторів безпеки. Відповідно динамічність
конкретних порогових величин індикаторів економічної безпеки породжує
значні труднощі для їхнього апріорного визначення, відтак вони навряд чи
можуть бути визначеними на певний тривалий термін, а тим більше,
запозичені з досвіду інших країн. Тому розроблення системи порогових
значень індикаторів економічної безпеки – одне з найбільш актуальних і
важливих завдань економічної науки.
Критерій економічної безпеки – оцінка стану економіки з позиції
найважливіших процесів, що відображають суть економічної безпеки.
Критеріальна оцінка безпеки містить оцінки:
— ресурсного потенціалу і можливостей його розвитку;
— рівня ефективності використання ресурсів, капіталу і праці та його
відповідності рівню найбільш розвинених та передових країн, а також
рівню, за якого загрози внутрішнього і зовнішнього характеру
зводяться до мінімуму;
– конкурентоспроможності економіки;
– цілісності територій і економічного простору;
– суверенітету, незалежності та можливостей протистояння зовнішнім
загрозам;
– соціальної стабільності.
В. Мунтіян наводить різні методи оцінювання економічної безпеки
країни, багато з яких використовують методи експертних оцінок при
підрахунку, що значно ускладнює їх застосування у зв'язку зі складністю
одержання таких оцінок. Запропоновані діагностики розрахунку безпеки
регіонів з позицій різних сфер економіки, які враховують інтегральні
показники розвитку цих сфер та їх граничні значення.
У Концепції економічної безпеки України інтегральний індикатор
складається з 14 груп індикаторів, що характеризують той чи інший бік
економічної безпеки держави. Рівень кожної групи індикаторів приймався за
100 у 1991 р., на основі чого вираховувалися значення показників у
подальших роках. Проте недолік цієї методики пов'язаний зі складністю або
взагалі неможливістю підрахунку деяких економічних показників у
результаті браку їхнього статистичного обліку.
Методика визначення рівня соціального, економічного та екологічного
розвитку регіонів містить такі етапи.
1. Вибір показників (ознак), які характеризують вплив факторів на
розвиток регіону. Для передбачення вагомості впливу будь-якого фактора на
розвиток регіону необхідно визначити ваговий коефіцієнт j-Ї ознаки
експертним шляхом серед п-ї кількості експертів як середнє арифметичне з
часткових оцінок ; j-ї ознаки, яку дав n-й експерт:

Де k j -ваговий коефіцієнт j-ї ознаки;
S jn - оцінка j – ї ознаки n – й експерт;
N – кількість експертів.
Результати оцінювання дають змогу визначити інтегральні вагові
коефіцієнти j – ї ознаки, яка характеризує рівень соціального, екологічного та
економічного розвитку регіонів.
2. Розрахунок часткових індексів розвитку регіону здійснюється за
такими формулами:
–
для j-х ознак, кількісне зростання яких позитивно впливає на
рівень розвитку регіону:

— для j-х ознак, кількісне зростання яких негативно впливає на рівень
розвитку регіону:

де I ij – частковий індекс і-го регіону за певний період;
m ij– значення у'-ї ознаки для і-го регіону;
m
m
max j,
min j – відповідно максимальне і мінімальне значення j-ї ознаки
за всіма регіонами.
3. Розрахунок інтегрального індексу регіонального розвитку
здійснюється за формулою

Де I i – інтегральний індекс регіонального розвитку;
І – кількість показників (ознак).
Ця формула використовується для розрахунку інтегрального індексу
регіонального розвитку у випадку зведення j-х ознак для оцінювання рівня
розвитку. Одержаний індекс дає можливість узагальнити типові
характеристики розвитку явища протягом досліджуваного періоду.
Далі на основі цих розрахунків відбувається групування регіонів за
рівнем розвитку (лідери, середньорозвинуті та проблемні) та оцінювання
динаміки розвитку регіонів (підрахунок темпів зростання показників та
швидкості зростання регіонів).
Методика визначення оцінки економічної безпеки України А.
Степаненко та М. Герасимова полягає у врахуванні незіставності
показників, що характеризують її. Для подолання цього застосовується

процедура стандартизації або нормування. Ця процедура має дуже важливе
значення, оскільки робить економічні об'єкти порівнянними та дає
можливість визначити інтегральні оцінки їхньої економічної безпеки, а також
економічної безпеки певної їх сукупності.
Розрахунок показників економічної безпеки України та її регіонів
містить такі кроки:
1)
стандартизація показників, що характеризують економічну безпеку;
2)
визначення інтегральних оцінок регіонів;
3)
визначення коефіцієнтів економічної безпеки України та її регіонів.

Ця методика може бути також використана для розрахунку оцінок
складових економічної безпеки України.
К. Єфремов, Є. Георгадзе наводять методику моніторингу системи
соціально-економічних показників на основі урахування їхніх граничних
значень та вказують на те, що тільки за наявності граничних значень, що
мають оцінку з урахуванням особливостей економіки регіону, можливо
оцінити рівень кризової ситуації в тій чи іншій сфері.
Модель визначення оцінки економічної безпеки України О. Баженової
враховує не тільки значення показників-індикаторів економічної безпеки
держави, а і їхні граничні рівні.
Для оцінки рівня економічної безпеки в цій моделі оцінюються
показники, що характеризують рівень загрози за і-ю ознакою:
де d it – рівень i-ї загрози економічній безпеці держави в момент часу t;
х it – реальне значення і-го показника в момент часу t;
z i – граничне значення і-го показника.
Для урахування можливої залежності ознак між собою застосовується
зважування цих показників. За важелі обрано показник ß i, який
вираховується так:

де r ij – коефіцієнт кореляції між рівнями загроз.
Таким чином, нехай є п показників-критеріїв економічної безпеки, які
можна дослідити за допомогою системи показників, що утворюють множину
Інтегральний показник визначення стану економічної безпеки держави
D t становить функцію
Цю залежність також можна представити у вигляді

Цей показник дає можливість принаймні точно визначати стан
економічної безпеки країни.
Описані методи придатні також для визначення економічної безпеки як
країни, так і окремого регіону або навіть підприємства, якщо відомі
індикатори їхнього ефективного функціонування та їхні граничні значення.
Вони також дають змогу аналізувати та прогнозувати цей важливий для
держави показник з метою прийняття ефективних та вчасних управлінських
рішень стосовно подолання та протидії загрозам економічній безпеці
держави.

Потрібно комплексно використовувати різні методи підрахунку
інтегрального показника, що значно поліпшить рівень прогнозування
економіки та попередження загроз. Моніторинг інтегрального показника
відіграє важливу роль у питанні забезпечення економічної безпеки країни,
оскільки вчасна реакція на зміну його тенденції дає можливість попереджати
негативні тенденції в цій сфері.
Отже, економічна безпека країни може трактуватися як поєднання
економічної безпеки держави, тобто безпеки макрорівня, і безпеки
економічних суб'єктів, тобто безпеки мікрорівня. Варто зауважити, що як
безпека держави, так і безпека мікрорівня, наприклад підприємств, певний
час можуть забезпечуватися окремо або навіть за рахунок одна одної.
Водночас у стратегічному плані це не лише взаємопов'язані, а й неподільні
поняття. Саме суперечність між безпекою цих двох рівнів є головною
проблемою економічної безпеки України на сучасному етапі. Прикладом
такої суперечності можуть бути наслідки монетарної стабілізації, під час якої
відбулося розшарування грошового обігу і безпека макрорівня була
досягнута за рахунок погіршення умов безпеки підприємств унаслідок
переміщення диспропорцій на мікрорівень й додаткового навантаження на їх
фінанси. Протилежний приклад – переведення коштів вітчизняних
комерційних структур на зберігання до іноземних банків. Це зміцнює
економічний потенціал іноземних країн й одночасно підриває його в Україні,
а отже, послаблює економічну безпеку держави. Саме тому забезпечення
економічної безпеки України можливе лише за умови узгодження трьох її
рівнів – безпеки індивідуума, підприємства (фірми) і держави. Це є основним
завданням економічної політики держави на сучасному етапі трансформації
суспільства України.
Світовий досвід вчить, що забезпечення економічної безпеки – гарантія
незалежності країни, умова стабільності та ефективної життєдіяльності
суспільства. Проте в сучасних умовах досягнення стану економічної безпеки
неможливе без чіткого визначення, вивчення та реалізації національних
економічних інтересів.

