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ECONOMIC SECURITY OF THE STATE: HISTORICAL ASPECTS AND 

CHARACTERISTIC OF THE ESSENCE 
 
Розглянуто історичні аспекти розвитку поняття «безпека» та «економічна безпека 
держави». Запропоновано власне бачення поняття «безпека». Розглянуто 
характеристику сутності поняття «економічна безпека». Запропоновано розглядати 
економічну безпеку як стан, при якому система може ефективно розвиватися та 
протидіяти негативному впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. В 
умовах посилення негативного впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, доведено важливість 
визначення сутності поняття «економічна безпека держави». Проведено морфологічний 
аналіз сутності поняття «економічна безпека держави». За результатами проведеного 
аналізу, узагальнено і запропоновано розглядати економічну безпеку держави як стан 
захищеності національних економічних інтересів, при якому здійснюється ефективна 
протидія негативному впливу загроз і досягається задоволення усіх потреб суспільства.  
 
In the context of globalization processes in the world, issues of countering threats and dangers 
of the state’s economic security are particularly acute. Today, the existing problems in ensuring 
the economic security of the state are becoming obstacles in enhancing economic growth, 
restructuring the economy and ensuring the development of a competitive environment within the 
state and beyond. Given all this, a thorough study of the essence of the concept of «economic 
security of the state» today is especially relevant. The historical aspects of the development of 
the concepts of «security» and «economic security of the state» are considered. According to the 
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results of our analysis of the historical aspects of the economic security of the state, it can be 
argued that security as one of the scientific areas, never stands still and is constantly developing. 
More and more scientists devote their work to the problems of ensuring this type of security. The 
concept of «security» should be considered as a state in which the object is in a state of absence 
of threats and dangers, and can freely pursue its own duality. An important element of the 
concept of «security» is its economic component. Understanding the importance of the concept 
of «economic security» came with the advent of the state and institutions of power. A personal 
vision of the concept of «security» is proposed. The characteristics of the essence of the concept 
of «economic security» are considered. It is intended to consider economic security as a 
condition in which a system can effectively develop and counteract the negative impact of its 
external and internal environment. In the face of increasing negative impact of external and 
internal threats, the importance of determining the essence of the concept of «economic security 
of the state» has been proved. A morphological analysis of the essence of the concept of 
«economic security of the state». According to the results of the analysis, it is generalized and 
proposed to consider the economic security of the state as such a state of protection of national 
economic interests in which there is an effective counteraction to the negative influence of 
threats and to achieve the satisfaction of all the needs of society. In view of the existing crisis 
phenomen both inside our country and in the world, the study of the nature and the main features 
of the economic security of the state is a fundamental factor in ensuring competitiveness, 
development of social institutions and necessary restructuring of the national economy. 
 
Ключові слова: безпека, економічна безпека, держава, економічна безпека держави, 
морфологічний аналіз. 
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analysis. 

 
 
Постановка проблеми. В умовах глобалізаційних процесів у світі, особливо гостро постають 

питання протидії загрозам та небезпекам економічній безпеці держави. На сьогоднішній день, проблематика 
забезпечення економічної безпеки на будь-якому рівні стає увагою значної кількості науковців та практиків. 
Особливої уваги при цьому заслуговує макрорівень – економічна безпека держави. Існуючі проблеми в 
забезпеченні економічної безпеки держави стають перешкоджаючими чинниками в посиленні економічного 
зростання, реструктуризації економіки та забезпеченні розвитку конкурентного середовища всередині 
держави та за її межами. З огляду на все це, ретельне вивчення сутності поняття «економічна безпека 
держави» на сьогоднішній день є особливо актуальним. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню дослідження сутності економічної безпеки 
держави присвячено значна кількість наукових праць, зокрема таких науковців як: О. Барановський, І. 
Бінько, З. Варналій, Т. Васильців, О. Власюк, В. Геєць, М. Єрмошенко, Я. Жаліло, В. Кириленко, Т. 
Ковальчук, В. Мартинюк, Т.Момот, В. Мунтіян, О. Новікова, В. Онищенко, В. Предборський, О. Саєнко, О. 
Силкін, В. Франчук, В. Шлемко, А. Штангрет та багатьох інших.  

Проте, враховуючи науковий внесок провідних економістів, на сьогоднішній день існує потреба в 
узагальненні накопичених знань та формуванні узагальнюючого підходу щодо сутності поняття 
«економічна безпека держави». 

Постановка завдання. Основною метою є дослідження сутності та історичних аспектів 
економічної безпеки держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Поняття «безпека» в його первинному для людей 
значенні існувало ще на початках цивілізованого людського існування. В первіснообщинному суспільстві 
безпека ототожнювалась з язичницькими богами, які за допомогою своєї безмежної сили здатні були 
зберегти віруючу общину від впливу погодних умов та дикої природи навколо. Зазвичай групи богів, які за 
віруваннями були здатні зберегти життя, були представлені богинями-жінками, так як вони в 
первіснообщинному суспільстві були символами нового життя. 

З розвитком суспільства, люди почали вкладати в поняття «безпека» не лише захист основних 
вітальних функцій, а й певні матеріальні та духовні блага. До прикладу, в Давньоєгипетській міфології 
основним божественним началом безпеки був Аха [1, с. 98],  який не лише захищав життя людей, але й був 
богом танців та музики, захисником жінок та дітей. 

В Давньогрецькій філософії, яка стала колискою соціальних інститутів, науковці почали розглядати 
поняття «безпека» не лише в контексті людини, а розширили її до рівня суспільства та держави. 



Давньогрецький філософ Епікур [2] зауважив, що лише забезпечивши повноцінний захист держави та 
суспільства, можливе реальне забезпечення безпеки кожного окремого громадянина. 

В період середньовіччя поняття «безпека» в більшій мірі почала вживатись в контексті захисту 
особистого майна людини. Завдання забезпечувати безпеку пересічного громадянина лягало на церкву, як 
основний інститут, що встановлював норми моралі, та державу, яка встановлювала норми права.  

У часи Відродження, коли церква як соціальний інститут послабила свій контроль, вчені 
цивілізованого світу активно почали розвивати всі галузі науки. В галузі безпеки найбільш відомим на той 
час став англійський філософ Т.Гоббс [3], який наголошував, що основним завданням розвинутого 
суспільства є забезпечення безпеки людини як окремої особистості. 

В подальшому, практично всі філософи створювали та доповнювали визначення поняття «безпека». 
Але першим, хто у своєму визначенні поняття «безпека» використав поняття «небезпека» став Поль Робер, 
який створив найбільший на той час тлумачний словник – Le Grand Robert, в якому назвав безпеку повною 
відсутністю небезпек. 

В повоєнні часи була утворена така галузь науки як безпекознавство, яка ще не мала всіх своїх 
сучасних особливостей і здебільшого була направлена на захист держави від воєнних посягань. Науковцями, 
які створили перші зачатки цієї науки вважають Карла фон Клаузевіца та Карла Хаусхофера. 

Внаслідок впливу війн та революцій, на сьогоднішній день, в поняття «безпека» сучасні науковці 
вкладають не лише забезпечення безпеки життя та майна індивіда та держави, а й створення та розвиток 
таких соціальних інститутів, які покликані забезпечити дотримання більш глибинних потреб людини як 
соціальної істоти, а в контексті держави «безпека» як поняття розгалузилась на велику кількість складових, 
які після ретельних досліджень були наділені своїми характерними особливостями та механізмами 
функціонування. 

На сьогоднішній день поняття «безпека» розглядається в багатьох наукових напрямках. До 
прикладу В. Франчук [4, с. 13]  трактує поняття «безпека» як мету системи, до якої вона прагне, та стан, 
який залежить від ефективності результатів її діяльності. 

В той час як О. Халіна, А. Штангрет, Л. Сухомлин, О. Мельников  [5, с.14] визначають цей термін 
як стан, що обмежений в часі, при якому об’єкт, система чи процес, здатний повністю захистити себе від 
небезпеки. 

В зарубіжних наукових джерелах [6, с. 150] поняття «безпека» трактується на двох рівнях: 
об’єктивному, визначаючи безпеку як повну відсутність загроз, які можуть негативно подіяти на існуючі 
цінності; та суб’єктивному, що виявляється у відсутності страху через можливість зруйнування чи псування 
цінностей.  

На нашу думку, поняття «безпека» слід розглядати як стан, за якого об’єкт знаходиться у стані 
відсутності загроз та небезпек, та може безперешкодно провадити власну діяльність. 

Важливим елементом поняття «безпека» є його економічна складова. Розуміння важливості поняття 
«економічна безпека» прийшло з появою держави та інститутів влади. 

В ХІІ столітті в країнах Західної Європи поняття «економічна безпека» трактувалось здебільшого як 
відсутність загроз для розвитку основних соціальних інститутів держави. 

Концепція економічної безпеки, як основного фактору забезпечення безпеки держави, вперше була 
вжита в контексті поняття «національної безпеки», яке було утворене на основні декларації Вестфальського 
миру.  

В ХХ ст. з посиленням впливу кризових явищ в розвинених країнах світу, питання забезпечення 
економічної безпеки стало одним з найважливіших та вирішальним в забезпеченні життєдіяльності держави. 
Зокрема, для означення основних особливостей та шляхів розвитку економічної складової держави, 
президентом США Ф. Рузвельтом вперше в нормативних документах було вжито поняття «економічна 
безпека», після чого за його ж каденції був створений Комітет з економічної безпеки, діяльність якого була 
направлена на стабілізацію та забезпечення економічної та соціальної безпеки країни. 

З утворенням Європейського Союзу, поняття «економічна безпека» перестала бути виключно 
внутрішньодержавним поняттям. Всередині Європейського Союза один за одним створювались установи та 
структури, які повинні були у своїй взаємодії забезпечити економічну безпеку країн-учасниць. 

Важливим поштовхом в розвитку економічної безпеки як інтернаціонального явища стало 
декларування принципів міжнародної економічної безпеки ООН. Даною декларацію було документально 
затверджено важливість інтернаціональної комунікації у вирішенні міжнародних проблем та питань. 

В нашій державі стрімкий розвиток економічної безпеки, як основного фактору безпеки держави, 
можна простежити з проголошення незалежності. Так, в 1993-1994 роках були опубліковані перші наукові 
праці щодо забезпечення економічної безпеки України як самостійної держави. Особливо знаковим для 
розвитку економічної безпеки України став 1997 рік, коли на державному рівні було прийнято Концепцію 
національної безпеки України, в якій для економічної безпеки була відведена особлива роль, а її достатній 
рівень повинен був забезпечити стрімкий розвиток підприємництва та добробуту пересічних громадян, а 
також створення цивілізованого, по європейським міркам, конкурентного середовища. 

З активним розвитком процесів інтернаціоналізації та глобалізації економік країн світу, основним 
завданням економічної безпеки стало формування конкурентного внутрішнього економічного середовища 
та розвиток економічних відносин як всередині країни, так і поза її межами.  



На сьогоднішній день існує безліч поглядів науковців на трактування сутності поняття «економічна 
безпека». До прикладу, як стан і здатність економічної системи протидіяти небезпеці руйнації, економічну 
безпеку трактує О. Бандурка, В. Духов, К. Петрова і І. Червяков [7].  

Іншої думки С. Ілляшенко [8, с. 13], стверджуючи, що під економічною безпекою слід розуміти стан 
ефективного використання ресурсів та існуючих можливостей (табл. 1). 
 

Таблиця 1. 
Основні погляди щодо трактування сутності поняття «економічна безпека» 

Автор Визначення 

Г.Пастернак-Таранущенко 
[9, с. 68] 

стан держави, за якого вона забезпечена можливістю створення і розвитку 
розуму для плідного життя її населення, перспективного розвитку її 
економіки в майбутньому, та зростання добробуту її мешканців 

О Бандурка, В. Духов, К. 
Петрова, І. Червяков [7] 

стан  і здатність економічної системи протистояти небезпеці руйнації її 
організаційної структури  і статусу, а також перешкодам досягнення мети 
розвитку 

О. Новікова, Р. Покотиленко 
[10] 

стан захищеності економічних інтересів особи, суспільства, держави від 
економічних загроз та впливаючих на них інших загроз національній 
безпеці 

С. Ілляшенко [8, с. 13] 

стан ефективного використання ресурсів та існуючих ринкових 
можливостей, що дозволяє запобігати внутрішнім і зовнішнім загрозам, і 
забезпечує тривале виживання та стійкий розвиток на ринку відповідно до 
обраної місії 

В. Забродский, Н. Кизим [11] 
кількісна й якісна характеристика властивостей, що відображає здатність 
«самовиживання» і розвитку в умовах виникнення зовнішньої і 
внутрішньої економічної загрози» 

Систематизовано автором 
 

На  нашу думку, поняття «економічна безпека» слід розглядати як стан, при якому система може 
ефективно розвиватися та протидіяти негативному впливу свого зовнішнього та внутрішнього середовища. 

На сьогоднішній день, економічну безпеку розглядають на декількох рівнях, одним з найвищих є 
економічна безпека держави.  

Відповідно до Л. Акімової [12, с. 2], в історичному аспекті, еволюція поняття «економічна безпека 
держави» поділяється на три етапи: етап, коли теорія економічної безпеки держави була частиною філософії 
та етики; етап, коли теорія економічної безпеки держави стосувалася норм розподілу матеріальних благ і 
законів; етап, коли першочергову увагу взяли на себе соціальні інститути в процесі забезпечення 
економічної безпеки держави (табл. 2). 

Таблиця 2. 
Історичні етапи еволюції поняття «економічна безпека держави» 

Етапи Часові проміжки Характеристика етапу 

І етап V cт. до н.е – XVIIІ 
ст. н.е.  

Теорія економічної безпеки держави була частиною філософії 
моралі та етики і носила здебільшого теоретично-нормативний 
характер. 

ІІ етап XVIII ст.-XIX ст. Теорія економічної безпеки держави в цей час стосувалась норм 
розподілу матеріальних благ, законів виробництва та збагачення.  

ІІІ етап XIX ст. – теперішній 
час 

Основна увага зосереджена на ролі соціальних інститутів в процесі 
макроекономічних явищ на рівні держави, пошуку методів 
мінімізації та оптимізації витрат в усіх її галузях діяльності. 

Сформовано на основі дослідження джерел [12] 
 
На думку, О. Буковської та Н. Пойда-Носик [13, с. 55] економічну безпеку держави слід розглядати 

як стан національної економіки, за якого забезпечується захист національних інтересів, стійкість до 
внутрішніх та зовнішніх загроз, здатність до розвитку та захищеність життєво важливих інтересів людей, 
суспільства і держави. 

Дещо іншої думку притримується Х. Маховскі [14, с. 40] визначаючи це поняття як стан держави, 
при якому забезпечується висока міра незалежності від стратегічних партнерів, тобто тих, які потенційно 
можуть впливати на політичні рішення, які будуть неприйнятні з комерційної точки зору. 

Поняття «економічна безпека держави» є комплексним терміном, який охоплює велику кількість 
елементів, котрі можуть найкраще охарактеризувати її сутність. 



За результатами проведеного морфологічного аналізу сутності поняття «економічна безпека 
держави» [13-16], нами було виділено три основні складові:  сутність поняття; мета, яку переслідує; вектор 
дії (рис. 1). 
 

 Економічна безпека держави 

 

 Сутність Мета  Вектор дії 

 стан національної 
економіки [13,15]; 
стан держави [14]; 
захист інтересів [16] 

задоволення життєво-
важливих потреб [13; 
15];  
незалежність від 
стратегічних партнерів 
[14] 

форс-мажорні обставини
[13]; 
внутрішні та зовнішні 
загрози [15; 16] 
 

 

 

 
 

Рис. 1. Морфологічний аналіз сутності поняття «економічна безпека держави» 
Складено автором 

 
Отже, ми дійшли до висновку, що під економічною безпекою держави слід розуміти такий стан 

захищеності національних економічних інтересів, при якому здійснюється ефективна протидія негативному 
впливу загроз і досягається задоволення усіх потреб суспільства.  

Висновки. За результатами проведеного нами аналізу історичних аспектів економічної безпеки 
держави, можна стверджувати, що безпекознавство як один з наукових напрямків, ніколи не стоїть на місці і 
постійно розвивається. Все більше науковців присвячують свої праці проблемам забезпечення даного виду 
безпеки.  

Нами було проаналізовано основні особливості та коріння розвитку поняття «економічна безпека 
держави» в контексті таких понять як «безпека» та «економічна безпека». З огляду на існуючи кризові 
явища як всередині нашої держави, так і в світі, дослідження сутності та основних особливостей 
економічної безпеки держави виступає основоположним чинником забезпечення конкурентоспроможності, 
розвитку соціальних інститутів та необхідної реструктуризації національної економіки. 

В Україні питання захисту національних економічних інтересів з року в рік лише набуває 
актуальності, особливо через останні політичні та військові події, які підсили вплив вже існуючих загроз та 
утворили ряд нових. Саме тому, подальшого дослідження потребує вирішення проблем формування системи 
забезпечення економічної безпеки держави, яка дозволить ефективно протидіяти даному впливу. 
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