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ЗОВНІШНьОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: 
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ГРИГОРОВА-БЕРЕНДА Лариса Іванівна
здобувач

перехід України до ринкових відносин та вступ до 
сот, супроводжує подальша лібералізація економі-
ки та посилення залучення країни до світового гос-

подарства. інтеграція країни до світової економічної систе-
ми потребує виваженої державної зовнішньоекономічної 
політики серед інших напрямків економічної діяльності 
держави.

інтеграція економіки України до світової економічної 
системи загострює питання зовнішньоекономічної безпеки, 
без гарантування якої країна не може бути повноправним 
учасником світогосподарських зв’язків, посісти належне 
місце в міжнародному поділі праці та мати належну систему 
захисту й протидії глобальним викликам її економічній без-
пеці зокрема та національній безпеці взагалі. під час інте-
грації держави в систему світогосподарських зв’язків перед 
нею постає проблема суперечності між необхідністю, з од-
ного боку, інтегруватись у світову економіку, а з другого – за-
безпечити гармонійний розвиток національної економіки, 
захист національних економічних інтересів, внутрішнього 
ринку й вітчизняного виробника [1, с. 3].

в умовах господарської глобалізації значення зо-
внішньоекономічних зв’язків для розвитку країни чи 
регіону є надзвичайно важливим. сьогодні навіть теоре-
тично неможливо уявити успішну країну, що розраховує 
тільки на внутрішні ресурси розвитку. відмова чи недо-
оцінка зовнішніх чинників впливу прирікає територію 
на відставання. для багатьох країн світу міжнародна 
господарська співпраця з притаманною їй конкуренцією 
стали одним з  головних факторів економічного розви-
тку [2, с. 39– 40].

як відзначенов роботі [3, с. 58–59], справжньою від-
повіддю на світогосподарські загрози є підвищення кон-
курентоспроможності національної економіки на підставі 
освоєння інноваційної моделі розвитку. така ситуація  – 
єдина раціональна альтернатива процесу перетворення 
України на один із фрагментів світової периферії.

У цілому ж підвищення рівня конкурентоспроможно-
сті національної економіки є нічим іншим, як інтегрованою 
формою вирішення практично всього комплексу завдань, 
що відображають національні інтереси країни [4, с. 3].

сьогодні Україна опинилася в тяжкому фінансово-
економічному стані вирішальним фактором якого були 
наслідки світової фінансової кризи. У рейтингу світового 
економічного форму за 2009–2010 рр. Україна посіла 82-ту 
позицію серед 133-х країн – і впала на 10 позицій. після пе-
ріоду відносної стабільності рейтингу у 2006–2008 рр. (69, 
73 і 72-те місце відповідно), країна опинилась у  дев’ятому 
десяткукраїн, де вона перебувала до цього. Фінансова кри-

за викрила слабкі сторони конкурентоспроможності кра-
їни. так, найбільш різко погіршилися рейтинги України за 
такими трьома складовими: макроекономічна стабільність 
(падіння на 15 пунктів), рівень розвитку фінансового ринку 
(падіння на 21 пункт) і оснащеність новими технологіями 
(падіння на 15 пунктів). Часто саме в тих сферах, де зафік-
совано падіння, також спостерігається й найбільше відста-
вання України від інших країн [5, с. 23 –25].

У міжнародних економічних відносинах на першо-
му місці виступає конкурентоспроможність національних 
виробників. відповідно до цього актуалізуються питан-
ня забезпечення національної безпеки. Низка авторів 
[6–11] розглядають зміст національної безпеки, виходя-
чи з національно державних інтересів, національної ідеї, 
взаємозв’язку державної та економічної безпеки країни, як 
систему, що складається з різноманітних підсистем (рис. 1) 
[12, с. 51]. 

Усі елементи, що належать до структури національ-
ної безпеки, тісно пов’язані і доповнюють один одного: 
кожний з видів національної безпеки може досить яскра-
во проявитися у сфері дії іншого, доповнюючи або посла-
блюючи його вплив. оскільки економіка є життєво важли-
вою стороною діяльності суспільства, держави й особис-
тості, то базисом національної безпеки буде залишатися 
економічна безпека. економічна безпека є визначальною 
в розвитку виробництва та ринкових відносин, обміну то-
варами й послугами, вона формує вимоги до забезпечен-
ня превентивних заходів та заходів захисно-охоронного 
напряму. якщо в зовнішніх стосунках головним чинником 
є військова безпека, у внутрішніх – соціальна, у глобаль-
ному зовнішньому оточенні – екологічна, то визначаль-
ним базисом усіх складових національної безпеки є на-
лагоджений соціально-економічний механізм, від якого 
залежить рівень добробуту людей. тобто економічна 
безпека, яка проявляється у сферах впливу інших видів 
національної безпеки, проникаючи в них і взаємодіючи 
з  ними, своєю чергою акумулює в  собі їхню дію, залишаю-
чись одночасно основою (базисом) національної безпеки 
[13, с. 21–22].

Зовнішньоекономічна безпека є складовою частиною 
економічної безпеки держави, яка має певну самостій-
ність, і посідає найважливіше місце серед складових націо-
нальної безпеки, оскільки саме вона є матеріальною базою 
всієї системи безпеки держави і виражає ключові інтереси 
людей, господарюючих суб’єктів господарювання, суспіль-
ства та держави [14].

отже, національна безпека й економічний розвиток 
України суттєво залежать від зовнішнього середовища: 
тенденцій розвитку світового господарства, політичної 
та економічної ситуації в світі, тому питання зовнішньое-
кономічної безпеки набуває суттєвої ваги, що зумовлює 
потребу в поглиблених дослідженнях соціальних та еко-
номічних процесів і явищ, забезпечення зовнішньоеконо-
мічної безпеки та впливу на неї позитивних і негативних 
чинників.

Змістовно-понятійне трактування зовнішньоеконо-
мічної безпеки поки що залишається на стадії становлен-
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Рис. 1. Структура національної безпеки

ня. У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі майже 
не використовують поняття зовнішньоекономічної без-
пеки в  «явному виді», лише різноманітні тлумачення його 
фахівцями як складової економічної безпеки. це свідчить, 
про незавершеність методичного опрацювання та необ-
хідність подальших досліджень як у загальнотеоретично-
му, так і  у  теоретико-прикладному плані.

так, автори праці [15, с. 141] означують зовнішньо-
економічну безпеку як складову економічної безпеки, 
свідомий цілеспрямований вплив суб’єкта управління на 
загрози й небезпеки, за якого державні, недержавні та між-
народні інституції та організації створюють необхідні та до-
статні умови для внеможливлення зовнішньої залежності, 
дискримінації, диктату, підкорення інтере сам інших країн. 

в офіційній методиці розрахунку рівня економічної 
безпеки України зазначено, що зовнішньоекономічна без-
пека – це такий стан відповідності зовнішньоекономічної 
діяльності національним економічним інтересам, що за-
безпечує мінімізацію збитків держави від дії негативних зо-
внішніх економічних чинників та створення сприятливих 
умов розвитку економіки завдяки її активній участі у  світо-
вому розподілі праці [16].

Укладачі методичних рекомендацій щодо оцінки рівня 
економічної безпеки України [7] та автори роботи [18] під 
зовнішньоекономічною безпекою розуміють зовнішньо-
торговельну безпеку, яка полягає в спроможності держави 
протистояти впливу зовнішніх негативних чинників і міні-
мізувати заподіяні ними збитки, активно використовувати 

участь у світовому поділі праці для створення сприятливих 
умов розвитку експортного потенціалу і раціоналізації ім-
порту; забезпечувати відповідність зовнішньоторговель-
ної діяльності національним економічним інтересам [17,  
с. 23; 18, с. 282–283].

Аналогічними попередньому означенню зовнішньое-
кономічної безпеки є означення, наведені в працях З.  вар-
налія [3, с. 50–51] та в. м. гейця [19, с. 62].

А. і. сухоруков під суттю економічної безпеки держави 
розуміє здатність країни підтримувати конкурентоспро-
можність економіки, ефективно захищати власні економіч-
ні інтереси та протистояти зовнішнім економічним загро-
зам, використовувати конкурентні переваги в міжнародно-
му поділі праці [20, с. 49]. 

в. А. Богомолов [21, с. 214] дає таке означення: «Зо-
внішньоекономічна безпека досягається підвищенням 
конкурентоспроможності, пристосованістю національ-
ної економіки до умов світового ринку, забезпеченням 
управління та адаптаційної сприйнятливості її як до за-
ходів протекціоністського захисту, так і до політики лі-
бералізації в  цілях забезпечення сталого економічного 
зростання». 

А. в. Чесноков під зовнішньоекономічною безпекою 
розуміє здатність держави через комплекс заходів у зо-
внішньоекономічній сфері забезпечити сталий розвиток 
економічної системи та її витривалість до зовнішніх не-
гативних чинників, проявів глобалізаційних перетворень 
у  світогосподарській системі з метою реалізації національ-
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них економічних інтересів [1, с. 5]. Автор пропонує виділя-
ти при цьому горизонтальні (соціальні, правові, фінансові, 
екологічні і кадрові) та вертикальні (експортні, імпортні, 
кредитно-інвестиційні) складники. 

З. в. герасимчук та Н. с. вавдіюк, не даючи безпосеред-
ньо означення суті поняття зовнішньоекономічної безпеки 
регіону, включають її як окрему функціональну складову 
до оцінки рівня економічної безпеки регіону та викорис-
товують таку її характеристику, як рівень зовнішньоеко-
номічної відкритості [22, с. 51]. як вважають автори, рівень 
зовнішньоекономічної безпеки регіону відображає мож-
ливість забезпечення високого економічного розвитку 
регіону через максимальне використання переваг у  між-
народному поділі та кооперації праці, здатність забезпечу-
вати позитивне значення показника зовнішньоторговель-
ного балансу в довгостроковій перспективі.

м. м. олексієнко пропонує зовнішньоекономічну без-
пеку регіону вивчати винятково на основі загальної теорії 
систем та розглядати як підсистему міжнародної економіч-
ної безпеки, що має на меті є забезпечення захисту еконо-
мічних інтересів регіону як соціально-економічної систе-
ми, а також високий рівень реалізації його зовнішньоеко-
номічного потенціалу [23, с. 299].

л. А. яремко під зовнішньоекономічною безпекою 
регіону розуміє здатність соціально-економічної системи 
захищати свої загальні та специфічні інтереси в умовах гло-
балізації, до яких відносяться: 1) забезпечення стабільних 
надходжень товарів, які належать до критичного імпорту 
і відсутні на території країни; 2) усунення екологічно шкід-
ливих наслідків діяльності промисловості та урбанізації;  
3) подолання депресивності території, створення праце-
містких виробництв з метою абсорбування стійких над-
лишків робочої сили [2, с. 100].

Не визначаючи терміну зовнішньоекономічної безпе-
ки, як такого, в. к. сенчагов розглядає систему міжнародної 
економічної безпеки як такий стан світового господарства 
та міжнародних економічних відносин, коли забезпечуєть-
ся стабільний економічний розвиток держав та створю-
ються умови для взаємовигідної економічної співпраці, які 
виключають протиправне застосування економічної сили. 
система міжнародної економічної безпеки призвана за-
хистити держави від трьох загроз: 1) стихійного погіршен-
ня умов світового економічного розвитку; 2) небажаних на-
слідків економічних рішень, які ухвалили без узгодження 
між країнами; 3) свідомої економічної агресії з боку інших 
держав [24, с. 833]. 

виходячи з теорії конкурентоспроможності м. пор-
тера, А. п. градов зазначає, що принаймні дві третини за-
гроз економічної безпеки безпосередньо пов’язані з про-
блемою конкурентоспроможності національної економіки 
і одна третина – з нераціональною економічною політикою 
в соціальній та екологічній сферах. при цьому значну час-
тину загроз в соціальній сфері побічно ініціює рівень кон-
курентоспроможності економіки. 

отже, автор робить висновок, що основою забез-
печення економічної безпеки країни є постійна, ціле-
спрямована діяльність держави зі створення необхідних 

умов: підтримка конкурентних переваг провідних галу-
зей національної економіки на зовнішніх та внутрішніх 
ринках завдяки вдосконаленню й розвитку всіх детермі-
нант «національного ромба»; досягнення європейського 
(міжнародного) рівня і якості життя населення країни, 
зокремка з урахуванням протидії «екологічній експансії» 
[25, с. 164].

як видно з наведених вище означень терміна «зовніш-
ньоекономічна безпека», трактування суті цього поняття 
істотно залежить від напрямків досліджень, які проводять 
фахівці, у сфері національної та економічної безпеки, звід-
си маємо дещо відмінні сутності поняття. в одних випад-
ках зовнішньоекономічну безпеку розглядають як стан 
певного об’єкта, у других – як умова стійкого економіч-
ного розвитку, у третіх – як результат певних суб’єктивно-
управлінських дій.

Але майже в усіх наведених означеннях зовнішньо-
економічної безпеки можна виділити спільні риси: основна 
ціль даного поняття – економічне зростання; мета – захист 
національних інтересів в зовнішньоекономічній сфері; ме-
тоди – підвищення рівня конкурентоспроможності.

для уточнення суті поняття «зовнішньоекономічна без-
пека» застосуємо правила логіки побудови означення понять. 
при цьому використовуємо наступні такі правила [26; 27]:

означення поняття «зовнішньоекономічна безпека» 1. 
повинне бути розмірним. правило розмірності ви-
магає, щоб обсяг поняття, яке визначається «зовніш-
ньоекономічна безпека» дорівнював обсягу того, яке 
обумовлює. інакше кажучи, ці поняття повинні пере-
бувати у відношенні рівнообсягу.
означення поняття «зовнішньоекономічна безпека» 2. 
не повинне містити в собі замкнутого циклу. це пра-
вило вимагає, щоб для означення поняття «зовніш-
ньоекономічна безпека» не використовувалися інші 
поняття, які, у свою чергу, були означені за допомогою 
першого. окремим випадком даного правила є запо-
бігання томи, щоб означальне поняття повторювало 
обумовлене.
означення поняття «зовнішньоекономічна безпека» 3. 
повинне бути зрозумілим. суть цього правила поля-
гає в тому, що означення поняття «зовнішньоеконо-
мічна безпека» має вказувати на відомі ознаки, які не 
потребують означення і не містять двозначності.
означення поняття «зовнішньоекономічна безпека» 4. 
не повинне містити заперечення. дане правило ствер-
джує, що негативне визначення не розкриває обумов-
леного поняття. воно вказує, чим не є система, не вка-
зуючи, чим вона є.
На основі правил побудови понять дамо таке означен-

ня: зовнішньоекономічна безпека – це здатність держави 
протистояти зовнішнім загрозам, адаптувати та реалізува-
ти свої економічні інтереси на внутрішньому та зовнішніх 
ринках, створюючи конкурентні переваги які забезпечу-
ють стале економічне зростання. 

першочерговим завданням зовнішньоекономічної 
безпеки є моніторинг та оцінювання внутрішніх і зовніш-
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ніх загроз, а також прогнозування розвитку ситуацій, що 
пов’язані з  реалізацією того чи іншого економічного інтер-
есу держави на світовому та внутрішньому ринках.

У методиці розрахунку рівня економічної безпеки 
України [16] під загрозами економічній безпеці держави 
мають на увазі сукупність наявних та потенційних можли-
вих явищ і чинників, що створюють небезпеку для реаліза-
ції національних інтересів у економічній сфері. 

З. с. варналій вважає загрозами економічній безпеці 
держави явні чи потенційні дії, що ускладнюють або вне-
можливлюють реалізацію національних економічних ін-
тересів і створюють небезпеку для соціально-економічної 
та політичної системи, національних цінностей, життєза-
безпечення нації та окремої особи.

відповідно до теорії систем, автор роботи дає визна-
чення загроз [33]: «Загроза – це небезпека руйнування 
будь-якої системи, або небезпека завдання їй більш менш 
значного збитку». 

для створення надійної системи забезпечення еконо-
мічної безпеки держави, потрібен ефективний механізм 
визначення загроз національним інтересам, що створюють 
безпосередню небезпеку економічній системі, порушуючи 
цим самим процес суспільного відтворення. 

Загрози економічній безпеці змінюються залежно від 
стану та рівня розвитку економічної системи і для кожної 
окремо взятої держави відрізняються характером та рів-
нем гостроти. в узагальненому вигляді класифікацію за-
гроз економічній безпеці держави можна провести за та-
кими параметрами (рис. 2).

Зовнішньоекономічна безпека виявляється в усіх 
сферах впливу економічної безпеки, входячи до них і вза-

Рис. 2. Класифікація загроз економічній безпеці держави [3; 34] 
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ємодіючи з  ними в явному або латентному вигляді. сама 
вона накопичує в собі їхню дію, залишаючись одночасно 
окремою сферою економічної і національної безпеки. так 
потрібноном необхідно визначити, виходячи з системного 
підходу, усі загрози економічній безпеці, які мають явний 
або неявний зв’язок із зовнішньоекономічною діяльністю 
держави.

слід зазначити, що зовнішні економічні загрози, які 
є результатом нормальної діяльності в конкурентному 
середовищі, безпосередньо стосуються проблеми вза-
ємозалежності. остання означає, що взаємопереплетення 
національних відтворюючих комплексів не тільки може 
бути корисним для країни, а й наражати її на негативний 
вплив чинників, започаткованих за її межами. канали, що 
пов’язують окремі національні господарства одне з одним 
і з рештою світової економічної системи, є каналом перемі-
щення факторів виробництва та передавання економічної 
інформації [3, с. 69].

Автор роботи [2, с. 96–97] зазначає, що рівень зо-
внішньоекономічних загроз залежить від низки чинни-
ків, серед яких провідне місце належить інтенсивності 
зовнішньо-економічних зв’язків. кожний вид міжнародної 
економічної діяльності пов’язаний з ризиком і становить 
певну загрозу для соціально-економічної позиції терито-
рії. Щобільше видів діяльності здійснюється, то більшим є 
рівень сумарних загроз. при цьому варто приховувати та-
кож обсяги комерційних операцій, кількість трансакцій та 
зарубіжних партнерів. іншим провідним чинником зовніш-
ньоекономічних загроз є ступінь відкритості економіки. лі-
бералізація зовнішньоекономічних зв’язків, послаблення 
державного контролю збільшує рівень загроз. це зумовле-
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но неврегульованістю міжнародних економічних зв’язків 
(за винятком товарообмінних), опортуністичними діями 
зарубіжних контрагентів, недобросовісною конкуренцією 
тощо. отже, зовнішньоекономічні загрози пов’язані з дво-
ма основними чинниками: ступенем відкритості економіки 
та інтенсивністю зовнішньоекономічної діяльності.

проаналізувавши основні загрози економічної без-
пеки в зовнішньоекономічній сфері, автор роботи [35,  
с.  482 –488], робить висновок, що вразливими є три осно-
вні сфери господарської діяльності, а саме: 1) фінансова; 
2)  торговельна; 3) інфраструктура.

Загрози у фінансовій сфері автор убачає у нераціо-
нальному розміщенні та структурі фінансових резервів 
і  політиці НБУ, а також у санкціях FatF (узгодження націо-
нального законодавства зі вимогами цієї організації), які 
можуть ускладнити діяльність вітчизняної банківської сис-
теми. Загрози в торговельній сфері – це вразлива товарна 
структура (експорт чотирьох товарних груп: чорні метали 
та вироби  з них; паливо мінеральне, нафта та продукти її 
переробки; зернові культури); географічна концентрація 
(велика залежність від експорту товарів і послуг з росій-
ської Федерації). стосовно інфраструктури, автор виділяє 
три сфери: транспортну (можливі загрози з боку інших дер-
жав), інформаційну (погіршення рейтингових оцінок стану 
економіки держави) та науково-дослідницьку (фінансуван-
ня науково-технічних розробок).

Автори дослідження [24, с. 78–79] наводять найбільш 
небезпечні загрози економічної безпеки російської Феде-
рації, що діяли протягом останніх декількох років: 1)  втра-
та виробничого потенціалу через високу зношеність осно-
вних фондів; 2) зовнішній борг – небезпека загострення 
фінансової кризи; 3) нестабільна інвестиційна активність; 
4) низька конкурентоспроможність продукції; 5) високий 
рівень бідності населення та низька якість життя більшої 
частини російського населення; 6) підплив коштів; 7) мож-
ливі різкі зміни курсу рубля (девальвація чи ревальвація 
рубля через подвійний характер грошової системи, базо-
ваної на російській та іноземній валюті). 

визначаючи внутрішні та зовнішні загрози економіч-
ної безпеки, автор роботи [3, с. 70–71] наголошує на сферах 
їх спрямування:

1. в інституційній сфері – недостатня діяльність гілок 
влади. суперечність чинного законодавства та пра-
вова неврегульованість широкого кола питань еко-
номічного розвитку, зокрема ринкової трансформа-
ції економіки, утвердження ефективного конкурент-
ного середовища та ін.

2. У соціальній сфері – занижена вартість одного 
з  основ них виробничих ресурсів – робочої сили. На-
слідком цього є низька платоспроможність населен-
ня, брак стимулів зростання його кваліфікаційного 
потенціалу, нагромадження капіталу, технічного про-
гресу. глибока диференціація населення внеможлив-
лює створення вагомого прошарку середнього кла-
су; критичної межі досягли бідність та безробіття.

3. Загрози фінансовій безпеці. Залишається струк-
турно незбалансованим фінансовий сектор еко-

номіки. Низький рівень капіталізації українських 
банків не відповідає вимогам політики зростання 
та структурно-інноваційної перебудови економіки. 
Низький рівень розвитку фондового ринку. Україна 
ще не посіла належного місця в міжнародному русі 
капіталів, який стає характерною ознакою сучасних 
міжнародних інтеграційних процесів і матеріальною 
основою постійного економічного зростання. Не 
зменшується взаємна заборгованість підприємств 
та організацій.

4. тінізація та корумпованість української економіки. 
тінізація економіки є одним з основних чинників, 
які створюють реальну загрозу національній без-
пеці. вона негативно позначається на всіх сферах 
суспільного життя, гальмує та викривляє соціально-
економічні реформи. великі масштаби тіньової еко-
номічної діяльності істотно впливають на обсяги та 
структуру ввп і спотворюють офіційні дані про стан 
економіки. водночас тінізація формує негативний 
імідж держави серед міжнародної спільноти.

5. структурні диспропорції. Україна отримала у спадок 
дуже енергомісткий промисловий комплекс, суттєво 
змінити структуру якого за роки незалежності вияви-
лося неможливо. відчувається надзвичайно висока 
зовнішньоекономічна орієнтація та критична залеж-
ність національної економіки від кон’юнктури зовніш-
ніх ринків, нераціональна структура експорту з пере-
важно сировинним характером та низькою часткою 
продукції з високою часткою доданої вартості.

На економічній безпеці також позначається критич-
ний стан основних виробничих фондів у провідних галузях 
промисловості, агропромислового комплексу, а також не-
ефективність використання паливно-енергетичних ресур-
сів, недостатні темпи диверсифікації джерел їхнього поста-
чання та брак активної державної політики енергозбере-
ження, загострення проблеми підтримання в належному 
стані ядерних об’єктів на території України.

6. Недосконалість системи інноваційного розвитку. За 
роки незалежності не вдалося створити дієздатних механіз-
мів стимулювання інноваційної діяльності підприємств та 
організацій, що призвело до деградації наявного науково-
технічного потенціалу, повільного оновлення продукції 
виробничого комплексу. критичним залишається рівень 
державного фінансування науково-технічної діяльності.

підсумовуючи, автор зазначає, що найбільшу небезпе-
ку для України становлять внутрішні загрози в поєднанні 
із зовнішніми. 

до суттєвих загроз у сфері зовнішньої торгівлі авто-
ри праці [18, с. 284–286] зараховують: погіршення зовніш-
ньоторговельного балансу, обмеженість можливостей 
географічної диверсифікації експорту; недостатню конку-
рентоспроможність вітчизняних виробників; залежність 
від імпорту енергоносіїв та окремих видів продукції; дис-
кримінацію України в торговельних відносинах. внутрішні-
ми проблемами, що посилюють вплив зовнішніх загроз, є 
недосконала галузева і технологічна структура економіки, 
високий ступінь зношеності основних фондів, значна ре-
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сурсо- та енергомісткість виробництва, відсутність влас-
них транснаціональних компаній, висока частка «тіньово-
го» сектора.

проведений аналіз результатів наукових досліджень 
вітчизняних і зарубіжних фахівців дає змогу зробити ви-
сновок, що на сьогодні ще не існує закінченого визначення 
кількості та повної класифікації загроз зовнішньоеконо-
мічної сфери. У підходах до визначення кількості та сфер 
дії загроз присутні значні розбіжності. однак можна ствер-
джувати, що більшість науковців класифікують економічні 
(зовнішньоекономічні ) загрози за місцем виникнення: 
зовнішні та внутрішні. різноманітність кількості й класи-
фікації загроз економічної безпеки зумовлено не тільки 
складністю їх визначення, але й тим, що кожен автор, за-
лежно від конкретизованого об’єкта й цілей проведеного 

дослідження, акцентує увагу на найважливішому для до-
слідження аспекті. 

У табл. 1 наведено узагальнені визначення основних 
напрямків економічних загроз держави (регіону) у науко-
вій літературі.

як видно з табл. 1, до зовнішніх віднесено вісім загроз 
(найбільш істотну вагу мають такі: нераціональна структу-
ра експорту; імпортна залежність та втрата внутрішніх рин-
ків; відплив валютних коштів; тероризм та криміналізація; 
неефективне зростання іноземного капіталу; збільшення 
зовнішнього боргу та обмеженість доступу на зовнішні 
ринки), до внутрішніх – 13 загроз економічної безпеки най-
більшу вагу мають такі: несприятливий політико-правовий 
клімат; фінансування Нддкр; невелика часка доданої вар-
тості; зниження виробництва високотехнологічної продук-

Таблиця 1
Узагальнені визначення основних напрямків економічних загроз держави (регіону) у науковій літературі

Джерело

Загрози
[28] [29] [17] [30] [3] [31] [32] [18] [1] [24] Разом

Зовнішні загрози:

Нераціональна структура експорту • • • • • • • • • • 10

Імпортна залежність та втрата внутрішніх ринків • • • • • • • • • • 10

Відплив валютних коштів • • • • • • • 7

Тероризм та криміналізація • • • • • • • 7

Неефективне зростання іноземного капіталу • • • • • • • 7

Збільшення зовнішнього боргу • • • • • • 6

Обмеженість доступу на зовнішні ринки • • • • • • 6

Боротьба за природні ресурси • • • • • 5

Внутрішні загрози:

Несприятливий політико-правовий клімат • • • • • • • • • • 10

Фінансування НДДКР • • • • • • • • • 9

Невелика часка доданої вартості • • • • • • • • 8

Зниження виробництва високотехнологічної 
продукції

• • • • • • • • 8

Нестабільна інвестиційна діяльність • • • • • • • • 8

Спад виробництва • • • • • • • 7

Відплив кваліфікованих кадрів • • • • • • • 7

Структурна деформація економіки • • • • • • 6

Енергомісткість виробництва • • • • • • 6

Зношеність основних фондів • • • • • 5

Тінізація та корумпованість економіки • • • • • 5

Нерозвиненість інфраструктури • • • • • 5

Погіршення екологічного стану • • • • • 5

Разом 19 17 17 17 16 15 14 13 10 9
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ції; нестабільна інвестиційна діяльність; спад виробництва; 
відплив кваліфікованих кадрів; структурна деформація 
економіки та енергомісткість виробництва). 

У табл. 2 наведено зв’язок між основними загрозами 
економічної та зовнішньоекономічної безпеки держави і 
їхні можливі наслідки.

отже, проведене вище системне дослідження пока-
зало, що зовнішньоекономічну безпеку держави не мож-

на об’єктивно дослідити не враховуючи її зв’язок з більш 
загальними рівнями – економічною та національною без-
пекою країни. визначивши основні зовнішньоекономічні 
загрози держави, потрібно розробити систему показни-
ків (індикаторів), які дадуть змогу своєчасно розробляти 
й здійснювати практичні заходи щодо зниження негатив-
ного впливу загроз чи їх повної ліквідації.

Таблиця 2
Загрози зовнішньоекономічної безпеки держави та їхні можливі наслідки

Загрози економічної безпеки Загрози зовнішньоекономічної безпеки

Зовнішні загрози:

Нераціональна структура експорту
Зростання негативного сальдо зовнішньої тор гівлі (експорт сировини та імпорт 
товарів з ви сокою доданою вартістю)

Імпортна залежність та втрата внутрішніх ринків
Витіснення імпортною продукцією з внутріш нього ринку національних 
виробників. Залеж ність від окремих товарів (енергоносії)

Відплив валютних коштів Зниження валютних резервів держави та ліквід ності вітчизняних підприємств

Тероризм та криміналізація Погіршення інвестиційної привабливості та відтік іноземних інвестицій

Неефективне зростання іноземного капіталу
Деформація галузевої структури економіки, можливі втрати контролю над 
стратегічними секторами економіки 

Збільшення зовнішнього боргу Загроза фінансової кризи, зниження валютних резервів держави

Обмеженість доступу на зовнішні ринки
Зменшення обсягів експорту продукції, звуже ння географії 
зовнішньоторговельних зв’язків

Боротьба за природні ресурси Можливі військові конфлікти та суттєве загострення конкурентної боротьби

Внутрішні загрози:

Несприятливий політико-правовий клімат
Ускладнені відносини з міжнародними організа ція та фондами. Низька 
активність іноземних і вітчизняних інвесторів

Фінансування НДДКР
Відставання в розвитку високотехнологічного сектору економіки та зменшення 
асортименту йо го продукції 

Невелика частка доданої вартості
Торгівля сировиною та недоотримання фінансо вих прибутків. Імпортна 
залежність від товарів з високою доданою вартістю

Зниження виробництва високотехнологічної продукції Втрата конкурентних переваг на зовнішніх та внутрішньому ринках

Нестабільна інвестиційна діяльність Недоотримання інвестиційних коштів. Знижен ня темпу розвитку економіки 

Спад виробництва Зниження приросту ВВП

Відплив кваліфікованих кадрів Нестача кваліфікованих кадрів 

Структурна деформація економіки Залежність національної економіки від кон’юнктури зовнішніх ринків

Енергомісткість виробництва
Висока собівартість продукції національних виробників і її втрата 
конкурентоспромож ності

Зношеність основних фондів Низький техніко-економічний рівень вироб ництв. Екологічні загрози

Тінізація та корумпованість економіки Негативний імідж держави у світі. Зниження об сягу й структури ВВП

Нерозвиненість інфраструктури Суттєве сповільнення зростання в усіх сферах економіки 

Погіршення екологічного стану Торгівельні санкції на продукцію національних виробників
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